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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА 
ВОВЕД 

Годишниот извештај за работа на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот 
текст: АЕК) за 2016 година  опфаќа широк опсег на активности што се однесуваат на 
надлежностите и обврските на АЕК 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. АЕК исто така има надлежности кои произлегуваат од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање според кој АЕК има активности во однос на издавање на мислења 
при постапката на изготвување и донесување на документи за просторно уредување. Уште 
повеќе АЕК исполнува и задачи со цел заштита на конкуренцијата на пазарот на 
електронски комуникации, 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 активностите на АЕК во насока на исполнување на  
Годишната програма за работа на АЕК за 2016 година. 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 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 основа на него. 

Согласно членот 19 од Законот за електронските комуникации Комисијата на Агенцијата за 
електронски комуникации ги има следниве надлежности: 
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 донесува Статут по претходно добиена согласност од Собранието на Република 
Македонија, 

 донесува Деловник за својата работа во согласност со овој закон и Статутот на 
Агенцијата, 

 донесува одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Агенцијата за 
претходната година, 

 донесува одлука за усвојување на годишната програма за работа на Агенцијата за 
наредната година, 

 донесува одлука за именување и разрешување на директорот на Агенцијата во 
согласност со овој закон и по постапка утврдена во Статутот на Агенцијата, 

 го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата преку 
кварталните извештаи доставени од директорот на Агенцијата, 

 донесува одлука за користење на нереализираните средства од финансискиот план 
на Агенцијата од претходната година, по предлог на директорот на Агенцијата, 

 донесува одлука за давање во закуп на слободен деловен простор што Агенцијата 
не го користи и за висината на закупнината што ќе претставува почетна цена во 
постапката на јавното наддавање, по предлог на директорот на Агенцијата, 

 дава согласност на предлогот на одлуката на директорот на Агенцијата за 
располагање со имотот на Агенцијата, како и за вработување или престанок на 
договорот за вработување на вработените во Агенцијата, 

 одлучува по приговори на вработени поднесени против решение на директорот на 
Агенцијата донесено во врска со исполнувањето на правата и обврските од работен 
однос, 

 соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на 
локалната самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани во 
Република Македонија, 

 дава мислења, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и 
други државни органи и институции од областа на електронските комуникации и 

 усвојува општи акти за работењето на Агенцијата утврдени во Статутот на 
Агенцијата, а по предлог на директорот на Агенцијата. 

Во текот на 2016 година Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржа 21 
состанок. Во насока на исполнување на целите за транспарентност при својата работа сите 
записници од работата на Комисијата се јавно достапни на веб страната на Агенцијата 
www.aec.mk.    

Овој Годишен извештај за работа на Агенцијата е во согласност со насоките и целите 
предвидени во Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации 
за 2016 година која што  Комисијата на АЕК ја одобри на својот седуманесети состанок за 
2015 година на 01.12.2015 годија.  

http://www.aec.mk/
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Во текот на 2016 година Комисијата на Агенцијата согласно своите надлежности даваше 
согласности за спроведување на јавните набавки. Во декември 2016 година Комисијата ја 
разгледа и усвои годишната Програма за работа на АЕК за 2017 година. 

Комисијата на квартално ниво ги разгледуваше и извештаите доставени од Директорот на 
Агенцијата за исполнувањето на активностите предвидени и спроведени  согласно  
Годишната програма за работа  на Агенцијата за 2016 година при што констатира 
редовност во извршувањето на обврските и континуираност во акциите за нивно 
исполнување. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА 
Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации е изготвен врз основа на 
информациите и податоците доставени од страна на операторите на јавни комуникациски 
мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги во форма на квартални извештаи 
согласно Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за 
статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување 1303-1206/1 од 
15.03.2016 година како и други податоци со кои располага Агенцијата за електронски 
комуникации  (во понатамошниот текст АЕК).  
Согласно службената евиденција на АЕК за  нотифицирани и активни учесници на пазарот 
за електронски комуникации во Република Македонија во 2016 година се содржани 
следниве податоци: 

Услуги за нотификација на субјекти 
У1 Обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 

Нотифицирани -26 Активни – 23 
У2 Обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на јавна мобилна комуникациска 

мрежа 

Нотифицирани – 7 Активни - 2 
У3 Меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен 

сообраќај 

Нотифицирани – 16  Активни – 15 
У4 Услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопојасен пристап на интернет или 

широкопојасен пристап на интернет 

Нотифицирани – 102 Активни - 97 
У5 Услуги поврзани со радиодифузија, како што се: пренос и емитување на терестријални 

радио програмски сервиси, пренос и емитување на терестријални телевизиски програмски 
сервиси, реемитување на радио програмски сервиси, реемитување на телевизиски 
програмски сервиси 
Нотифицирани – 65 Активни - 60 

У6 Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем: преносни и 
терминирани сегменти на изнајмени линии, пристап до мрежни елементи и придружни 
средства и други видови на пристап. 

Нотифицирани – 61 Активни - 22 
У7 Други услуги 

Нотифицирани – 13 Активни – 11   
Табела 1 Листа на услуги за нотификација на субјекти 
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Графикон 1 Нотифицирани и активни оператори/даватели на услуги во 2016 година 

ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РАЗВОЈОТ НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ ВО 2016 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2 Главни индикатори за развојот на пазарот на електронски комуникации во 
2016 
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У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7

Нотифицирани

Активни

2016 2015 Промена (%)

5.

Вкупен број на 

претплатници на пристап 

до интернет со широк 

опсег (не се вклучени 

претплатници преку 

мобилни мрежи)

370.567 362.587 2,20%

366.575

2.049.170

99,03

-1,61%

-1,72%

-7,25%

-7,25%106,77

372.557

18,00

2.209.280

17,69

ИНДИКАТОР

4.

Број на активни 

претплатници во мобилна 

телефонија според 

популација 100

Број на фиксни линии 

според популација 100  

Вкупен број на активни 

претплатници во мобилна 

телефонија

2.

3.

1.
Вкупен број на фиксни 

линии (сите технологии)

6. 0,88%

Вкупен број на 

претплатници на пристап 

до интернет со широк и 

тесен опсег  преку 

мобилни мрежи (2G/3G)

1.149.2811.159.445

375.363 2,53%7.

Вкупен број на 

претплатници  на ТВ- 

Услуги 

384.858
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Во табелата 2 се дадени главните индикатори за пазарот на електронски комуникации во 
Република Македонија за 2016 и 2015 година, како и промената изразена во проценти.  

Вредноста на показателите број на активни претплатници според популација 100, дадени 
во табелата 2 за 2015 година е пресметан врз основа на проценката за бројот на население 
согласно податоците од Завод на статистика со референтна дата 31.14.2014 година која 
изнесува 2.069.172 жители додека за 2016 година е пресметан според проценката од 
31.12.2015 година која изнесува 2.071.278  жители. 
При презентирање на бројот на активни линии/бројот на претплатници од особено значење 
е дефиницијата на активни претплатници особено од аспект на временскиот период 
релевантен за дефинирање на активен претплатник кој се движи во рамки од 3 месеци до 
12 месеци. Во целиот извештај податоците за бројот на активни линии/претплатници се 
однесува на активни претплатници кои во последните три месеци предизвикале на некој 
начин електронски комуникациски настан. Дефинициите за активен претплатник на 
релевантна услуга се дадени во Упатството за обезбедување на информации и податоци 
за анализа на пазар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 10 

 

 

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 
Од 26 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК во 2016 година година 23 
субјекти обезбедуваа јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за национален 
и/или меѓународен сообраќај, и тоа: 

1. Македонски Телеком-Скопје,  
2. Оне.ВИП- Скопје,  
3. Роби- Штип, 
4. Неотел- Скопје,  
5. Инфел Нет Плус- Охрид,  
6. Актон-Скопје, 
7. Пц4алл- Скопје, 
8. Туше- Охрид, 
9. Нетплус- Охрид,  
10. Албан Нет- Дебар,  
11. М- Инженеринг- Штип,  
12. Ријад Нет – Дебар, 
13. Нетплус комуникации- Скопје,  
14. Сторк Импекс- Скопје, 
15. Турк Телеком Интернатионал - Скопје, 
16. Алтар Сат-Охрид, 
17. Санет Кабелсат-Струмица, 
18. Нет Конект-Скопје, 
19. Кабле Калл – Кичево, 
20. Филаделфија 2002 – Скопје, 
21. ФНС Глобал – Скопје, 
22. Винсакт Кабел – Виница, 
23. Дип Блу Плус – Прилеп. 
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Табела 3 Индикатори- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и 
јавно достапни локални, национални и меѓународни повици на фиксна локација   

2016 2015 Промена (%)

322.783 329.784 -2,12%

43.792 42.773 2,38%

2.1. Бакар аналогни PSTN линии 7.231 9.080 -20,36%

6.012 7.791 -22,83%

1.219 1.289 -5,43%

2.2. Бакар ISDN линии 265 211 25,59%

0 0 /

265 211 25,59%

2.3. Бакар ISDN BRA линии 248 189 31,22%

0 0 /

248 189 31,22%

2.4. Телефонска линија со 2 канали - бакар VoIP5.156 6.065 -14,99%

50 74 -32,43%

5.106 5.982 -14,64%

2.5. Бакар ISDN PRA-линии 17 22 -22,73%

17 22 -22,73%

2.6.
Телeфоска линија со 10, 20 и 30 

канали- бакар VoIP 327 335 -2,39%

327 335 -2,39%

2.7 Бакар (VoIP) 215.543 224.630 -4,05%

190.132 200.117 -4,99%

25.411 24.513 3,66%

22.863 25.443 -10,14%

1.291 1.213 6,43%

2.8.1 WiMax (VoIP) 674 640 5,31%

376 334 12,57%

298 306 -2,61%

22.237 24.840 -10,48%

935 841 11,18%

2.8.3 Wi-Fi (VoIP) 308 335 -8,06%

250 269 -7,06%

58 66 -12,12%

-резиденцијални

366.575

ИНДИКАТОР

Вкупен број на фиксни линии 

(сите технологии)
1. 366.575

-резиденцијални

-деловни

-резиденцијални

-деловни

-деловни

2.8.

-резиденцијални

-1,61%

-1,61%

-9,39%

372.557

372.557

26.656

-деловни 

-резиденцијални

-деловни

Поделба  на фиксни линии -според 

технологии
2.

-резиденцијални 

-резиденцијални

-деловни

-9,77%

-деловни

-деловни

-резиденцијални

25.68123.172

-резиденцијални

-деловни

-деловни

-деловни

-резиденцијални

2.8.2
Преку мобилни комуникациски 

мрежи

-деловни

24.154

Линии преку безжични 

технологии
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2016 2015 Промена (%)

47.682 / /

4.030 / /

21.042 / /

1.116 / /

2.10 LAN (VoIP) 21.678 27.666 -21,64%

19.852 25.660 -22,63%

1.826 2.006 -8,97%

2.11 FTTx (VoIP) 18.351 16.383 12,01%

15.150 13.780 9,94%

3.201 2.603 22,97%

/

-резиденцијални

-деловни

Линии преку коаксијална мрежа 

DOCSIS 1x2.0 (VoIP)
51.712 /

ИНДИКАТОР

4.

3. Вкупен број на корисници на 

услуга избор на оператор

-резиденцијални

-деловни

Вкупен број на корисници на 

услуга предизбор на оператор

2.9.1

/

2.9.2
Линии преку коаксијална мрежа 

DOCSIS 3.0 (VoIP)
22.158 / /

-резиденцијални

/

1.048 2.838 -63,07%

-деловни

-резиденцијални

-деловни

/

 

 

ВКУПЕН БРОЈ НА ФИКСНИ ЛИНИИ 
 
Вкупниот број на фиксни линии претставени во табелата 3 се дадени по технологии и број 
на фиксни линии по видот на претплатници (резиденцијални или деловни). Во табела 3 е 
прикажана состојбата на пазарот на фиксна телефонија според број на фиксни линии 
(технологии и видови на претплатници).  
Од точка бр.1 од табелата може да се забележи дека на пазарот на пристап до јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација бројот на фиксни линии (сите технологии) во 2016 
година е намален за 1,61% во споредба со 2015 година. 
Бројот на PSTN линиите во однос на претходната година е намален за 20,36%, бројот на 
ISDN линиите бележат зголемување од 25,59% во однос на 2015 година. Бројот на (VoIP) 
линии преку бакарна мрежа се намалил за 4,05% за периодот од една година. 
Како што може да се забележи од табелата бројот на линии преку безжични технологии во 
2016 година изнесува 24.154 односно може да се забележи пад од 9,39% во однос на 2015 
година. 
Бројот на линии преку LAN мрежа изнесува 21.678 и бележи пад од 21,64% во однос на 
2015 година.  
Голем дел од кабелските оператори ја изнајмуваат својата мрежа на нотифицираните 
оператори кои се активни на пазарот на фиксна телефонија и ја обезбедуваат услугата на 
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Така на операторот Неотел 
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неколку кабелски оператори кои дејствуваат на определени подрачја во Република 
Македонија му ја изнајмуваат својата мрежа како на пример: Кабел Нет- Прилеп, Канал 16- 
Ресен, Г-КТВ- Струга, Спајдер- Гевгелија, Винсат- Виница, То-ми- Радовиш, Пирамида- 
Делчево, Вива Нет- Берово, Инел Техник- Кавадарци и други. 
Како што може да се забележи од табелата во 2016 година бројот на линии преку оптичка 
мрежа (FTTH) кој изнесува 18.351 бележи раст од 12,01% за период од една година. 
Бројот на претплатници кои ја користат услугата предизбор на оператор од сите 
алтернативни оператори во РМ изнесува 1.048 во 2016 година и бележи пад од 63,07% во 
однос на 2015 година, ова намалување се должи на спојувањето на Т-Мобиле Македонија 
АД кон Македонски Телеком АД. 
 

 

Графикон 2 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 третиот и четвртиот квартал од 2015 година и првиот и вториот 
квартал од 2016 година. Воочливо е дека бројот на фиксни линии според популација 100 
во погоре прикажаните четири квартали континуирано се намалува од третиот квартал од 
2015 година кога изнесува 18,00% до вториот квартал од наредната година кога вредноста 
опаѓа до 17,69%.  

3
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2
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Број на фиксни линии според популација 100
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Вредноста на индикаторот број на фиксни линии според популација 100 во третиот и 
четвртиот квартал од 2015 година е пресметан врз основа на проценката за бројот на 
население согласно податоците од Завод на статистика со референтна дата 31.12.2014 
година која изнесува 2.069.172 жители додека за првиот и вториот квартал од 2016 година 
е пресметан според проценката од 31.12.2015 година која изнесува 2.071.278  жители. 

Бр. ОПЕРАТОР
2016 2015 Разлика (%)

1 Македонски Телеком 59,88% 60,84% -0,96%

2 оне.ВИП 28,13% 14,96% 13,17%

3 Неотел 3,64% 3,93% -0,29%

4 Роби 7,03% 6,79% 0,24%

5 Близу / 12,06% /

6 Инфел Нет Плус 1,24% 1,26% -0,02%

7 Т-Мобиле / / /

8 ГИВ Иван / 0,09% /

9 Алтра Сат 2000 0,03% 0,02% 0,01%

10 Кабле Калл 0,05% 0,04% 0,01%

2016 2015 Промена (%)

59,88% 60,84%

40,12% 39,16%

СМП оператор

Алтернативни оператори
+/-0,96%

 

Табела 2 Удел на оператори/даватели на услуги според фиксни линии  во 2016 година 

Во табелата 4 е прикажан уделот на алтернативните оператори/даватели на услуги според 
фиксни линии. Почнувајќи од вториот квартал во 2008 година на пазарот влегуваат 
најголем дел од алтернативните оператори/даватели на услуги кои со текот на времето го 
зголемуваат своето учество (според претплатници, приходи и сообраќај)  на пазарот на 
фиксна телефонија, што не е исклучок и за 2016 година. Во 2016 година уделот на 
алтернативните оператори/даватели на услуги според број на фиксни линии изнесува 
40,12% што во однос на претходната година преставува пад за 0,96 процентуални поени.   
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Графикон 3 Удел на оператори/даватели на услуги според фиксни линии во 2016 
година 

Во Графиконот бр. 3 е даден уделот на операторите/даватели на услуги според фиксни 
линии во 2016 година. Во  вкупниот број  на фиксни линии  учеството  на Македонски 
Телеком (СМП Операторот) е 59,88%, додека од алтернативните оператори/ даватели на 
услуги најголемо учество има оне.ВИП со 28,13%, понатаму следуваат: Роби (7,03%), 
Неотел (3,64%), Инфел Нет Плус (1,24%), Кабле Калл (0,05%) и Алтра Сат 2000 (0,03%). 

 

Графикон 4 Просечен број на реализирани повици по претплатник (месечно) 
инициран од јавна телефонска мрежа на фиксна локација во третиот квартал од 2015 
година и вториот квартал од 2016 година. 

Во графиконот бр. 4 е даден просечниот број на повици (месечно) иницирани во јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација по претплатник во вториот квартал од 2016 година 

Македонски 
телеком, 
59.88%

оне.ВИП, 
28.13%

Неотел, 3.64%

Роби, 7.03%

Инфел Нет 
Плус, 1.24% Алтра Сат 2000, 

0.03%

Кабле Калл, 
0.05%

0.66

4.07

6.70

16.25

0.75

1.81

5.87

2.07

13.36
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Просечен број на повици кон 
мрежи во странски држави

Просечен број на повици кон 
други мобилни мрежи во РМ

Просечен број на повици кон 
други фиксни мрежи во РМ

Просечен број на повици во 
сопствена мобилна мрежа

Просечен број на повици во 
сопствена фиксна мрежа

Просечен број на 
повици месечно по 
претплатник за Q2 2016 
година

Просечен број на 
повици месечно по 
претплатник за Q3 2015 
година 
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и третиот квартал од 2015 година. Како што може да се забележи од графиконот во вториот 
квартал од 2016 година претплатниците просечно иницирале 23,86 повици месечно. 
Најголем дел се остварува во сопствена фиксна мрежа и изнесува 13,36 повици (56,00%). 
Бројот на повици кон други фиксни мрежи во РМ е значително помал и изнесува 5,87 
повици (24,58%) во сопствена мобилна мрежа бројот на повици е 2,07 (8,69%) додека пак 
кон други мобилни мрежи во РМ и кон мрежи во странски држави изнесуваа 1,81 повици 
(7,58%) односно 0,75 повици (3,14%) кон мрежи во странски држави. Споредено со третиот 
квартал од 2015 година може да се забележи намалување на бројот на повици кон сите 
дестинации со исклучок на бројот на повици кон мрежи во странски држави.   

 

Графикон 5 Просечен обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) по 
претплатник инициран од јавна телефонска мрежа на фиксна локација во вториот 
квартал од 2016 година и третиот квартал од 2015 година. 

Во графиконот бр. 5 е даден просечниот обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) 
по претплатник инициран од јавна телефонска мрежа на фиксна локација во вториот 
квартал од 2016 година и третиот квартал од 2015 година. Како што може да се забележи 
од графиконот во вториот квартал од 2016 година претплатниците просечно зборуваат 
62,14 минути. Најголем дел се остварува во сопствена фиксна мрежа и изнесува 36,28 
минути (58,39%). Сообраќајот кон други фиксни мрежи во РМ е значително помал и 
изнесува 16,86 минути (27,14%) сообраќајот во сопствена мобилна мрежа изнесува 3,70 
минути (5,96) додека пак сообраќајот кон други мобилни мрежи во РМ и кон мрежи во 
странски држави изнесува 2,73 минути (4,40%)  односно 2,56 минути (4,12%) кон мрежи во 
странски држави. Споредено со третиот квартал од 2015 година може да се забележи 
намалување на волуменот на сообраќај кон сите дестинации со исклучок на сообрачќајот 
кон мрежи во странски држави .  
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МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
Од 7 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК во 2016 година 2 субјекти 
обезбедуваа јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за 
национален и/или меѓународен сообраќај, и тоа:  

1. Македонски Телеком АД Скопје,   
2. Оне.ВИП-Оператор  Скопје,   

 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 5 Индикатори- мобилна телефонија 

Во Табела бр.6 се дадени бројот на активни претплатници од пазарот на мобилна 
телефонија - Малопродажба каде податоците се дадени за 2016 и 2015 година и промената 
во %. Од неа се согледува процентуалниот пад од 7,25% на бројот на активни претплатници 
во мобилната телефонија во 2016 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 резиденцијалните пост-пеид претплатници 
бележат раст од 1,27% додека деловните бележат пад од 10,12% во однос на 2015 година. 

БРОЈ НА АКТИВНИ ПРЕТПЛАТНИЦИ 
 

 

Графикон 6- Број на активни претплатници по квартали во 2016 и 2015 година и 
промена на индикаторот број на активни претплатници според популација 100 
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Бр ИНДИКАТОР 2016 2015 Промена (%)

1.052.331 1.190.017 -11,57%

718.014 709.029 1,27%

278.825 310.234 -10,12%-деловни пост-пеид претплатници

Број на активни претплатници во мобилна 

телефонија
1. 2.049.170 2.209.280 -7,25%

-резиденцијални при-пеид претплатници

-резиденцијални пост-пеид претплатници
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Во графиконот бр.6 е претставен бројот на активни претплатници во мобилна телефонија 
и бројот на активни претплатници според популација 100 во текот на третиот и четвртиот 
квартал од 2015 година и првиот и вториот квартал од 2016 година. Вредноста на 
индикаторот бројот на активни претплатници според популација 100 во двата квартали од 
2015 година е пресметан врз основа на проценката за бројот на население согласно 
податоците од Завод на статистика со референтна дата 31.12.2014 година која изнесува 
2.069.172 жители додека за првиот и вториот квартал од 2016 годена е пресметан според 
проценката од 31.12.2015 година која изнесува 2.069.172 жители. 

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 30.06.2016 
година двата оператори имаат вкупно 2.049.170  активни претплатници. 

 

Графикон 7-Удел на операторите во вкупниот број на активни претплатници во 2016 
година 

Податоците од Графиконот бр.7 за уделот на мобилните оператори на пазарот на мобилна 
телефонија по број на активни претплатници (состојба на 30.06.2016 година) покажува 
дека, оне.ВИП Оператор учествува со 51,02% додека Македонски Телеком учествува со 
48,98% во вкупниот број на активни претплатници кои во последните три месеци 
предизвикале на некој начин електронски комуникациски настан. 

 

 

 

УДЕЛ НА ПАЗАРОТ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СПОРЕД АКТИВНИ 
ПРЕТПЛАТНИЦИ НИЗ КВАРТАЛИ 
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Графикон 8- Удел на пазарот за мобилна телефонија според активни претплатници 
по квартали (%) во 2015 и 2016 година 

Од графиконот бр.8 може да се види учеството на мобилните оператори пооделно за 
првиот и вториот квартал од 2016 година и четвртиот квартал од 2015 година. Од 
графиконот може да се забележи дека за период од два квартали оне.ВИП Оператор 
бележи пад од 0,91 процентуални поени, во истиот период за истата вредност Македонски 
Телеком бележи раст. 

ВИДОВИ ПРЕТПЛАТНИЦИ И ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ИНИЦИРАНИ ПОВИЦИ И 
МИНУТИ ПО ПРЕТПЛАТНИК 

 

 

Графикон 9 - Сооднос на при-пеид и пост-пеид претплатници по квартали во 2016 и 
2015 година 
Во графиконот бр.9 е претставен соодносот на при-пеид и пост-пеид претплатниците за 
2016 година и 2015 година. Од графиконот може да се забележи дека во прикажаниот 
период уделот на пост-пеид претплатниците се зголемил за 2,41 процентуални поени, 
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аналогно за оваа вредност е намален уделот на при-пеид претплатниците во истиот 
период. 

 
Графикон 10 - Просечен обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) по 
претплатник инициран од јавна мобилна комуникациска мрежа во третиот квартал 
од  2015 и вториот квартал од 2016 година 

Во графиконот бр.10 е даден просечниот обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) 
по претплатник инициран од јавна мобилна комуникациска мрежа во третиот квартал од 
2015 година и вториот квартал од 2016 година. Како што може да се забележи од 
графиконот во вториот квартал од 2016 година претплатниците просечно зборуваат 211,67 
минути. Најголем дел се остварува во сопствена мобилна мрежа и изнесува 159,29 минути 
(75,25%). Сообраќајот кон други мобилни мрежи во РМ е значително помал и изнесува 
46,84 минути (22,13%). Сообраќајот во сопствена фиксна мрежа изнесува 2,54 минути 
(1,20%) додека пак сообраќајот кон други фиксни телефонски мрежи во РМ и кон мрежи во 
странски држави изнесува 2,31 минути (1,09%) односно 0,68 минути (0,32%) кон мрежи во 
странски држави. Споредено со третиот квартал од 2015 година може да се забележи 
зголемување на волуменот на сообраќај единствено во сопствена мобилана мрежа. 
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Графикон 11 - Просечен број на повици (месечно) по претплатник иницирани во  
јавна мобилна телефонска мрежа во вториот квартал од 2016 и третиот квартал од  
2015 година. 

Во графиконот бр.11 е даден просечниот број на повици (месечно) иницирани во јавна 
мобилна телефонска мрежа по претплатник во третиот квартал од  2015 година и вториот 
квартал од 2016 година. Како што може да се забележи од графиконот во вториот квартал 
од 2016 година претплатниците просечно иницирале 108,24 повици месечно. Најголем дел 
се остварува во сопствена мобилна мрежа и изнесува 79,90 повици (73,82%). Бројот на 
повици кон други мобилни мрежи во РМ е значително помал и изнесува 25,14 повици 
(23,23%). Бројот на повици во сопствена фиксна мрежа изнесува 1,43 повици (1,32%), 
додека пак кон фиксни телефонски мрежи во РМ и кон мрежи во странски држави изнесуваа 
1,43 повици (1,32%) односно 0,33 повици (0,30%) кон мрежи во странски држави. 
Споредено со третиот квартал од 2015 година може да се забележи зголемување на бројот 
на повици единствено во сопствена мобилна мрежа. 
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ИСПРАТЕНИ СМС И ММС ПОРАКИ 

 

Графикон 12-Удел во однос на вкупниот број на испратени СМС пораки во 2016 
година1* 

Од графиконот бр.12 може да е заклучи дека Македонски Телеком учествува со процент од 
59,73% во вкупниот број на испратени СМС пораки во 2016 година. Учеството на оне.ВИП 
Оператор изнесува 40,27%.  

 

Графикон 13-Удел во однос на вкупниот број на испратени ММС пораки во 2016 
година2** 

Од графиконот бр.13  може да се заклучи дека оне.ВИП Оператор учествува со 52,21% во 
вкупниот број на испратени ММС пораки во 2016 година. Учеството на Македонски Телеком 
изнесува 47,79%. 

 

 

                                                 

1 * Пазарниот удел е пресметан за вкупниот број на СМС пораки кои ги испратиле претплатниците на сите 
оператори во периодот од првиот до третиот квартал од 2016 година 

2** Пазарниот удел е пресметан за вкупниот број на ММС пораки кои ги испратиле претплатниците на сите 
оператори во периодот од првиот до третиот квартал од 2016 година. 
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ПРИСТАП ДО ИНТЕРНЕТ 
 

Од 102 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК, 97 субјекти обезбедуваа 
услуга за пристап до интернет во 2016 година, и тоа:  

1. Роби – Штип, 
2. Теленет Ком – Тетово, 
3. Нет Кабел – Струмица, 
4. Кабел л нет-Струга, 
5. Ман Технолоџи Телеком – Скопје, 
6. Македонски Телеком – Скопје 
7. Сан Вајрлесс – скопје, 
8. Телесмарт Телеком – Скопје, 
9. ДТЦ Корп – Скопје, 
10. Мол Комуникација – Скопје, 
11. Ултранет Ултра – Скопје, 
12. Нетцетера – Скопје, 
13. оне.ВИП Оператор – Скопје, 
14. Балкантел – Скопје, 
15. Неотел – Скопје, 
16. Канал 16 – Ресен, 
17. Студио Андес Скопје, 
18. Кабел Нет – Прилеп, 
19. Инфел – Охрид, 
20. Алтра Сат 2000 – Охрид, 
21. Комбо 2003 – Куманово, 
22. Гајтанлесс 2008 – Крушево, 
23. Траншпед Трејд – Скопје, 
24. Медиа Поинт – Кочани, 
25. Адвансед Дигитал Нетворк – Кичево, 
26. Инел Техник – Кавадарци, 
27. Инел Интернационал – Кавадарци, 
28. Стојев Дигитал – Кавадарци, 
29. Мултимедија Нетворк – Гостивар, 
30. Спајдер Нет – Гевгелија,  
31. Спајдер – Гевгелија, 
32. Пет Нет – Гевгелија, 
33. Вива Нет – Берово, 
34. Бив Пирамида – Делчево, 
35. Дигинет – Струмица, 
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36. Тренд А – Струмица, 
37. Софтнет ЕУ – Скопје, 
38. Актон – Скопје, 
39. КДС-ВТ – Пробиштип, 
40. ТРД Кабел – Валандово, 
41. Нетлинк – Струмица, 
42. Неонет – Куманово, 
43. Егзит Ком – Кичево, 
44. Глобал Комуникација – Радовиш, 
45. Астра Плус – Кочани, 
46. Сато Нет – Брвеница, 
47. Фикаб – Тетово, 
48. Ултранет Системи – Битола, 
49. Сурффри – Ранковце, 
50. Мултимедиа Нет – Скопје, 
51. Кабле Калл – Кичево, 
52. Филаделфија 2002 – Кочани, 
53. Нет Ипокс – Струга, 
54. Тренд Ком – Штип, 
55. Алфа Телеком – Скопје, 
56. Споунет – Скопје, 
57. Когент Македонија – Скопје, 
58. Инфинитинет Корпорација – Скопје, 
59. Чулакнет – Битола, 
60. Ца Ком Пром – Куманово, 
61. МРД – Скопје, 
62. Нане Нет – Радовиш, 
63. Транс Балкан Телеком – Скопје, 
64. ИП Системс – Куманово, 
65. Скрембл – Струмица, 
66. Пешна – Кичево, 
67. Сајбер Нет Ана – Гостивар, 
68. Кам Нет – Македонска Каменица, 
69. Благост – Радовиш, 
70. Фибер Нетворкс – Скопје, 
71. Македонски Железници – Скопје, 
72. Ассеко Сее – Скопје, 
73. Моби Сервис – Прилеп, 
74. ВВВ Интернет Груп – Куманово, 
75. ИТМ Комуникација – Скопје, 
76. Дигиплус Нетс – Демир Хисар, 
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77. Винсат Кабел – Виница, 
78. Новонет – Ново Село, 
79. Санет Кабелсат – Виница, 
80. ИЦТ НЕТ – Дебар, 
81. ТСНЕТ Компани – Ново Село, 
82. Скупи Кабле – Скопје, 
83. ФНС Глобал – Скопје, 
84. АББА Нет – Струга, 
85. Тотал ТВ – Скопје, 
86. Е-Нет Ком – Кочани, 
87. ИТВ – Скопје, 
88. ТВ Нет Комуникации – Скопје, 
89. Вокс – Гостивар, 
90. Интерспаце – Скопје, 
91. Турк Телеком – Скопје, 
92. Сонце – Скопје, 
93. Г-КТВ – Струга, 
94. То-Ми – Радовиш, 
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Табела 6 Индикатори- Пристап до интернет со тесен опсег и широк опсег 

 

Бр ИНДИКАТОР 2016 2015 Промена %

0 0 0,00%

1.327 1.061 25,07%

38.123 46.834 -18,60%

2.068 2.316 -10,71%

-резиденцијални

-деловни

40.1914.6
Број на претплатници на пристап до интернет -LAN 

мрежа

-резиденцијални

-деловни

49.150 -18,23%

4.5
Број на претплатници на пристап до интернет преку 

изнајмени линии
1.327 1.061 25,07%

Бр ИНДИКАТОР 2016 2015 Промена %

0 0 #DIV/0!

0 87 -100,00%

97 / /

103.419 / /

960.640 954.200 0,67%

198.805 195.081 1,91%

337.177 331.843 1,61%

33.390 30.744 8,61%

145.247 149.150 -2,62%

18.070 16.808 7,51%

101.876 104.782 /

5.387 5.400 /

20.247 / /

989 / /

16.396 14.991 0,00%

4.040 3.225 0,00%

15.288 16.086 0,00%

1.509 1.934 0,00%

-резиденцијални

-деловни

4.3
Број на претплатници на пристап до интернет  преку 

оптичка мрежа

163.317 165.958

18.216 12,19%

-1,59%

/ /

18.020

20.436

21.236

-резиденцијални

-деловни

-6,79%

-резиденцијални

-деловни

4.4
Број на претплатници на пристап до интернет преку 

јавна радиокомуникациска мрежа
16.797

-резиденцијални

-деловни

4.2.1
Број на претплатници на пристап до интернет  преку 

јавна кабелска (HFC)(DOCSIS 3.0) мрежа

-деловни

/107.263 110.1824.2
Број на претплатници на пристап до интернет  преку 

јавна кабелска (HFC)(DOCSIS 1.x, 2,0) мрежа*

3.

Број на претплатници на пристап до интернет со 

широк и тесен опсег преку мобилна мрежа 

(2G/3G/4G)

-резиденцијални

-деловни

-резиденцијални

-деловни

-резиденцијални

Број на претплатници на пристап до интернет  преку 

јавна комуникациска мрежа xDSL

Број на претплатници на пристап до интернет со 

широк опсег (не се вклучени претплатниците преку 

мобилна мрежа)

4.

4.1

-деловни

-резиденцијални

1.149.281 0,88%

2,20%362.587370.567

1.159.445

103.516 / /

-100,00%

-резиденцијални

Број на претплатници на 

пристап до интернет со тесен опсег
1. 870

-деловни

2.
Број на активни М2М (machine to machine) СИМ 

картички
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Во табелата 6 точка бр.1 е даден бројот на активни резиденцијални и деловни 
претплатници на пристап до интернет со тесен опсег во 2016 и 2015 година, како и 
промената во проценти (%). Може да се забележи дека во 2016 година нема претплатници 
на пристап на интернет со тесен опсег. 
Во точка бр.2 е даден бројот на активни М2М (machine to machine) СИМ картички, нивниот 
број во 2016 година изнесува 103.516 картички. 
Во точка бр.3 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет со широк и тесен 
опсег преку мобилна мрежа (2G/3G/4G) каде што се забележува раст од 0,88% во однос на 
претходната 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 370.567 
претплатници односно може да се забележи раст од 2,20% во однос на 2015 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 пад од 
1,59% во однос на минатата година.  
Во точка бр.4.3 се дадени бројот на претплатници на пристап на интернет преку оптичка 
мрежа и нивниот број изнесува 20.436 претплатници. Споредено со од 2015 година бројот 
на претплатници на пристап на интернет преку оптичка мрежа е зголемен за 12,19%. 
Во точка бр.4.4 е даден бројот на претплатници на пристап до интернет преку јавна 
радиокомуникациска мрежа кој изнесува 16.797 претплатници односно споредено со 
претходната година се забележува пад од 6,79%. Во точка бр.4.5 е даден бројот на 
претплатници на пристап до интернет преку изнајмени линии, каде се забележува раст од 
25,07% во однос на 2015 година. Во точка бр.4.6 е даден бројот на претплатници на пристап 
до интернет преку LAN мрежи, каде се забележува пад од 18,23% во однос 2015 година. 

 
  
Графикон 14 - Удел на бројот на претплатници на пристап до интернет по технологии 
во 2016 година 
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Во Графиконот бр.14 е даден уделот на претплатници на пристап до интернет по 
технологии во 2016 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 44,07%. Понатаму следуваат претплатниците кои имаат пристап 
до интернет преку јавна CaTV мрежа нивниот удел е 34,68%, следуваат претплатниците 
преку LAN мрежа 10,85%, јавна оптичка мрежа 5,51%, јавна радиокомуникациска мрежа (не 
се вклучени претплатници преку мобилни мрежи) 4,53% и изнајмени линии 0,36%. 
 

<4 
Mbps 

4 Mbps ≤ 
download 
<8Mbps 

8 Mbps ≤ 
download 
<20Mbps 

20 Mbps ≤ 
download 
< 30 Mbps 

30 Mbps ≤ 
download 
<50 Mbps 

50 Mbps ≤ 
download 
<100Mbps 

≥ 
100Mbps 

10.886 85.410 217.981 9.874 21.670 22.683 2.063 

 

Табела 7 Индикатори – Број на активни претплатници на широкопојасен пристап на 
интернет по пристапна брзина за 2015 година. 

 

Графикон 15- Удел според бројот на активни претплатници со фиксен пристап до 
интернет со широк опсег во 2016 година 

Во Графиконот бр.15 е даден уделот на операторите/давателите на услуги според број на 
активни претплатници со фиксен пристап до интернет со широк опсег за 2016 година. Како 
што може да се забележи најголем удел има Македонски Телеком од 41,63% потоа 
следуваат оне.ВИП 26,47%, Роби 16,36%, Инел Интернационал 1,40%, Кабел Нет 1,37%, 
Неотел 1,29%,  Мултимедија Нет 1,20%, Комбо 2003 0,76%  и Останати 9,52%. 
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оне.ВИП, 
26.47%

Кабел Нет, 
1.37%

Неотел, 1.29%

Инел 
Интернационал, 

1.40%

Мултимедија 
Нет, 1.20%

Останати, 9.52%
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ПРЕНОС НА РАДИО И ТВ СЕРВИСИ ДО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ 
 

Од 65 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК за обезбедување на услуги 
поврзани со радиодифузија, како што се како што се: пренос и емитување на терестријални 
радио програмски сервиси, пренос и емитување на терестријални телевизиски програмски 
сервиси, реемитување на радио програмски сервиси, реемитување на телевизиски 
програмски сервиси 60 субјект беа активни во 2016 година и тоа: 

1. Глобалсат-Скопје,  
2. Тотал ТВ-Скопје,  
3. ОНЕ-Скопје,  
4. Македонски Телеком- Скопје,  
5. Вива нет-Берово,  
6. Омега 2 нет-Битола,  
7. Сато нет-Брвеница,  
8. КТВ 69-Виница,  
9. Спајдер-Гевгелија,  
10. Спајдер нет-Гевгелија,  
11. Мултимедија нетворк-Гостивар,  
12. БИВ Пирамида-Делчево,  
13. Интерлајф-Демир Капија, 
14. Омега Плус Нет-Демир Хисар,  
15. Инел интернационал-Кавадарци,  
16. Астра плус - Скопје, 
17. Кабел риз - Скопје,  
18. Филаделфија 2002 - Скопје,  
19. Траншпед трејд - Скопје, 
20. Алтра сат 200-Охрид,  
21. Инфел-Охрид,  
22. Кабел нет-Прилеп,  
23. КДС-ВТ-Пробиштип,  
24. Канал 16-Ресен,  
25. Кабел л нет-Струга,  
26. Арт нет-Струга,  
27. ТРД Кабел-Струмица,  
28. Скрембл-Струмица,  
29. Теленет ком-Тетово, 
30. Роби-Штип,  
31. Диги Плус Милтимедиа- Скопје, 
32. Инел техник- Кавадарци,  
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33. Херби Нет Еден- Куманово, 
34. Мултимедиа-Нет-Скопје 
35. Кабелкалл- Кичево, 
36. Скупи кабле-Скопје, 
37. Комбо 2003- Куманово 
38. ИП Системс- Куманово 
39. Сајбер Нет Ана- Гостивар 
40. Кам Нет- Македонска Каменица 
41. Фибер Нетворкс- Скопје, 
42. Империја Сат- Велес, 
43. Интерцабле- Скопје 
44. Пет Нет- Гевгелија, 
45. ВВВ Интернет Груп- Куманово, 
46. Винсат Кабел – Виница, 
47. Санет Кабелсат – Виница, 
48. Велебрдо Нет – Ростуша, 
49. Вокс – Гостивар, 
50. Пешна – Македонски Брод, 
51. Студио Андес – Скопје, 
52. То-Ми - Радовиш, 
53. Г-КТВ – Струга, 
54. Кабел Нет – Струмица, 
55. Моби Сервис – Прилеп, 
56. ИПТВ-НЕТ – Скопје, 
57. МРД – Скопје, 
58. Кабел АС КТВ – Македонски Брод, 
59. Сонце – Скопје, 
60. Неотел-Скопје 
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Табела 8 Индикатори- пренос на радио и ТВ сервиси до крајни корисници 

Во табела бр.8 е даден вкупниот број на активни претплатници на ТВ-Услуги во 2016 и 2015 
година, како и промената во проценти (%). Од табелата може да се забележи дека бројот 
на активни претплатници на кабелска телевизија во 2016 година е зголемен за 3,46% во 
однос на 2015 година.  

Во точка бр.2 е даден бројот на активни претплатници на IPTV кој во 2016 година 
забележува раст од 5,62% 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 47.532 
претплатници споредено со 2015 година бројот на претплатници е намален за 9,15%.  

Во точка бр. 4 е даден бројот на претплатници на сателитска телевизија кој во 2016 година 
бележи раст од 9,11% во однос на претходната година. 

Во точка бр.5 е даден вкупниот број на претплатници на ТВ-Услуги, нивниот број во 2016 
година изнесува 384.858 или споредено со 2015 година нивниот број е зголемен за 2,53%. 

2016 2015 Промена (%)

375.363 2,53%5

Вкупен број на 

претплатници 

на ТВ-Услуги

384.858

100.113

3,46%

ИНДИКАТОР

Број на 

претплатници 

на кабелска 

телевизија

1. 206.314

5,62%

Број на 

претплатници 

на IPTV

2.

213.454

105.743

52.320 -9,15%

4

Број на 

претплатници 

на сателитска 

телевизија

16.616 9,11%

3

Број на 

претплатници 

на DVB-T

18.129

47.532
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Графикон 16-Пренос на ТВ содржини до крајни корисници состојба во 2016 година 

Во графиконот бр.16 е даден уделот во (%) на претплатници на ТВ-Услуги поделени по 
технологии за 2016 година. Уделот на претплатниците на кабелска телевизија изнесува 
55,46%, претплатниците  на IPTV имаат удел од 27,48% додека уделот на претплатници на 
DVB-T и сателитска телевизија изнесува 12,35% односно 4,71%.  

 

 

Графикон 17-Удел на операторите во пренос на ТВ содржини до крајни корисници во 
2016 година. 
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ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ 
 

Од 61 нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК во 2016 година за услуги 
на давање на јавна електронска комуникациска мрежа под наем: преносни и терминирани 
сегменти на изнајмени линии, пристап до мрежни елементи и придружни средства и други 
видови на пристап, 22 субјекти обезбедуваа услуги на давање на јавна електронска 
комуникациска мрежа под наем: преносни и терминирани сегменти на изнајмени линии и 
тоа:  

1. Македонски Телеком- Скопје,  
2. Неотел-Скопје,  
3. Балкантел-Скопје,  
4. ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје, 
5. Телесмарт Телеком-Скопје, 
6. ОНЕ-Скопје,  
7. ЈП Македонска Радиодифузија-Скопје,  
8. Актон-Скопје, 
9.  Близу- Скопје,   
10. Софтнет ЕУ- Скопје, 
11. Итв нет-Скопје, 
12. Вива нет-Берово, 
13. Фикаб-  Третово, 
14. Гив- Гостивар, 
15. Турк Телеком- Скопје 
16. Нет Кабел- Струмица, 
17. Телекс- Скопје 
18. Мол Комуникации- Скопје, 
19. Мултимедија Нет- Скопје, 
20. Булгартел- Скопје, 
21. Ицт Нет – Дебар, 
22. ИТВ – Скопје. 
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2016 2015 Промена %

1. LAN (Ethernet) 0 0 /

2.
Бизжичен микробранов линк 

(Ethernet/MPLS/VLAN/SDH)
79 59 33,90%

3.
Бакар, оптика (Ethernet/MPLS/ 

VLAN/SDH)
393 281 39,86%

4. Аналогна изнајмена линија 175 221 -20,81%

5.
Бакар, оптика- 

(структуриранa/64 Kbps/E1/E3)
27 54 -50,00%

6. WIMAX 0 0 /

7. Друго 0 0 /

674 615 9,59%

ИНДИКАТОР

Вкупно  

Табела 9 Индикатори- изнајмени линии 

Во табела бр.9 е даден бројот на инсталирани изнајмени линии за податочно поврзување 
(точка-точка или точка-повеќе точки). Бројот на инсталирани изнајмени линии во 2016 
година бележи раст во однос на 2015 година од 9,59%.3 

2016 2015 Промена %

1. 64 Kbps 0 2 0,00%

2. 2 Mbps 43 47 -8,51%

3. 34 Mbps 1 1 0,00%

4. 155 Mbps 3 1 200,00%

5. Над155 Mbps 0 0 /

1. 64 Kbps 0 0 /

2. 2 Mbps 10 12 -16,67%

3. 34 Mbps 0 0 /

4. 155 Mbps 1 1 0,00%

5. Над155 Mbps 0 0 /

1. download ≤ 2 Mbps 0 0 0,00%

2. 2 Mbps < download ≤ 10 Mbps 0 12 -100,00%

3. 10 Mbps < download ≤ 20 Mbps 6 1 500,00%

4. 20 Mbps < download 61 1 6000,00%

ИНДИКАТОР

Терминирани сегменти на изнајмени линии

Преносни сегменти на изнајмени линии

Терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии*
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Табела 10 - Индикатори – Број на изнајмени линии на големопродажно ниво 

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.18 е даден бројот на претплатници кои го 
искористиле правото за задржување на постојниот број во периодот од 30.09.2011 до 
30.06.2016 година. (поради прегледност на гарфиконот претставени се пренесените броеви 
почнувајќи од датум 30.06.2013 год. до 30.06.2016 год.). 

 

Графикон 18 - Број на пренесени броеви (фиксни и мобилни) до 30.06.2016 година 
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Графикон 19 - Удел во однос на вкупен број на пренесени броеви во фиксни мрежи 
(состојба на ден 30.06.2016 година) 

Во графиконот бр.19 е даден уделот во однос на вкупниот број на пренесени броеви во 
фиксни мрежи до завршување на вториот квартал од 2016 година. Како што може да се 
забележи од графиконот најголем процент од пренесените броеви е кон мрежата на 
оне.ВИП оператор и нивниот удел изнесува 69,69%, понатаму следуваат Роби 10,96%, 
Неотел 9,55%, Македонски Телеком 7,21%, Инфел Нет Плус 2,51%, Алтра Сат 2000 0,05% 
и Кабле Калл 0,03%. 

 

Графикон 20 - Удел во однос на вкупен број на пренесени броеви во мобилни мрежи 
(состојба на ден 30.06.2016 година) 

Во графиконот бр.20 е даден уделот во однос на вкупниот број на пренесени броеви во 
мобилни мрежи до завршување на вториот квартал од 2016 година. Како што може да се 
забележи од графиконот најголем процент од пренесените броеви е кон мрежата на 
оне.ВИП оператор и нивниот удел изнесува 82,72%, понатаму следуваат Македонски 
Телеком со 18,97% и Албафоне со 0,31%. 
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ПАКЕТИ НА УСЛУГИ 
 

2016 2015 Промена %

338.030 320.058 5,62%

1. Пакет- ТВ, Интернет 60.165 59.701 0,78%

2. Пакет- ТВ, Фиксна тел. 25.545 17.658 44,67%

3. Пакет- Интернет, Фиксна тел. 59.551 65.085 -8,50%

4. Пакет- ТВ, Интернет, Фиксна тел. 157.310 164.249 -4,22%

5. Пакет- Останати 35.459 13.365 165,31%

ИНДИКАТОР

Вкупен број на претплатници на 

услуги врзани во пакет

 

Табела 11 - Индикатори – Услуги врзани во пакет  

Во табелата бр.11 е даден бројот на претплатници кои користат услуги врзани во пакет за 
2016 и 2015 година и промената во проценти. Како што може да се забележи, вкупниот број 
на претплатници кои користат услуги врзани во пакет е зголемен за 5,62% во однос на 2015 
година. Исто така од табелата може да се забележи дака најголем дел од претплатниците 
користат три услуги врзани во пакет и тоа: Фиксна телефонија, Широкопојасен пристап на 
интернет и ТВ Услуги, нивниот број во однос на 2015 година е зголемен за 4,83%. 

 

Графикон 21- Сооднос претплатници на поединечна услуга и услуга врзана во пакет 
во 2016 година  

Во графиконот бр.21 е даден соодносот на претплатници кои користат поединечна услуга 
и истата услуга врзана во 2016 година. Од графиконот може да се забележи дека од 
вкупниот број на претплатници кои користат услуги во фиксна телефонија 75,72% ја 
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користат оваа услуга врзана во пакет. Од вкупниот број на претплатници кои користат 
широкопојасен пристап на интернет 84,02% ја користат оваа услуга врзана во пакет, додека 
од вкупниот број на претплатници кои користат ТВ Услуги 71,68% ја користат оваа услуга 
врзана во пакет. 

 

Графикон 22 - Удел по оператори според број на претплатници кои користат две 
електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 2016 година 

Во графиконот бр.22 е даден уделот на операторите според број на претплатници кои 
користат две електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 2016 година. Како што 
може да се забележи од графиконот најголем пазарен удел има Македонски Телеком со 
41,90%, потоа следуваат Роби со 32,68%, оне.ВИП 21,14% и останатите оператори со 
4,28%. 

 

Графикон 23– Удел по оператори според број на претплатници кои користат три 
електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 2016 година 

Во графиконот бр.23 е даден уделот на операторите според број на претплатници кои 
користат три електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 2016 година. Како што 
може да се забележи од графиконот најголем пазарен удел има оне.ВИП Оператор со 
47,33%, потоа следуваат Македонски Телеком со 41,02%, Роби со 11,59% и Останати 
0,06% 
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НОТИФИЦИРАНИ ОПЕРАТОРИ/ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 
 

Нотифицирани оператори/ даватели на услуги врз основа на чии податоци е изготвен овој 
извештај: 

Близу- Скопје, Кабел л нет-Струга, АББА Нет - Струга, Адвансед Дигитал Нетворк - Кичево, 
Актон - Скопје, Албан Нет- Дебар, Алтар Сат-Охрид, Алфа Телеком - Скопје, Ангелови Груп 
- Ресен, Ариста системи- Струмица, Арт нет-Струга, АС ИПТВ М- Скопје,Ассеко Сее - 
Скопје,Астра Плус - Скопје, Балкантел - Скопје, Бив-Пирамида - Делчево, Б-КТВ - Струга, 
Благост - Радовиш, БТВ Нет - Битола, Булгартел- Скопје, ВВВ Интернет Груп - Куманово, 
Велебрдо Нет - Ростуша, Вива Нет - Берово, Винсат Кабел - Виница, ВИП Оператор - 
Скопје, Гајтанлесс 2008 - Крушево, ГИВ Иван- Гостивар, Г-Катв - Струга, Глобал 
Комуникација - Радовиш, Глобал Нет - Крушево, Глобалсат - Скопје, Г-он - Дебар, Градска 
ктв-Струга, Диги Плус Милтимедиа- Скопје, Дигинет - Струмица, Дигиплус Нетс - Демир 
Хисар, Дип блу плус- Прилеп,  Друштво за електронски дата сервиси-Скопје, ДТЦ Корп - 
Скопје, Егзит Ком - Кичево, Е-Нет Ком - Кочани, Ентер - Охрид, Ибо конекцион- Прилеп, 
Империја Сат- Велес, Инел Интернационал - Кавадарци, Инел Техник - Кавадарци, Инсиде- 
Охрид, Интерлајф-Демир Капија, Интерцабле- Скопје, Инфел - Охрид, Инфел Нет Плус- 
Охрид, Инфинитинет Корпорација - Скопје, ИП Системс - Куманово, ИПТВ-НЕТ - Скопје, 
ИТВ - Скопје, ИТМ Комуникација - Скопје, ЈП Македонска Радиодифузија-Скопје, Кабел 
кам-Росоман, Кабел л нет-Струга, Кабел Нет - Прилеп, Кабел нет-Струмица, Кабел риз-
Скопје, Кабел ТВ ХДВ-Скопје, Кабелкалл- Кичево, Кам Нет - Македонска Каменица, Канал 
16 - Ресен, КДС-ВТ - Пробиштип, Когент Македонија - Скопје, Комбо 2003 - Куманово, КТВ 
69-Виница, М- Инженеринг- Штип, Македонски Железници - Скопје, Македонски Телеком – 
Скопје, Мактелко - Битола, Медиа Поинт - Кочани, Мемтел- Ресен, Мепсо-Скопје, Микс Нет 
- Битола, Моби Сервис - Прилеп, Мол Комуникации- Скопје, МРД - Скопје, Мултимедиа Нет 
- Скопје, Мултимедија Нетворк - Гостивар, Нане Нет - Радовиш, Неонет - Куманово, Неотел 
- Скопје, Нет Ипокс - Струга, Нет Кабел - Струмица, Нет Конект-Скопје, Нетлинк - Струмица, 
Нетплус комуникации- Скопје,  Нетплус- Охрид, Нетцетера - Скопје, Новонет - Ново Село, 
Омега 2 Нет - Скопје, Омега 2 нет-Битола, Омега нет-Демир Хисар, ОНЕ Оператор - Скопје, 
Пеј Плус - Скопје, Пела Дигитал 2008 - Струга, Пет Нет - Гевгелија, Профи Соунд - Струга, 
Пц4алл- Скопје, Ри-го кабел сат-Скопје, Ријад нет - Дебар, Роби - Штип, Сајбер Нет Ана - 
Гостивар, Сан Вајрлесс - Скопје, Санет Кабелсат - Виница, Сато Нет - Брвеница, Систем 
кабел-Скопје, Скрембл - Струмица, Скупи Кабле - Скопје, Софтнет ЕУ - Скопје, Спајдер - 
Гевгелија, Спајдер компјутери-Струга, Спајдер Нет - Гевгелија,  Спајдер-Гевгелија, Спејс 
Тел Нет - Скопје, Споунет - Скопје, Стојев Дигитал - Кавадарци, Сторк Импекс- Скопје, 
Сурффри - Ранковце, ТВ Нет Комуникации - Скопје,Телекс- Скопје, Теленет Ком - Тетово, 
Телесмарт Телеком - Скопје, То-Ми - Радовиш, Тотал ТВ – Скопје, Транс Балкан Телеком - 
Скопје, Траншпед Трејд - Скопје,ТРД Кабел - Валандово, Тренд А - Струмица, Тренд Ком - 
Штип, Тринг макс-Скопје, ТСНЕТ Компани - Ново Село, Турк Телеком Интернатионал - 
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Скопје,Туше- Охрид, Ултранет Системи - Битола, Ултранет Ултра - Скопје, Фибер Нетворкс 
- Скопје,Фикаб - Тетово, Филаделфија 2002 - Скопје, Херби Нет Еден- Куманово, Ца Ком 
Пром - Куманово, Чулакнет - Битола, Шепром Бела – Кичево, Вокс – Гостивар, Интерспаце 
– Скопје, Фрее Мобиле – Скопје, Сонце – Скопје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ УТВРДЕНИ ВО 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2016 ГОДИНА 
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АЕК ја поттикнува конкуренцијата во обезебедувањето на јавни електронски комуникациски 
мрежи и јавни електронски комуникациски услуги и тоа особено на следниве начини: 

 гарантирање дека крајните корисници, вклучувајќи ги и лицата со инвалидитет, 
старите лица и лицата со посебни социјални потреби, добиваат максимална корист 
што се однесува до изборот, цената и квалитетот, 

 гарантирање дека не постои нарушување или ограничување на конкуренцијата на 
пазарот за електронски комуникации, вклучително и во преносот на програмски 
содржини 

 поттикнување на ефикасно користење и обезбедување ефективно управување со 
радиофреквенциите, броевите и/или серии на броеви. 

Агенцијата во текот на 2016 година ги промовираше интересите на граѓаните и тоа особено 
на следниве начини: 

 обезбедување пристап до универзалните услуги за сите граѓани на Република 
Македонија 

 обезбедување на високо ниво на заштита на правата на потрошувачите во нивните 
односи со операторите, а особено преку обезбедување на едноставна постапка за 
решавање на спорови во согласност со одредбите Законот за електронските 
комуникации, 

 придонес во обезбедувањето на високо ново на заштита на личните податоци и 
приватноста, 

 промовирање на обврски за давање на јасни информации, особено во поглед на 
обврската за транспарентност на цени и услови за користење на јавни електронски 
комуникациски услуги, 

 задоволување на потребите на посебните социјални групи, особено на лицата со 
инвалидитет, старите лица и лицата со посебни социјални потреби, 

 обезбедување дека се одржува интегритетот и безбедноста на јавните електронски 
комуникациски мрежи и 

 промовирање на можноста крајните корисници да остварат пристап и да 
дистрибуираат информации или да користат апликации и услуги по сопствен избор. 

Агенцијата заради остварување на целите за развој на пазарот за електронски 
комуникации ги применува регулаторните начела за објективност, транспарентност, 
недискриминација и пропорционалност и тоа особено преку: 

 промовирање на регулаторна предвидливост со обезбедување на доследен 
регулаторен пристап во соодветни периоди на проверка, 

 обезбедување дека, во слични околности, нема дискриминација во третманот на 
операторите, 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 42 

 

 

 заштита на конкуренцијата во корист на потрошувачите и промовирање, доколку е 
соодветно, конкуренција заснована на инфраструктура, 

 промовирање на ефикасни инвестиции и иновации во нови и современи 
инфраструктури, меѓу другото, и со обезбедување дека обврската за пристап 
соодветно го зема предвид ризикот на кој се изложуваат операторите кои 
инвестираат, со тоа што дозволува различни кооперативни спогодби меѓу 
инвеститорите и заинтересираните страни кои бараат пристап со цел да се 
видоизмени ризикот од инвестиции, а притоа обезбедувајќи дека конкуренцијата на 
пазарот и начелото за недискриминација се зачувани, 

 земање предвид на разновидноста на условите кои се однесуваат на конкуренцијата 
и потрошувачите кои постојат во различните географски области во рамките на 
Република Македонија и 

 наметнување на претходни регулаторни обврски само доколку нема ефикасна и 
одржлива конкуренција и повлекување на истите, доколку се утврди постоење на 
ефикасна и одржлива конкуренција. 

Согласно Годишната програма за работа во 2016 година и согласно Законот за електронски 
комуникации, АЕК имаше надлежности за: 

 врши надзор и контрола и го следи работењето на операторите во согласност со 
Законот за електронски комуникации и прописите донесени врз основа на него; 

 обезбедува воспоставување на интерконекција или пристап; 
 одобрува референтни понуда за интерконекција или пристап на оператори со 

значителна пазарна моќ; 
 утврдува релевантни пазари на производи и услуги и релевантни географски пазари 

во областа на електронските комуникации на територијата на Република 
Македонија; 

 определува оператори со значителна пазарна моќ, им наметнува обврски согласно 
со Законот за електронски комуникации и го следи нивното исполнување; 

 врши регистрација на нотификација на оператори; 
 донесува План за намена на радиофреквенциските опсези и План за доделување и 

користење на радиофреквенции; 
 врши контрола и мониторинг на радиофреквенцискиот спектар, како и испитување 

и откривање на штетни интерференции; 
 издава одобренија за користење на радиофреквенции; 
 врши координација на радиофреквенциите со регулаторните тела на соседните и 

други држави; 
 донесува План за нумерација за електронски комуникациски мрежи и услуги на 

Република Македонија; 
 доделува броеви и серии на броеви на оператори; 
 одобрува и контролира стандарден претплатнички договор на оператор; 
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 раководи и управува со компензацискиот фонд за универзална услуга и врши 
исплата на средства од истиот; 

 води постапка за решавање на спорови,  
 соработува, дава мислења, предлози и разменува податоци со органи на државната 

управа, надлежни тела и институции; 
 обезбедува информации за корисниците, операторите и меѓународните 

организации и тела; 
 донесува подзаконски акти потребни за спроведување на Законот за електронски 

комуникации; 
 дава согласност на основниот проект за градба на јавна електронска комуникациска 

мрежа и придружни средства; 
 дава мислења при постапката на изготвување и донесување на документи за 

просторно уредување; 
 учествува во работата на меѓународни организации и здруженија на национални 

регулаторни тела во областа на електронските комуникации; 
 обезбедува единствена точка за информации; 
 ги контролира и мери параметрите за квалитет на јавните електронски 

комуникациски услуги; 
 го контролира и мери нејонизирачкото зрачење предизвикано со употреба на 

јавните електронски комуникациски мрежи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОТИФИКАЦИИ 
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Согласно член 60 од Законот за електронски комуникации операторот пред започнување 
со обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги доставува 
нотификација до Агенцијата за електронски комуникации.  

На следната табела се дадени податоци за активности во 2016 година. 

 Активност 2016 
1 
. 

Обработка на новопристигнати 
нотификации, согласно член 60 од 
Законот за електронските 
комуникации 

Потврди за нотифицирани субјекти 
(Оператори): 160 

2.  Ажурирање на листата на 
нотифицирани субјекти на сите 
нови нотифицирани оператори и 
даватели на јавни електронски 
комуникациски услуги, и бришење 
на опеараторите кои не започнале 
со работа на датумот наведен во 
нотификацијата, а не ја известиле 
Агенцијата за настанатата промена; 

Избришани оператори: 30 
Решенија за бришење на мрежи/услуги: 79 
Решенија за промена:23 
Решенија за започнување на мрежи/услуги: 
48 
Предлог за бришење: 2 

3. Водење на регистар на 
нотифицирани субјекти и негово 
објавување на WEB 

Заклучно со 31.12.2016 година во 
службената евиденција на Агенцијата се 
запишани нотификациите на 122 оператори 
на јавни електронски комуникациски мрежи и 
услуги. (Информацијата е добиеан од 
системот SpagoBI за Нотификација) 

4.  Спроведување на надзор како 
континуирана активност согласно 
Законот за електронски 
комуникации 

На ден 25.05.1016  направен е вонреден 
надзор кај операторот ОНЕ.ВИП во однос на  
усогласеноста на договорите на овој 
оператор со неговата Референтна понуди за 
интерконекција. 
На ден 22.09, 23.09., 27.09. и 28.09.2016 
направен е стручен надзор кај субјектот 
ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ Скопје по барање на 
КЗК за утврдување на исполнување на 
обврските од Решението со кое се одобрува 
концентрацијата на двата мобилни 
оператори. 
На 06.10.2016 год. извршен е контролен 
надзор врз оне.ВИП ДОО Скопје за да се 
утврди дали субјекот на надзорот постапил 
по актот во целост, а се однесува на Одлука 
УП1 бр.1303-565 од 27.06.2016 год.  

Во 2016 година операторите имаа можност за електронска достава на нотификација до 
Агенцијата за електронски комуникации преку пристап до следната веб страна https://e-

https://e-agencija.aek.mk/
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agencija.aek.mk/. Преку овој модул значително се подобри постапката за регистрирање на 
нотификации за електронските комуникациски мрежи и услуги на операторите. 
Операторите преку овој модул имаат можност да го следат процесот на нотификација и да 
добијат известување преку електронска пошта кога овој процес е завршен. Исто така преку 
овој портал операторите имаат можност регистрацијата на нотификацијата да ја превземат 
во електронска форма и електронски потпишана од страна на директорот на Агенцијата.  

При самата постапка на нотифицирање на усугите и мрежите, како и со цел да се одржува 
точен регистар на нотифицирани мрежи и услуги Агенцијата ја продолжи праксата на 
директна комуникација со одговорните лица на операторите.  

Во својата работа Агенцијата ги следи меѓусебните интерконекциски договори на 
операторите, како и доследно спроведување на прописите и подзаконските акти 
произлезени од Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени 
во референтната понуда за интерконекција. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУМЕРАЦИЈА 

https://e-agencija.aek.mk/
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Агенцијата за електронски комуникации согласно Планот за нумерација за електронски 
комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија дава броеви и серии на броеви. 
Во текот на 2016 година евидентирани се следните податоци за 
доделување/одземање/промена/пренесување на правото за користење  на броеви и серии 
на броеви 

 Q 2016 (Вид на решение) 
1.  Броеви од серијата 05: 

Вкупен број на решенија: 3 
Вкупен број на броеви: 6 

2.  Броеви од серијата 08: 
Вкупен број на решенија:16 ( 13-Македонски Телеком АД Скопје;  3-оне.ВИП) 
Вкупен број на броеви: 153 

3.  Скратени броеви во географски нумерациски подрачја: 
Вкупен број на решенија: 12 
Вкупен број на броеви: 12 

4.  Изменување на решение за користење на броеви и доделени серии на 
броеви: 
Вкупен број на решенија:5 (3 - оне.ВИП; 2 - Македонски Телеком)  
Вкупен број на броеви: 3 серии на претплатнички броеви  
 

5.  Серии претплатнички броеви (мобилна): 
Вкупен број на решенија: 5 
Вкупен број на броеви:  6000; 175000; 11x1000; 18x1000 (Македонски Телеком) 
+2х10000(оне.ВИП)  
Вкупен број на броеви/ кодови:  230000 

6.  Одземање на скратен број на оператор за услуга за грижа за корисници: 
Вкупен број на решенија: 2 (Македонски Телеком ) 
Вкупен број на броеви: 3 

7.  Серии претплатнички броеви (фиксна):/ 
 

8.  Доделување на скратен број на оператор за услуга за грижа за корисници: 
Вкупен број на решенија: 1 (ЛАЈКАМОБИЛЕ) 
Вкупен број на броеви: 4 
 

9.  Одземање на правото за користење на скратен број:/ 
Вкупен број на решенија: / 
Вкупен број на броеви: / 
 

10.  Одземање на правото за користење на број од серијата 05 и 08: 
Вкупен број на решенија: 8 
Вкупен број на броеви: 17 

11.  Одземање на  серии претплатнички броеви: 
Вкупен број на решенија: 1 (Македонски Телеком АД Скопје) 
Вкупен број на броеви: 12000 
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12.  Промена на носител на право за користење на број од серијата 08 и 05: 
Вкупен број на решенија: 1 (Македонски Телеком АД Скопје)  
Вкупен број на броеви: 1  
Вкупен број на броеви: 1 

13.  Доделување на Национален и Меѓународен код за сигнализација: 
Вкупен број на решенија: 3 
Вкупен број на броеви/ кодови: 3 
Вкупен број на броеви/ кодови: 3 

14.  Серии броеви со почетни цифри 14: 
Вкупен број на решенија: 1  
Вкупен број на броеви:  10000 
Вкупен број на броеви/ кодови:  10000 

15.  Одземање на  серии броеви со почетни цифри 14: 
Вкупен број на решенија:/ 
Вкупен број на броеви:/ 

16.  Одземање на  оператор код: 
Вкупен број на решенија: / 
Вкупен број на броеви/ кодови: / 

17.  Изготвување  на известувања до оператори: 
Вкупен број на одговори за барање: 42 

18.  Спроведување на надзор како континуирана активност согласно Законот за 
електронски комуникации  
Оператор Македонски Телекомуникации АД Скопје, извршен редовен надзор 
бр. 1405-1754/1 од 21.04.2016  
Оператор Оне.вип, извршен редовен надзор бр. 1405-2093/2 од 01.06.2016 

 

Во текот на 2016 година во континуитет се ажурираше базата на доделени броеви и серии 
на броеви од Планот за нумерација како и централната база за преносливост на броеви.   

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕДИНСТВЕНА ТОЧКА НА 
ИНФОРМАЦИИ 
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Агенцијата за електронски комуникации во текот на 2016 година направи измени на 
Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и 
придружни средства. Финалната верзија на измените на правилникот се објавени во 
Службен Весник на РМ бр. 170 на 07.09.2016 година. Измените се во насока да се 
промовираат инвестициите во широкопојасен интернет и да се подобрат механизмите за 
следење на исполнувањето на целите за покривање на мрежи од следните генерации кои 
што се дефинирани согласно правилникот. Со цел Македонија да фати чекор со останатите 
земји на Европската Унија, мора корисниците на електронски комуникациски услуги во 
Македонија да имаат можност да користат интернет со големи брзини како што користат и 
корисниците на интернет во ЕУ. За таа цел операторите треба да ја мигрираат својата 
мрежа кон мрежи кои што се целосно или делумно базирани на оптика со цел да може да 
подржат поголеми брзини за пренос на податоци. Согласно правилникот оваа активност 
операторите треба да ја реализираат според следната динамика: 

 До крај на 2016 година: намалку 30% од домаќинствата да имаат можност за пристап 
до јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30Mbps и најмалку 15% од од 
домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска мрежа со 
брзина на пренос од 100Mbps 

 До крај на 2018 година: намалку 60% од домаќинствата да имаат можност за пристап 
до јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30Mbps и најмалку 30% од од 
домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска мрежа со 
брзина на пренос од 100Mbps 

 До крај на 2020 година: намалку 100% од домаќинствата да имаат можност за 
пристап до јавна комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30Mbps и најмалку 
50% од од домаќинствата да имаат можност за пристап до јавна комуникациска 
мрежа со брзина на пренос од 100Mbps 
 

Во однос на изградбата на телекомуникациската инфраструктура во текот на 2016 година 
АЕК ги имаше следните активности: 

 Издавање согласности на основен проект за изградба на електронски комуникациски  
мрежи и ситеми (Доставени преку електронскиот ситем за издавање на одобрение 
за градба и во писмена форма) 

 Издавање на податоци на изградени јавни  електронски комуникациски мрежи 
(претходни услови за изработка урбанистички планови, урбанистичко-планска и 
урбанистичко-проектна документација)и (Доставени преку електронскиот ситем-е-
урбанизам) 

 Издавање на мислења на барања за утврдување на правен статус на бесправно 
изградени електронски комуникациски мрежи и средства и мислења на ДУП 

Во текот на 2016 година Агенцијата за електронски комуникации зема активно учество во 
стручните расправи по предлог Детални Урбанистички Планови во урбани единици на 
територија на  општините во Р.Македонија.  

 Активност (Вид на решение) 2016г 
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1.  Издавање согласности на основен проект за изградба 
на електронски комуникациски  мрежи и ситеми 
(Доставени преку електронскиот ситем за издавање на 
одобрение за градба и во писмена форма) 

Бр. на предмети: 97 

2. Издавање на податоци на изградени јавни  електронски 
комуникациски мрежи (претходни услови за изработка 
урбанистички планови, урбанистичко-планска и 
урбанистичко-проектна документација). Доставени 
преку електронскиот ситем-е-урбанизам. 

Бр. на предмети:  372 

3. Издавање на мислења на барања за утврдување на 
правен статус на бесправно изградени електронски 
комуникациски мрежи и средства и мислења на ДУП 

Бр. на предмети: 454 

     

Во текот на 2016 година, операторите продолжија да го користат порталот на Единствената 
Точка за Информации, достапен на следниот линк https://e-agencija.aek.mk/AEK-ETI  со цел 
на едно место да може да добијат информации за: 

 Планирани градби на електронски комуникациски мрежи, 
 Информации за трасата на постоечката физички инфраструктура на субјектот кој 

управува со инфраструктурни објекти, 
 Поднесување на барање на дозвола за градба за електронска комуникациска 

мрежа. 
 податоци за видот, основните технички карактеристики и хоризонталната и 

вертикалната поставеност на подземните и надземните инфраструктурни објекти и 
придружната инсталација, како и податоци за субјектите кои управуваат со истите. 

Најголемиот трошок на операторот кој што гради мрежа е трошокот за копање на каналите, 
окната како и други административни трошоци околу вадење на дозволи, а додека 
поставувањето на повеќе оптички влакна или повеќе цефки е маргинален трошок. Според 
некои истражувања дури 80% од трошоците при градењето на новите оптички мрежи се  
однесуваат на овие трошоци. Според истражувањето на Cullen International кое што се 
базира на официјални документи од Европската Комисија за процена на влијанието од 
воведувањето на директивата за намалување на трошоци за развој на НГА мрежи , 
вкупните трошоци за да се обезбеди 30 Mbps за сите граѓани на ЕУ би се движеле од 38-
58 милијарди евра, а додека пак трошоците само за градежни работи би биле од 31-46 
милијарди евра. Додека пак, вкупните трошоци за да се обезбеди 100 Mbps за 50% од 
граѓани на ЕУ би се движеле од 181-261 милијарди евра, а додека пак трошоците само за 
градежни работи за да се постигне истата цел би биле од 145-214 милијарди евра. Од овие 
податоци се гледа колкав голем дел е уделот на трошоците за градежните работи во однос 
на вкупните трошоци за развој на НГА мрежите.  

Според извештајот  направен за Европската Комисија од страна на Analysys Mason 
обврската за пристап до постоечката инфраструктура на сите  субјекти кои што управуваат 

https://e-agencija.aek.mk/AEK-ETI
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со инфраструктурни објекти може да доведе до 20-30% капитални заштеди од вкупната 
инвестиција на операторите. 

Мерките наменети за обезбедување на координација на градежните активности  што 
резултира со  заедничко финансирање при нивната изградба може значително да ги 
намалат финансиските бариери при развој на новите мрежи и ќе придонесат до побрз и 
поголем развој на оптичките мрежи во Република Македонија. Исто така мерките кои што 
придонесуваат до ефикасно користење на постоечката инфраструктура, како 
наметнувањето на некои обврски за пристап под фер услови, рокови и цени до физичката 
инфраструктура за сите субјекти кои што управуваат со инфраструктурни објекти може да 
придонесе до брз развој на оптичките мрежи. 

Во намера да се стимулира развојот на следната генерација на пристапни мрежи на 15 мај 
2014 година Европската Унија ја донесе Директивата за намалување на трошоците за 
развој на следна генерација на пристапни мрежи која што е транспонирана во Законот за 
електронски комуникации.  Целта е да се стимулира развојот на НГА мрежите преку нови 
права и обврски кои што директно се применливи на телекомуникациските оператори и 
другите субјекти кои што управуваат со мрежни инфраструктури. Главната цел е да се 
намали трошокот за развој на следна генерација на пристапни мрежи преку: 

 операторите на јавни електронски комуникациски мрежи да имаат пристап до 
физичката инфраструктура на другите субјекти како што се енергетските мрежи, 
топлификација, водоводните и други. Телекомуникациските оператори немаат 
реципрочна обврска за да обезбедат пристап до нивните мрежи за другите субјекти, 

 Сите новоизградени и реновирани објекти да бидат опремени со мрежна 
инфраструктура која што ќе подржува големи брзини, 

 Да се воведат пократки рокови во однос на добивањето на дозволи за изградба 
јавни електронски комуникациски мрежи, 

 Правила за транспарентноста на информациите на мрежната инфраструктура и 
правила во процесот на решавање на спорови што се однесуваат за пристап до оваа 
инфраструктура. 

Поставувањето на Единствена Точка за Информации со цел заинтересираните страни да 
добијат минимални информации во однос на планираните изградби на електронски 
комуникациски мрежи претставува добар предуслов за да може операторите кои што имаат 
интерес да градат своја мрежа во истата локација да ги координираат градежните 
активности со операторот кој што веќе донесол одлука да ги започне своите градежни 
работи. 

Eдинствена точка за информации ги овозможува следните деловни процеси кои се во 
надлежност на Агенцијата: 
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 обезбедува информации за корисниците, операторите и меѓународните 
организации и тела, 

 обезбедува поддршка за давање согласност на основниот проект за градба на јавна 
електронска комуникациска мрежа и придружни средства, 

 обезбедува поддршка за давање мислења при постапката на изготвување и 
донесување на документи за просторно уредување. 

Eдинствена точка за информации ги обезбедува минималните податоци преку вклучување 
на податоци кои Агенцијата за катастар на недвижнини, општините во градот Скопје и 
градот Скопје ги зрачат во форма на WEB сервиси. 

Апликацијата дополнително овозможува барањата од операторите за добивање на 
одобрение за градење за поставување на елементи за електронска комуникациска мрежа 
да бидат проследени до соодветниот надлежен орган за издавање на одобрение за 
градење, како и да овозможи следење на почитувањето на роковите за издавање на 
одобрението за градење од страна на надлежниот орган. Преку овој поратал операторите 
може да добијат релевантни информации на едно место, и тоа: 

 во електронска форма, да поднесат барање за добивање на одобрение за градење 
за поставување на елементи за електронска комуникациска мрежа за обезбедување 
пренос со големи брзини, 

 барањето на операторот ќе биде проследено до соодветниот надлежен орган за 
издавање на одобрение за градење, 

 ќе се овозможи следење на почитувањето на роковите за издавање на одобрението 
за градење од страна на надлежниот орган. 

 

 

 

 

 

 

УПРАВУВАЊЕ СО РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

На 20 мај 2016 заврши јавната расправа по однос на предлог Планот за намена на 
радиофреквенциските опсези во Република Македонија. Согласно Законот за електронски 
комуникации Планот беше доставен до Владата на Република Македонија за да се 
обезбеди Согласност. После добиената Согласност Планот се објави во Служен весник на 
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Република Македонија бр. 138/2016 од 26 јули 2016 година. Со овој План се овозможува 
воведување на неутралност на технологии и неутралност на услуги кои се обезбедуваат од 
страна на операторите што ќе допринесе крајните корисници да добиваат поквалитетни 
услуги по поприфатливи цени и секако поефикасно користење на доделените 
радиофреквенции. Исто така со Планот се предвидува и намената на фреквенцискиот 
опсег 694-790 MHz да се користи за копнена мобилна служба. Сите овие промени во Планот 
се врз основа на имплементирање на одлуките и препораките на ITU и СЕРТ.  

На 04 ноември 2016 година Агенцијата отвори јавна расправа по Предлог текстот на Планот 
за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија кој се донесува 
после донесувањето на Планот за намена на радиофреквенцики опсези во Република 
Македонија. Со Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република 
Македонија поблиску се определува начинот на доделување и користење на 
радиофреквенциите во одредени радиофреквенциски опсези, можноста за пренесување 
или издавање на правото на користење на радиофреквенциите, како и техничките 
параметри за користење на радиофреквенциите. Во него се имплементирани одредби кои 
се однесуваат на ефикасното користење на радиофреквенцискиот спектар со цел 
обезбедување развој, ефикасна и одржлива конкуренција на пазарот за електронски 
комуникации. 

Во периодот 01.01.2016 – 31.12.2016 година во областа на радиокомуникациите Агенцијата 
за електронски комуникации ги исполни следните активности: 

 
 Активност Број 

1 Одобренија за користење на радиофреквенции во фиксна служба 552 
2 Одобренија во копнена мобилна служба 38 
3 Одобренија за користење на радиофреквенции во радиодифузна 

служба 
138 

4 Одобренија за користење на радиофреквенции во сателитска служба 4 
5 Одобренија за користење на радиофреквенции во радиоаматерска 

служба 
86 

6 Одобренија за користење на радиофреквенции во воздухоплов 2 
7 Други служби (мобилна внатрешни води) / 
8 Одобренија за експериментална работа (привремени) 1 
9 Решение за отповикување на одобрение 90 

10 Решение за престанок на важност на одобрение 6 
11 Решение за измена на одобрение 49 
12 Решение за пренос 2 
13 Радиоаматерски испит 7 
14 Записник за радиоаматерски испит 80 
15 Дипломи за радиоаматери 64 
16 HAREC/Novice сертификати 2 
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17 Одлука за одбивање на барање за издавање на одобрение 4 
18 Допис за координација и нотификација 6 
19 BRIFIC 8 
20 Согласност за R&TTE опрема 724 
21 Дописи во врска со согласности за R&TTE опрема 6 
22 Анализа на зони на покривање на ТРД 114 
23 Начелна согласност за планирање на РФ и технички услови 9 
24 Согласности за изградба на базни станици според основен проект  

    (со Сектор за телекомуникации) 
15 

25 Стручен надзор, записник и извештај 8 
26 Заклучок / 
27 Состаноци со корисници 150 
28 Интерен допис 5 
29 Ургенции и Одговори 64 
30 Прашалници 6 
31 Известувања 371 
32 Телефонска комуникација со корисници 400 
33 Измена на ИСО процедура 1 
34 Презентација за јавниот состанок  1 

 
Во периодот 01.01.2016 – 31.12.2016 година во областа на управување со 
радиофреквентниот опсег АЕК ги реализираше следните проекти: 
 
 Проект Активности 
1 Излез на Оне.Вип од 

пазарот за ДТТ 
Извршена е анализа и изработена е студија за 
состојбата доколку Оне.Вип излезе од пазарот за ДТТ 

2 Репланирање, 
меѓународна 
координација на 
опсегот наменет за 
дигитална 
радиодифузија и 
учество на SEDDIF 

Овој проект ги опфати следните активности: 
 Меѓународна презентација на искористеност на 

опсегот 470-790 MHz  
 Идни планови во однос на користењето на 

дигитална дивиденда 2 
 Изработка на Нацрт План за нови проширени 

зони на распределба (Allotment Plan) 
 Изработка на Нацрт План  за  поединечни 

доделби (Assignment Plan) 
 Билатерални и мултилатерални преговори и 

пресметки меѓу засегнатите администарации, 
поединечно и на состаноците на SEDDIF 

 Поднесување на 3 матрици на компатибилност со 
соседните држави 
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 Поднесување на 901 барање со технички 
параметри во врска со процесот на репланирање 
на опсегот 470-790 MHz 

 Изработка на технички формулари за пријава на 
709 поединечни доделби (дополнување на 
Assignment Plan) 

 Изработка на 447 технички формулари за пријава 
на поединечни доделби за модификација на 
Планот Женева 06 и МИФР 

3 Анализа на 
зафатеноста на 
радиофреквенциските 
опсези за доделба на 
нови фреквенции 

 Ревизија на линковските мрежи на ОНЕ.ВИП и на 
Македонски Телеком поради потреба од поголеми 
капацитети 

 Репланирање на мрежите на ЕВН, ЕЛЕМ и МВР  
 Анализа на зафатеноста на 

радиофреквенцискиот опсег за Штипски регион, 
Кумановски регион и Општина Кривогаштани и 
доделба на нови фреквенции за ТРД 

 Анализа на ФМ и линковски фреквенции од 
доделените одобренија на ТРД Антена 5 Скопје, 
ТРД Канал 77 Штип, ТРД Радио Метрополис и 
ТРД Радио Слободна Македонија заради 
проширување на радиомрежите и ревизија на 
постоечките доделби 

5 Ризици во Сектор за 
радиокомуникации 

Изработка на формулари за предвидени ризици во 
Сектор за радиокомуникации и книга на ризици 

6 Измена на Правилник 
за радиоаматери 

Подготвени се и усвоени измените на правилникот 

7 План за намена на 
радиофреквенциски 
опсези во РМ 

Подготвени се и усвоени измените на Планот 

8 Ефикасно користење 
на доделените 
радиофреквенциски 
опсези на операторите 
за обезбедување јавни 
мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги 

Извршена е анализа и подготвен е документ за 
ефикасно користење на доделените радиофреквенциски 
опсези на операторите за обезбедување јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги 

9 Меѓународна 
координација за ТЕТРА 
системот на МВР и МО 
со Србија и Бугарија во 
Белград 

Одржан е состанок за подготовка на Нацрт Спогодба 

10 Обуки за докушер и за 
безбедност при работа 

Вработените во Секторот учествуваа на обука за 
користење на докушер и за безбедност при работа 

11 План за доделување и 
користење на 

Подготовка на нацрт текст, објава на јавна расправа и 
одржување на јавен состанок 
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радиофреквенции во 
РМ 

12 Барање за рефарминг 
од Оне.Вип 

Објавена е јавна расправа по однос на барањето 

13 Барање за 
продолжување на 
одобрение број 103762 
на Оне.Вип 

Во соработка со Секторот за правни работи подготвено е 
решение за одбивање на барањето 

14 ИИС Тестирања и состаноци со АСЕКО за интеграција со ЛС 
софтверот и имплементација на План за намена во 
електронска форма 

15 Јавна набавка – 
одржување на СМС 

По двегодишна пауза, врз основа на подготвената 
техничка спецификација и успешно спроведен тендер, 
извршена е надградба на Системот за управување со 
радиофреквенцискиот спектар (СМС) од страна на ЛС 
Телком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

АНАЛИЗА НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ 

На 19.12.2016 година Агенцијата за електронски комуникации објави јавна расправа на 
Нацрт доккументот за третата анализа на пазарот за физички пристап до мрежна 
инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четвртата 
анализа на пазарот за услуги со широк опсег. Спроведување на анализите на пазарите се 
врши со цел да се утврди состојбата и степенот на развој на конкуренција како и да се 
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утврди дали развојот се движи во правец на ефикасна конкуренција или постојат одредени 
бариери. Во нацрт документот е утврдено дека  операторот Македонски Телеком АД Скопје 
продолжува да има значителна пазарна моќ на двата пазари и се продолжуваат обврските 
за: 

 транспарентност при интерконекција или пристап,  
 недискриминација при интерконекција или пристап,  
 контрола на цени и обврски за сметководство на трошоци и 
 посебно сметководство при интерконекција или пристап. 

Дополнително во нацрт анализата е утврдено дека операторот оне.Вип има значителна 
пазарна моќ на пазарот за услуги со широк опсег и се предлага на истиот оператор да му 
се наметнат истите обврски за транспарентност, недискриминација, контрола на цени и 
посебно сметководство со цел останатите оператори да може да имаат пристап до 
кабелската мрежа на овој оператор.  
По завршувањето на јавната распра и во консултација со сите релевантни страни, во април 
2016 година директорот на Агенцијата ја одобри втората анализа на Пазар 11- Пристап до 
јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни 
комуникациски мрежи. Согласно заклучокот на овој документ, потврдено е дека 
операторите Македонски Телеком Ад Скопје и оне.Вип имаат значителна пазарна моќ на 
овој пазар.  

Во текот на 2016 година се спроведоа следните анализи на пазари 

 Опис на 
активности 

За периодот  
Q1-Q4/2016 

 
1.  

Анализа на 
малопродажниот 
пазар за Пристап 
до јавна 
електронска 
комуникациска 
мрежа на фиксна 
локација за 
резиденцијални и 
деловни 
корисници 

Нацрт документот за анализата е завршен и доставен до 
КЗК со допис од 15.09.2016 г. 
Со Допис  е добиено позитивно мислење од Комисија за 
заштита на конкуренцијата по предложениот Нацрт 
документ и истото е имплементирано во документот за 
анализата.  
Документот е поставен на јавна расправа со траење од 30 
денови со цел добивање на коментари и забелешки од 
заинтересираните страни која јавна расправа заврши на 
23.12.2016 година.  

Линк до Нацрт документот:  
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1949-javna-rasprava-po-nacrt-
dokument-za-treta-analiza-na-pazar-1-pristap-do-javna-elektronska-komunikaciska-
mrezha-na-fiksna-lokacija-za-rezidencijalni-i-delovni-krajni-korisnici  
Линк до Финалниот документот:  
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba  
 

 
2. 

Анализа на 
големопродажниот 
пазар за физички 

Нацрт документот со Допис  од 14.10.2016 е  доставен до 
Комисија за заштита на конкуренцијата за добивање на 
мислење.  

http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1949-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-treta-analiza-na-pazar-1-pristap-do-javna-elektronska-komunikaciska-mrezha-na-fiksna-lokacija-za-rezidencijalni-i-delovni-krajni-korisnici
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1949-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-treta-analiza-na-pazar-1-pristap-do-javna-elektronska-komunikaciska-mrezha-na-fiksna-lokacija-za-rezidencijalni-i-delovni-krajni-korisnici
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1949-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-treta-analiza-na-pazar-1-pristap-do-javna-elektronska-komunikaciska-mrezha-na-fiksna-lokacija-za-rezidencijalni-i-delovni-krajni-korisnici
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba
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пристап до мрежна 
инфраструктура 
(целосен и 
поделен разврзан 
пристап) на 
фиксна локација  и 
пазарот за услуги 
со широк опсег 

Со Допис од 06.12.2016 е добиено позитивно мислење од 
Комисија за заштита на конкуренцијата. 
Со Допис  од 14.12.2016 Нацрт документот за анализата е 
одобрен од Директорот за поставување на јавна 
расправа.  
Истиот е поставен на јавна расправа со траење од 30 
дена со цел добивање на коментари и забелешки од 
заинтересираните страни. Јавната расправа е во тек. 
Закажан е состанок со заинтересираните страни на 
10.03.2017 

Линк до соопштение:  
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1959-javna-rasprava-po-nacrt-
dokkumentot-za-treta-analiza-na-pazar-za-fizichki-pristap-do-mrezhna-infrastruktura-
celosen-i-podelen-razvrzan-pristap-na-fiksna-lokacija-i-chetvrta-analiza-na-pazarot-
za-uslugi-so-shirok-opseg  

 
3. 

Анализа на 
малопродажниот 
пазар за Јавно 
достапни 
телефонски услуги 
на фиксна 
локација за 
резиденцијални и 
деловни 
корисници 

Подготовката на Нацрт документот е во тек. 

 
4. 

Анализа на пазар 
за пристап и 
започнување на 
услуги во јавни 
мобилни 
електронски 
комуникациски 
мрежи 
 

Нацрт документот за анализата е завршен и доставен до 
КЗК со допис од 12.02.2016 г. 
Со допис од 08.03.2016 г.е добиено мислење од КЗК. 
Со допис Нацрт документот за анализата е одобрен од 
Директорот за поставување на Јавна расправа.  
Јавната расправа по Нацрт документот заврши на 
09.04.2016 при што беа добиени коментари од двата 
мобилни оператори Македонски Телеком АД и ОНЕ.ВИП 
ДОО. 
Состанок по јавна расправа беше одржан на ден 
18.04.2016 година. 
Финален документ од анализата со арх. број 1303-690/9 
од 21.04.2016 е објавен на веб страницата на АЕК. 
До операторите определени дека поседуваат значителна 
пазарна моќ се доставени Одлука бр. 1303-690/13 од 
27.04.2016 и Одлука бр. 1303-690/14 од 27.04.2016 

Линк до Нацрт документот:  
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1844-javna-rasprava-po-nacrt-
dokument-za-vtora-analiza-na-pazar-11-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-
mrezhi-i-uslugi-za-zapochnuvanje-na-povik-vo-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi  
Линк до Финалниот документот:  
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/golemoprodazhba  

http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1959-javna-rasprava-po-nacrt-dokkumentot-za-treta-analiza-na-pazar-za-fizichki-pristap-do-mrezhna-infrastruktura-celosen-i-podelen-razvrzan-pristap-na-fiksna-lokacija-i-chetvrta-analiza-na-pazarot-za-uslugi-so-shirok-opseg
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1959-javna-rasprava-po-nacrt-dokkumentot-za-treta-analiza-na-pazar-za-fizichki-pristap-do-mrezhna-infrastruktura-celosen-i-podelen-razvrzan-pristap-na-fiksna-lokacija-i-chetvrta-analiza-na-pazarot-za-uslugi-so-shirok-opseg
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1959-javna-rasprava-po-nacrt-dokkumentot-za-treta-analiza-na-pazar-za-fizichki-pristap-do-mrezhna-infrastruktura-celosen-i-podelen-razvrzan-pristap-na-fiksna-lokacija-i-chetvrta-analiza-na-pazarot-za-uslugi-so-shirok-opseg
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1959-javna-rasprava-po-nacrt-dokkumentot-za-treta-analiza-na-pazar-za-fizichki-pristap-do-mrezhna-infrastruktura-celosen-i-podelen-razvrzan-pristap-na-fiksna-lokacija-i-chetvrta-analiza-na-pazarot-za-uslugi-so-shirok-opseg
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1844-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-vtora-analiza-na-pazar-11-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi-za-zapochnuvanje-na-povik-vo-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1844-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-vtora-analiza-na-pazar-11-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi-za-zapochnuvanje-na-povik-vo-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1844-javna-rasprava-po-nacrt-dokument-za-vtora-analiza-na-pazar-11-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi-za-zapochnuvanje-na-povik-vo-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/golemoprodazhba
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Линк до Одлуката за измена на Одлуката за релевантни пазари :  
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-
odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-
podlezhni-na-prethodna-regulacija  

 
5. 

Одлука за 
изменување на 
Одлука за 
утврдување на 
релевантни пазари 
подлежни на 
претходна 
регулација 

Со Допис  од Директорот е одобрена Предлог Одлука за 
изменување на Одлука од 09.03.2016 г за утврдување на 
релевантни пазари подлежни на претходна регулација за 
поставување на јавна расправа. Истата е поставена на 
јавна расправа која траеше до 09.04.2016 г. 
По Предлог Одлуката за измена на Одлуката за 
утврдување на релевантни пазари подлежни на 
претходна регулација не беа добиени коментари. 
Финалната Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на релевантни пазари подлежни на претходна регулација 
број  1303-690/10 од 19.04.2016 година беше објавена во 
Сл. Весник на РМ бр 82 од 26.04.2016 г. Одлуката е 
објавена и на веб страницата на АЕК. 
 

Линк до соопштението: 
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-
odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-
podlezhni-na-prethodna-regulacija  

 
6. 

Анализа на 
пазарот за 
минимален пакет 
на изнајмени 
линии и Одлука 
за изменување 
на Одлука за 
утврдување на 
релевантни 
пазари подлежни 
на претходна 
регулација 

  Со Одлука за изменување на Одлука за утврдување на 
релевантни пазари подлежни на претходна регулација 
заведена под бр. 1306-252/2 од 20.01.2016 се  избриша 
релевантниот малопродажен пазар за Минимален пакет 
на изнајмени линии. 

 

  
Линк до Финален документ: 
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba  
 
Линк до Одлука за измена на Одлуката за релевантни пазари: 
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1795-javna-rasprava-po-predlog-
odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-
podlezhni-na-prethodna-regulacija   

 
7. 

Одлука за 
отповикување на 
Решение 

Со Одлука бр. 1302-691/1 од 12.02.2016 беше отповикано 
Решението бр. 03-2358/2 од 01.04.2010 со кое Македонски 
Телеком АД се определува за оператор со значителна 
пазарна моќ на пазарот за малопродажба на Минимален 

http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1843-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1795-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1795-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
http://aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1795-javna-rasprava-po-predlog-odluka-za-izmenuvanje-na-odlukata-za-utvrduvanje-na-relevantni-pazari-shto-se-podlezhni-na-prethodna-regulacija
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пакет на изнајмени линии. Со тоа сите наметнати обврски 
се отповикани. 

 Линк до објавениот документ: 
 http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba 
 

 

 

РЕГУЛАЦИЈА НА ЦЕНИ И РЕГУЛАТОРНИ ОБВРСКИ 

На 6ти мај 2016 година Агенцијата за електронски комуникации го објави Финалниот 
извештај за трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за 
Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен 
пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. По добивањето на 
лиценцата преку тендерска постапка за два мултиплекса во 2012, OНЕ телекумуникациски 
услуги ДООЕЛ Скопје беше назначен од страна на АЕК како оператор со значителна 
пазарна моќ на ПАЗАР 13–Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници. Како 
резултат на ова АЕК му наложи на OНЕ контрола на цените и обврска за водење на 
сметководство на трошоци. Согласно ова АЕК разработи модел за да ги определи цените 
врз база на трошоците за услугите кои ги нуди OНЕ. 

ред. 
бр. активност 2016 

1.  Ажурирање на “Margin 
Squeeze” со историски 
податоци како и нови и 
промотивни понуди за 
операторот со значителна 
пазарна моќ 

 
Ажурирање на моделот и одобрување на нови 
и измена на постоечки портфолија во 
согласност со Упатството за начинот на 
контрола на малопродажните цени на 
оператор со значителна пазарна моќ. 

2. Посебни сметководствени 
извештаи  

Учество во комисија за избор на независен 
ревизор во согласност со Правилникот за 
начинот на водење на посебно сметководство 
за активностите поврзани со интерконекција 
и/или пристап и Правилникот за обезбедување 
на услугите опфатени со универзална услуга. 

4. Референтна понуда за 
пристап до јавна мобилна 
комуникациска мрежа  
 

Одобрување на референтни понуди за 
пристап до јавна мобилна комуникациска 
мрежа на оператори со значителна пазарна 
моќ во согласност со Правилник за 
содржината и информациите што треба да 
бидат објавени во референтната понуда за 
пристап до јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги. 

http://aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/maloprodazhba
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5. Референтна понуда за 
интерконекција со јавна 
мобилна комуникациска 
мрежа 

Одобрување на референтни понуди за 
пристап до јавна мобилна комуникациска 
мрежа на оператори со значителна пазарна 
моќ во согласност со Правилникот за 
содржината и информациите што треба да 
бидат објавени во референтна понуда за 
интерконекција. 

6. Референтна понуда за 
битстрим пристап и 
препродажба на битстрим 
услуга  

Одобрување на референтна понуда за 
битстрим пристап и преподажба на битстрим 
услуга во согласност со Правилникот за 
обезбедување на битстрим пристап и 
препродажба  на битстрим услуга 
(имплементација на обврска за економска 
репликабилност на млопродаќни понуди преку 
оптичка мрежна инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, РЕШЕНИЈА И ОДЛУКИ 

На 12.05.2016 година директорот на АЕК го одобри Правилникот за содржината и 
информациите кои треба да се објават во референтната понуда за пристап до јавни 
мобилни комуникациски мрежи и услуги. Со донесувањето на Правилникот за содржината 
и информациите кои треба да се објават во референтната понуда за пристап до јавни 
мобилни комуникациски мрежи и услуги се обезбеди можност за влез на нови мобилни 
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виртуелни оператори (целосен MVNO или препродавач) кои што ќе можат да ја користат 
веќе постоечката изградена мрежа на двата мобилни оператори и да даваат услуги до 
крајни корисници Правилникот е објавен на веб страната на Агенцијата и во Службен 
Весник на РМ бр.94/16. 

По завршување на јавната расправа на 27 јуни 2016 директорот на АЕК ги одобри измените 
на  Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и 
информациите кои треба да се објават за референтна интерконекциска понуда (Службен 
весник на РМ бр 129/2016 од 12.07.2016 година). Со овој Правилник се предвидува најдоцна 
до 1 јуни 2017 сите оператори кои се интерконектирани со Македонски Телеком АД Скопје, 
да бидат интерконектирани преку IP платформа. 

На 04.11.2016 година директорот на АЕК ги одобри измените на Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот 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, како и за Правилникот 
за изменување на Правилникот за преносливост на броеви. Цела со измените на овие 
подзаконските акти, е да се подобрат услови за ефикасно користење на нумерацијата во 
Република Македонија и достапноста на нумерациските ресурси кои што се од јавен 
интерес од различни оператори. 

На 20 декември 2016 година, Агенцијата отвори јавна расправа по однос на нацрт измените 
на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на 
специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. 
Целта на овие измени е прилагодување на постојните правилници со цел истите да се 
однесуваат и на кабелски оператори кои што поседуваат значителна пазарна моќ на 
релевантните пазари. Јавната расправа е во тек и закаќан е состанот со операторите на 
10.02.2017 година. 

Ред 
број. 

Активност Појаснување Исполнети 
активности 

1. Дописи до Судови Одговор на дописи и барања 
на Судовите, согласно 
позитивните закони 

77 

2.  Жалби по Пресуди Обжали на Пресуди 
донесени од Судот каде ќе 
се констатира дека  АЕК  
како  учесник во постапката 
е оштетена во спорот 

4 
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3. Одговор  на тужби 
Одговор на жалба 

Одговор на поднесени тужби 
против АЕК 

4 
2 

4. Прекршочни пријави до Суд 
 
Прекршочни пријави до 
Комисија за одлучување по 
прекршок на АЕК 

Барање за поднесување на 
прекршочни пријави против 
прекршителите на Законот 
за електронски комуникации 

11 
 
108 

5. Судски рочишта Учество на закажаните 
судски рочишта 

22 

6. Наплата на побарувања- 
Барања за извршување кај 
извршител 
 

Барање за извршување на 
парични побарувања кај 
Извршител за наплата на 
долг од страна на должници 

15 

7. Барања за донесување на 
Решенија поднесени до 
Нотари 

Поднесување на барање за 
донесување на Решение 
поднесени до Нотар заради 
започнување на постапка за 
наплата на долг од страна 
на должните на АЕК 

57 

8. Поднесоци, претставки Поднесоци во други државни 
органи, по потреба 

7 

9.  Решенија   
 
 
 

Разни Решенија кои 
произлегуваат од ЗЕК, за 
правни и физички лица како 
и интерни Решенија за 
формирање на работни 
групи, Одлуки и итн. 

16 

Одлуки  Одлуки кои произлегуваат 
од ЗЕК за  утврдување на 
коефициент за пресметка на 
годишен надоместок за 
надзор, радиофреквенции и 
и броеви. 

3 

10. Постапка за порамнување 
(издавање на платни налози) 

Спроведување на постапка 
за порамнување, врз основа 
на претходно доставен 

98 
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извештај од извршен 
стручен надзор и предлог 
мерка-порамнување 

11. Решенија за  наплата на 
надоместок за надзор на 
пазарот за 2015 година 
Решенија за утврдување на 
средства во 
компензацискиот фонд 
(УСО) 

Согласно член 30 од 
Законот за електронски 
комуникации 

105 
 
44 

12.  Подзаконски акти Подазаконски акти кои 
произлегуваат од ЗЕК. 

6 

13. Водење на управни спорови 
помеѓу оператори 

Учество и водење на  
постапките кои ги иницираат 
операторите во врска со 
управен спор 
 

4 

14. Следење и учество во 
судски постапки кои се во тек 
пред надлежните судови 

За Македонски Телеком 21 

15. Следење и учество во  
судски постапки во кои АЕК е 
тужена страна 

  7  

16. Следење и учество во 
постапки кои се во тек за 
наплата на долг пред 
извршител, нотар и суд 

Наплата на долг за неплатен 
надоместок за 
радиофреквенции   

90  

17. Комисија за одлучување по 
прекршок 

Учество во Комисијата за 
одлучување по прекршок и 
спроведување на постапката 
согласно ЗЕК 

4 

18. Следење и учество во 
постапки кои се во тек пред 
Управниот Суд и Вишиот 
Управен суд 

 8  
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19. Предмети пред Уставен суд 
на РМ 

 1  

20. Предмети пред Основниот 
суд за прекршоци 

 22  

 

КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ,СТРУЧЕН НАДЗОР И 
ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ 
МРЕЖИ 

 
Во делот на контрола и мониторинг на радиофрекфенции Агенцијата ги извршуваше 
следните задачи : 

 
- Мониторинг на радиофреквенцискиот опсег во копнено мобилна, воздухопловна, 

аматерска, радиодифузна и фиксна  служба,   
- Контрола на техничките и експлоатационите услови  за користење на на 

радиостаниците и нивна усогласеност со одобренијата за користење на 
радиофреквенции,, 

- Лоцирање на нелегални радиостаници и недозволени радиоемисии, 
- Контрола и проверка на отповикани одобренија за користење на 

радиофреквенции, 
- Решавање на интерференции во радиофреквенцискиот спектар по приговор од 

субјекти-корисници на радиофреквенции, 
- Мерење на параметрите за квалитет на дигиталната телевизија (DVB-T) по 

приговор на корисници, 
- Редовни мерења на покриеноста со дигитална телевизија (DVB-T) на територија 

на РМ, 
- Мапа на покриеност со дигитален телевизиски сигнал по операторите даватели 

на услугата, 
- Мерење на параметрите за квалитет на јавните мобилни мрежи по приговор на 

корисници, 
- Мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски 

мрежи кои се остваруваат преку радиомрежа на целата територија на Република 
Македонија, 

- Изготвување на компаративен национален извештај за параметрите за 
квалитете на јавните електронски комуникациски услуги по населени места и 
тест рути пооделно по оператор,. 

- Мапи на покриеност со GSM/UMTS/LTE технологија прикажани по оператор, 
- Анализа и фотографирање на антени и антенски системи на корисниците на 

одобренија за користење на радиофреквенции и внесување во базата со 
податоци, 

- Надзор врз субјекти корисници на радиофреквенции, 
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- Мерење на нејонизирачко зрачење по приговор, 
- Редовни мерења на нејонизирачко зрачење,  
- Измена и дополнување на Правилник за мерење на параметрите за квалитет на 

јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку радиомрежа 
- Поставување на мониторинг мерна опрема во просториите за полагање на 

испити спроведени од државни установи согласно новите измени во законската 
регулатива 

- Изработка на тендерска документација за набавка на софистицирана мерна 
опрема за мерење на параметрите за квалитет на елктронските комуникациски 
услуги кои се остваруваат преку радиокомуникациска мрежа 

- Набавка, прифаќање и  тестирање на мерната опрема за мерење на покриеноста 
со GSM/UMTS/LTE сигнали по оператори ( скенер, компјутер и возило) 

-  Изработка на андроид апликација за off-line преглед на издадени одобренија за 
користење на радиофреквенции 

- Тестирање  на решенија за поставување на мониторинг опрема на Солунска 
Глава 

- Тестирање на решенија за поставување на мониторинг мерна опрема на Рамно 
- Проверка и испитување на исправноста на мерната мониторинг опрема на R&S  

Во следната табела е дадена компаративна анализа на направени мерења во 2016 година 
споредено со 2015 година. 

 
 Опис на активности 

 
За период 

01.01.2016 – 
31.12.2016 

За период 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

1 Вкупено измерени (мониторирани) емисии 
на радиостаници 

15322 12990 

2 Мониторинг од фиксни станици 3687 1193 
3 Мониторинг на мерни локации со мобилна 

станица  
24 271 

4 Мониторинг на мерни локации со портабл 
станица 

14 29 

5 Асистенција при инспекциски надзор 
 

/ 16 

6 Зафатеност на опсег 
(број на мерења) 

459 / 

7 Мерење на нејонизирако зрачење   
8 Мерења нејонизирачко зрачење по 

приговор од физички/правни лица 
45 19 

9 Мерење нејонизирачко зрчење по план за 
работа 

/ 2 

10 Мерења на задолжитени вредности на 
параметрите за квалитет на јавни мобилни 
мрежи 
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11 Мерења по приговор од правни/физички 
лица 

63 42 

12 Редовни мерења  (часови) 253  496 

13 Изработка на извештаи од мерења 76 55 

14 Мониторинг во просториите за полагање на 
испити за јавна администрација         (во 
часови) 

172 / 

15 Стручен надзор 
(број на субјекти)       

128 / 

16 Погранична координација   
( број на измерени и координирани BT 
станици) 

10 / 

17 Пракса ( број на студенти – во 
времетраење од 2 недели) 

31 / 

18 Редовна контрола на РФ сензорски станици 300 / 

  
 

Појаснување - Мониторингот на радиофреквенцискиот опсег е вршен во фреквенцискиот 
опсег од 9kHz до 40GHz во копнено мобилна, воздухопловна, аматерска, радиодифузна и 
фиксна  служба. Мерењата на радиофреквенцискиот опсег се извршени од референтни 
мониторинг станици ( фиксни, мобилни, TDOA RF сензори) со користење на TCI мерна 
опрема од три контролно мерни центри: Зајчев Рид, Битола и Штип. Мерења на 
нејонизирачкото зрачење се вршени по приговор од страна на физички/правни лица и 
редовни мерења.  
Мерењето на параметрите за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги е 
направено во сите населени места со број на жители поголем од 15 000 и на однапред 
дефинирани тест рути. Од извршените мерења се изработени споредбени извештаи за 
параметрите за квалитет по видот на услугата за секое населено место и тест рута по 
оператор. Од сите горенаведени извештаи, изработен е Национален извештај кој 
претставува збирен извештај за параметрите за квалитет по услуги на ниво на цела 
територија на РМ по оператор. Изработени се и мапи на покриеност по GSM/UMTS/LTE 
технологија по оператор за територија на РМ. Сите извештаи и мапи на покриеност се 
поставени и јавно достапни преку веб порталот на АЕК, www.komuniciraj.mk. Паралелно со 
редовните мерења, се правени и мерења на параметрите за квалитет по приговор од 
страна на корисниците на услугите на јавните мобилни мрежи. Во тек е изработка на 
Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, 
начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот 
на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски 
комуникациски услуги. Во овој Правилник ќе бидат дефинирани нови параметри за 

http://www.komuniciraj.mk/
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квалитет на радио мрежите се со цел да се обезбеди уште поефикасен пристап до интернет 
преку радио мрежа. 

Во следната табела е дадена компаративна анализа на мерења на покриеност со DVB-T 
сигнал во 2016 година споредено со 2015 година. 

 
 Опис на активности 

 
За период 

01.01.2016 – 31.12.2016 
 Вкупно мерења и изработени извештаи 6 
21.1 Мерења по приговор од физички/правни лица 6 
21.3 Редовни мерења на DVB-T         (измерени емисии) 4672 

 
 
Појаснување - Во текот на 2016 година, Агенцијата вршеше мерење на параметрите за 
квалитет на дигиталната телевизија (DVB-T) по приговори од страна на правни/физички 
лица-корисници на сервисот како  и редовни мерења на параметрите за квалитет и 
покриеноста со сигналот на дигиталната телевизија (DVB-T) од двата субјекти, оператори 
на дигитална телевизија во РМ: ЈП МРД, ОНЕ.ВИП. За населените места каде нема 
покриеност со DVB-T сигнал на каналите на ЈП МРД, АЕК ја известува ЈП МРД и Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во следната табела е дадена компаративна анализа на решени пречки во 2016 година 
споредено со 2015 година. 

 Опис на активности 
 

За период 
01.01.2016 – 
31.12.2016 

За период 
01.01.2015 – 
31.12.2015 

1 Број на решени пречки вкупно 45 33 
1.1 За BC 4 8 
1.2 За BT 1 1 
1.3 За Линкови 2 3 
1.4 За GSM 2 6 
1.5 За UMTS 6 5 
1.6 За ТЕТРА (МВР) 0 0 
1.7 За CO (такси и друго за опсег 2 и 0.7 м ) 22 4 
1.8 За воздухопловна и радио навигација 5 2 
1.9 За oстанато 3  

 
 
Појаснување - Во опсегот на мобилните оператори главна причина за пречка беше 
користењето на блокатори за мобилна телефонија и неисправни уреди GSM базни станици. 
По спроведена интервенција сите пречки успешно се решени. Причина за пречки во опсегот 
наменет за воздухопловна мобилна и воздухопловна радионавигациска служба се 
неисправни ФМ радиодифузни предаватели. Во опсегот на 2м и 0.7м се пријавени пречки 
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од такси компаниите поради неможност од користење на доделените радиофреквенции. 
Изворот на интерференција беа кабловските оператори поради неисправни технички 
параметри на нивната преносна мрежа. 
 
 

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ  

Во следната табела е дадена анализа на активностите во врска со заштита на правото на 
корисниците во периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година. 

Активност Q1-Q4 2016 година 

1.Примени барања за решавање на спор 848 

2. Изготвени покани за посредување и 
барање на списи, решенија, заклучоци, 
дописи до други релевантни институции, 
вонреден и контролен надзор 

808 Покани 
129 Заклучоци 

667 Решенија 
18 контролни надзори 

6 записника 
2 предлога за бришење на 

нотификација 
3 Известување до Влада на РМ за 

народен правобранител 
2 Ургенции 

3. Телефонски консултации со крајни 
корисници 

542 

4.Прием на странки и нивно правно 
советување за заштита на нивните права 

1.409 

5.Решенија за стандардни претплатнички 
договори 

8 

6.Одговорени повици на 190 4.653 

7.Одговорени прашања на комуницирај.мк 327 

8. Ургенција достава списи по решение -
Управен Суд РМ 

52 

9. Ревизија на правилникот за општи услови 1 

http://iis-db.aec.in/docushare/dsweb/View/UpravnaPostapkaDossier-6946
http://iis-db.aec.in/docushare/dsweb/View/UpravnaPostapkaDossier-6946
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10. Креирање  на Стратегија за  управување 
со ризици согласно овластување бр. 0201-
10/13 од 01.03.2016 година 

 
1 

11. Учество во работна група за 
спроведување на  јавен тендер за избор на  
даватели на универзална услуга согласно 
Решение бр. 0201 

1 

12. Мислење по член 13 и член 20 од 
Правилникот за општи услови 

2 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И БАЛКАНСКИ РОАМИНГ 

Во периодот од 28 до 29ти јуни 2016 година во Охрид се одржа четвртата по ред 
интернационална конференција за регулатива. На конференцијата присуствуваа голем 
број на гости од земјава и странство и беше дискутирани за многу теми од областа на 
регулацијата во електронските комуникации, развојот на ICT секторот, инвестициите во 
следната генерација на пристапни мрежи. 

Агенцијата во текот на 2016 година продолжи со активностите за претставување и 
презентирање на Агенцијата на меѓународната сцена, а посебно помеѓу регулаторните 
тела од својата област, како во регионот така и пошироко.  Во текот на 2016 година, 
Агенцијата редовно ја следеше работата на Tелото на Европските регулатори за 
електронски комуникации (BEREC) а исто така зема и активно учество во експертските 
работни групи на ова тело. 
Согласно Одлуката на Директорот на АЕК бр. 0201-855/2 од 10/03/2015 утврдени се 
максималните цени на големопродажните и малопродажните услугите во роаминг во јавни 
мобилни комуникациски мрежи и тоа за следните услуги услуги: минута разговор во 
појдовна и дојдовна насока, СМС, 1 Мегабајт податочен сообраќај, како и максималната 
малопродажна цена за ММС сообраќај. Согласно оваа одлука предвидено е скалесто 
намалување на овие цени во периодот од 30.06.2015 година до 01.07.2017 година согласно 
следната динамика: 
 
 
  30/06/2015-

30/06/2016 
01/07/2016-
30/06/2017 

После 
01/07/2017 

Повици 
(појдовни/дојдовни) 
Цена (EUR/min) 

0.29/0.08 0.24/0.07 0.19/0.05 

СМС 
Цена СМС (EUR) 

0.09 0.08 0.06 

Податочен сообраќај 
Цена за 1 МВ (EUR) 

0.70 0.45 0.20 
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Овие цени важат за роаминг услугите во земјите кои што се потписнички на спогодбата за 
намалување на роаминг услугите: Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора.  

БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА МРЕЖИ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
Согласно член 10 од Правилникот за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните 
електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги 
преземаат при нарушување на безбедноста на личните податоци, операторите се должни 
веднаш, но не подоцна од 24 часа од моментот на нарушување на безбедноста или губење 
на интегритетот кое имало значително влијание врз функционирањето на мрежите или 
услугите, по електронски пат на електронската пошта incident@aec.mk на Агенцијата да и 
достават известување за истото. При известувањата за настанати нарушувања на 
безбедноста или губење на интегритетот на мрежите и услугите на операторите треба да 
се користи образецот дефиниран во Прилог 1 од Правилникот, а доколку е нарушена и 
безбедноста на личните податоци во Прилог 2 од Правилникот.  

Во текот на 2016 година на наведената електронска пошта е пристигнато едно известување 
за инцидент од оператор поради прекин на услугите фиксна телефонија и фиксен интернет. 
Прекинот е настанат поради опожарување на објект. Сите пријавени инциденти од 
операторите согласно Процедурата пропишана од страна на Агенцијата се евидентираат 
во Регистар на пријавени инциденти. 

Во насока на подобрување на безбедноста на мрежите и заштита на личните податоци во 
2016 година Агенцијата за електронски комуникации ги презеде следните активности: 

 На 31.03.2016 година е одржан состанок со ДЗЛП на кој се разгледуваа 
предложените активности за 2016 година 

 Објавена посебна страница на порталот на Агенцијата наменета за информирање 
на операторите и граѓаните во врска со безбедност на мрежи и заштита на личните 
податоци 

 Подготвен е прашалник за прибирање на информации од операторите во врска со 
донесените политики за информациска безбедност 

 На 26 мај 2016 година реализирана е работилница / советување на која учествуваа 
30 претставници од операторите на тема - обврски по безбедност на мрежи и 
заштита на личните податоци 

 На 13.09.2016, 20.09.2016 и 22.11.2016  година одржани се состаноци со ДЗЛП на 
кој се разгледуваа следните активности: вршење на надзор за исполнетост на 
обврски од страна на операторите во делот безбедност на мрежи и заштита на 
личните податоци; чекори во постапката за надзор како и координација на 
активностите меѓу АЕК и ДЗЛП 
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Во рамките на активностите за Надзор на безбедноста и интегритетот и врз основа на член 
166 став (3) од Законот за електронските комуникации (Службен Весник на РМ бр. 39/14, 
188/14, 44/15 и 193/15), како и од член 5 и член 18 од Правилникот за обезбедување на 
безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги, побарана 
е достава на информации од операторите за превземените активности во оваа насока, 
односно донесување на  Политика за безбедност со која се потврдува: 

 Менаџирање со генералните безбедности ризици 
 Заштита на крајните корисници 
 Одржување на достапност на мрежата 
 Безбедност и интегритет на личните податоци 

Дополнително, со овој допис побарано е и пополнување на Прашалникот изработен од 
страна на Агенцијата за електронски комуникации и Дирекцијата за заштита на личните 
податоци. Барањето за достава на информации е испратено до сто и еден оператор во 
периодот од 28.10.2016 до 31.10.2016 година.  

До 31.12.2016 година доставени се информации од 79 оператори кои доставиле Политика 
за безбедност,16 од операторите поднесоа барање за бришење од службената евиденција, 
3 од операторите не одговориле на барањето за достава на информации, а за останатите 
е испратен допис до Секторот за телекомуникации за толкување на предметната 
нотификација и ре-нотификација на барање на конкретните оператори. 

 

 

 

 

ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

78%

16%

3% 3%

Надзор за безбедност на мрежи и услуги
Оператори кои 
доставиле Политика за 
безбедност

Оператори кои поднеле 
барање за бришење од 
службена евиденција
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Следува преглед на Статистички податоци за достапноста и користењето на веб-
страниците на АЕК. 

o Веб сајт на АЕК – www.aek.mk и www.aec.mk 

Активност мерка 2014 2015 1Q 
2016 

2Q 
2016 

3Q 
2016 

4Q 
2016 

Вкупно 
во 2016 

Посети број 18238 16505 11172 9333 8624 10730 39859 
Прегледани 
страници 

број 65601 65601 41373 30762 26575 30141 128851 

 

Слика - Споредба на посетеност на веб сајтот на АЕК за 2016 и 2015 година 

 

o Веб портал – www.komuniciraj.mk 

Активност Мерка 2014 2015 1Q 
2016 

2Q 
2016 

3Q 
2016 

4Q 
2016 

Вкупно 
во 2016 

http://www.aek.mk/
http://www.aec.mk/
http://www.komuniciraj.mk/
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Посети број 4298 9340 1204 1534 1828 1642 6208 
Прегледани 
страници 

број 16955 24751 3545 3899 4877 3889 16210 

 

 

 

Слика - Споредба на посетеност на www.komuniciraj.mk за 2016 и 2015 година 

 

 

 

o Веб портал – e-agencija.aek.mk 

http://www.komuniciraj.mk/
https://e-agencija.aek.mk/
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Активност Мерка 2014 2015 1Q 
2016 

2Q 
2016 

3Q 
2016 

4Q 
2016 

Вкупно 
во 
2016 

Посети број 7291 11510 2471 3699 4122 4383 14675 
Прегледани 
страници 

број 26039 27911 6977 10628 12804 12547 42956 

 

 

Слика – Споредба на посетеност на e-agencija.aek.mk за 2016 и 2015 година 

 

https://e-agencija.aek.mk/
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УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Во 2016 година Агенцијата за електронски комуникации заврши со постапката на јавен 
тендер за назначување на даветели на универзална услуга за периодот од 2017 до 2022 
година. Како резултат на оваа постапка директорот на Агенцијата на 23.12.2016 година 
донесе одлука за избор на даватели на универзална услуга за секоја од поединечните 
услуги: 

 Поврзување на краен корисник на фиксна локација со јавна комуникациска мрежа; 
 Обезбедување на целосен телефонски именик и целосна телефонска служба за 

информации; 
 Обезбедување на јавни телефонски говорници или други јавни пристапни точки за 

обезбедување на говорни телефонски услуги. 

Како резултат на оваа постапка на јавен тендер Македонски Телеком АД Скопје е назначен 
да продолжи да ги обезбедува услугите за поврзување на краен корисник на фиксна 
локација и јавни телефонски говорници, додека пак правниот субјект Р3 Инфомедиа ќе 
продолжи да ги обезбедува услугите на целосен телефонски именик и целосна телефонска 
служба за информации.   

Македонски Телеком АД Скопје ќе треба да обезбеди пристап до интернет со брзина од 2 
Mbps по прифатливи цени за сите домаќинства кои што досега немаа можност да се 
поврзат на интернет со некоја од достапните технологии. Станува збор за домаќинства во 
оддалечени локации за кои што оперторите немаа комерцијален интерес да инвестираат и 
да обезбедат пристап и пренос на податоци за да се обезбеди ефикасен пристап до 
интернет. Овие домаќинства ќе имаат можност да се поврзат на интернет преку некоја 
фикасна или мобилна технологија во зависност од пристапноста и конфигурацијата на 
теренот. Овој оператор ќе обезбеди  пристап и терминална опрема за пренос на податоци 
со брзина доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет од 2 Mbps и за учениците 
со посебни образовни потреби во редовните и посебните основни и средни училишта, во 
согласност со законите за основното и средното образование во Република Македонија. 
Со ваквите обврски кои што треба да ги обезбедува давателот на универзална услуга, ќе 
се намали дигиталниот јаз помеѓу корисниците кои што имаа можност да пристапат до 
интернет и оние кои што досега немаа таква можност. Според податоците со кои што 
располага АЕК околу 10.000 домаќинства во Република Македонија немаат можност да се 
поврзат на интернет со брзина која ќе им обезбеди ефикасен пристап. Најчесто станува 
збор за области кои што се лоцирани  далеку од населени урбани средини и според 
теренските услови и малата густина на населението, овие области не се атрактивни за 
инвестиции на некоја од мобилните или фиксните технологии за пристап до интернет.  
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Прва земја во Европа која што наметна ваква политика за обезбедување на интернет 
пристап за секое домаќинство е Швајцарија која во 2008 година обезбеди интернетот да 
биде универзална услуга за сите, а не само за одредени привилегирани дамаќинства. По 
неа следуваа Финска и Шпанија кои во 2009 и 2011 година обезбедија интернет пристап со 
брзина од 1 MB/s да биде универзално право за секој корисник. Покрај овие земји кои што 
веќе имаат воспоставено политика за ефикасен пристап до интернет за сите домаќинства, 
Велика Британија ваквата намера планира да ја спроведе во 2020 година. 

Нето трошоците за обезбедување на пристап до интернет за овие потреби ќе бидат 
компензирани од компензацискиот фонд на универзална услуга, со кој што управува 
Агенцијата. Со овој фонд се компензираат трошоците и за други електронски 
комуникациски услуги како што се: јавните говорници, пристап и обезбедување на 
телефонски услуги, електронски комуникациски услуги за лицата со посебни потреби. Сите 
оператори на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимум 
бруто приход од 100.000 евра од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи 
и/или услуги, уплаќаат средства за компензација на нето трошоците на давателот на 
универзална услуга во компензацискиот фонд за универзална услуга. Висината на 
средствата кои што операторите ги уплаќаат во овој фонд изнесува 0.35% од остварениот 
бруто приход во минатата година, што значи дека годишно во овој фонд се слеваат нешто 
повеќе од 65 милиони денари.  
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН НАДЗОР ВО 2016 ГОДИНА 
 

 
Ред. 
број 

Тип на надзор и причина за стручниот 
надзор Број на извршени стручни 

надзори 

1. Спроведување на контролни и вонредни 
стручни надзори реализирани во однос на 
исполнување на регулаторните обврски од 
страна на операторите 

6 

2. Спроведување на контролен надзор за 
квартални извештаи 22 

3. Стручен надзор за неправилност во 
работата на радиостаница вкупно 24 

         
            
              
             
            

1. За BC 5 
2. За BT 4 
3. За Линкови 6 
4. За CO 2 м 3 
5. За CO 0.7 м 2 
6. За oстанато 4 

4. Вкупено измерени (мониторирани) емисии 
на радиостаници 15322 

5. Мониторинг од фиксни станици 3687 
6. Мониторинг на мерни локации со мобилна 

станица  24 

7. Мониторинг на мерни локации со портабл 
станица 14 

8. Надзор на безбедноста и интегритет на 
јавните електронски комуникациски мрежи 101 

9. Стручен надзор на барање на КЗК за 
утврдување на исполнување на обврските 
од Решението со кое се одобрува 
концентрацијата на двата мобилни 
оператори 

1 

10. Стручни надзори по однос на користењето 
на нумерациските ресурси 2 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ВО 2016 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 01.01.2016 до 31.12.2016 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 2016 година ги доставуваме следниве финансиски 
извештаи: 

 Биланс на состојба за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година;  
 Биланс на приходи и расходи за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година;  
 Даночен биланс за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година; 
 Образец ДЕ - Посебни податоци за системот на Државна евиденција за други 

субјекти;  
 Белешка за распоредување на резултатот за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 

година; Класификација на остварените приходи по дејности за период од 01.01.2016 
до 31.12.2016 година;  

 Извештај за реализирани расходи и приходи по синтетички конта со споредбени 
показатели на планирани и реализирани расходи и приходи по синтетички конта 
2016/2015; 

Активностите кои се образложени во Годишниот извештај за работа на Агенцијата во 2016 
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. 
Од презентираните финансиски извештаи за 2016 година може да се констатира 
коректното работење на Агенцијата за електронски комуникации која своите активности ги 
извршува според претходно добро предвидени и планирани цели, правилно организирани 
ресурси и јасни визии. 
Агенцијата за електронски комуникации во извршувањето на активностите во 2016 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 3.137.193,00 денари или со процент на реализација од 54,56% во 
однос на планираните расходи за 2016 година. Реализацијата на оваа расходна категорија 
во 2016 во однос на реализацијата на 2015 година е за 29,01% помалку. 
 

 
Во вреднста се вкалкулирани трошоци за: 
> канцелариски материјал, 
> годишна претплата за дневни списанија, за стручни литература од областа на 
електронските комуникации. 
> тонери, 
> 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 и останато. 
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Расходна ставка 401-Потрошена енергија 
Вкупната вредност на реализација на оваа расходна ставка изнесува 4.537.008,00 денари 
што е 77,96% од планираните средства за 2016 година и е за 12,91 % помалку од 
реализацијата во 2015 година. 
 

 
Во оваа расходна ставка се опфатени трошоците за: 
> електрична енергија за новиот административен објект на АЕК, 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.  
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Расходна ставка 403 - Други услуги ( комунални услуги и комуникација) 
 
Вкупната вредност на релизирани трошоци на расходната ставка Други услуги (комунални 
услуги и комуникација) изнесува 16.814.521,00 денари, во која се вкалкулирани трошоци 
за: 
> 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, 
> радиодифузна такса. 
Реализацијата во однос на планираните расходи за оваа категорија во 2016 година е 
73,46% а бележи зголемување во однос на 2015 година за 24,40%. 
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Расходна ставка 404- Превозни - транспортни услуги 
Реализацијата на трошоците што се содржани во оваа синтетичка ставка изнесуваат 
276.676,00 денари и реализација од 69,17% во однос на планираните расходи за 2016 
година и намалување за 22,18% во однос на 2015 година, и се однесуваат за регистрација 
на моторните и специјалните возила на АЕК и услуги за влечна служба. 
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Расходна ставка 405-Издатоци за реклама, пропагнда и репрезентација 
Вкупната вредност на реализираните трошоци на ова синтетичко конто изнесува 
4.910.775,00 денари што е 93,90% од планираните 5.230.000,00 денари за 2016 година и 
за 52,06% повеќе во однос на 2015 година, 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 2016 година. 
АЕК во 2016 година беше организатор на: 
- Меѓунродна регулаторна конференција за 2016 година  
- 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 ), 
- Потпишување на меморандуми за соработка со регулаторни тела, 
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. 
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Расходна ставка 408-Наемнина 
Вкупните трошоци во 2016 година кои се реализираа за плаќање на месечни закупнини за 
локации на територијата на Република Македонијакои кои се земени под закуп за 
поставување на РФ сензори изнесуваа 3.195.573,00 денари што е 89,19% од вкупно 
планираната за оваа расходна категорија за 2016 година и за 9,66% помалку во однос на 
2015 година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 85 

 

 

Расходна ставка 409-Други материјални услуги 
 
Реализацијата на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 
1.695.414,00 денари што е реализација од 86,94% во однос на планираните за 2016 и 
намалување за 5,23 % во однос на 2015 година, и исите се однесуваат за: 
> чистење на деловните објекти на АЕК. 
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Расходна ставка 410-Провизија за платен промет 
 
Реализацијата на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 
283.487,00 денари што е реализација во однос на планираните за 40,50% а е зголемување 
за 16,02% во однос на 2015 година, и истите се однесуваат за : 
> банкарска провизија за откуп на девизни средства и за провизија за платен промет, 
банкарска провизија за ДДВ 
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Расходна ставка 412 - Премии за осигурување 
 Вкупната вредност на реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 6.855.234,00 
денари и се однесува за платена премија за осигурување на моторните возила на АЕК-
потполно каско осигурување без франшиза и осигурување на имотот на АЕК. 
Реализацијата во однос на планот за 2016 година е 98,64% и е помалку за 26,87% во однос 
на 2015 година. 
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Расходна ставка 413 - Дневници за службено патување и патни трошоци 
Вкупните трошоци на оваа расходна ставка изнесуваат 8.726.132,00 денари што е 
реализација во однос на финансискиот план за 2016 година за 98,66 % а е зголемување за 
22,62 % во однос на 2015 година, и се однесуваат за: 
> исплатени дневници во земјата и странство, 
> 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. 
> учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми од 
областа на телекомуникациите, учество на конференции за радиокомуникации, за 
телекомуникации во Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), на Генералното 
собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC 
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Расходна ставка 414 - Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 
 
Вкупната вредност на реализација изнесува 524.731,00 денари и се однесува на исплатени 
надоместоци за : 
> еднократна парична помош – смрт на вработен, тешка болест,  
> надоместок за користење на возило 
> отпремнина при заминување во пензија 
> надоместок за одвоен живот 
 
Реализацијата во однос на планот за 2016 година е 33,51% и е намалување за 31,61% во 
однос на 2015 година. 
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Расходна ставка 415 - Негативни курсни разлики  
Реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 48.565,00 денари што е 16,19% од 
планираните за 2016 година, а 0,26% повеќе во однос на 2015 година.  
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Расходна ставка 416 – Членарини 
Реализацијата на трошоците што се содржани на оваа синтетичка ставка изнесуваат 
5.158.076,00 денари или 85,90% од планираните за 2016 година и 4,95% повеќе во однос 
на 2015 година, и се однесуваат за : 
> исплатена членарина во меѓународни организации : ИТУ, ЕТСИ, ИРГ/ЕРГ , Кулен 
Интернешнал и 
> во домашни организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 92 

 

 

 
Расходна ставка 417 - Интелектуални услуги 
Реализацијата на оваа расходна ставка изнесува 29.333.813,00 денари, со процент на 
реализација во однос на планираните за 2016 од 63,51%, и бележат намалување за 15,09% 
во однос на 2015 година, а се однесува за исплатени трошоци за : 
> професионални услуги, 
> адвокатски и правни услуги, 
> услуги за превод, 
> волонтерски надоместок 
> обука 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 промотивна кампања 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 расходна ставка изнесуваат 2.241.374,00 денари или 87,21% од 
планираните, а во однос на 2015 година бележат намалување за 79,42%, и истите 
произлегуваат од исплатени трошоци за : 
> објавување на огласи, тендери, 
> оперативни расходи, 
> 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 
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Расходна ставка 440 - Капитални средства 
 
Вкупните трошоци на оваа расходна ставка изнесуваат 110.545.401,00 денари или 99,66% 
од одобрениот финансиски план за 2016 година, во кои се вкалкулирани трошоци за: 
> изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенциите, 
> преадаптација на деловни простории, 
> реконструкција на КМЦ. 
Реализираната вредност во однос на 2015 година е зголемена за 82,53% 
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Расходна ставка 441 - Опрема 
Вкупните трошоци на оваа расходна ставка изнесуваат 24.087.821,00 денари што се 
55,34% од планираните за 2016 и се за 62,58% поголеми во однос на реализацијата во 2015 
година, во кои се вкалкулирани трошоци за набавка на : 
> компјутерска опрема 
> канцеларска опрема 
> софистицирана мерна опрема 
> моторни возила 
> оптимизација на РФ сензори 
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Расходна ставка 455 - Помошти, спонзорства, донации 
Во текот на 2016 година беа реализирани 100 % од планираните 185.906.745,00 денари за 
синтетичкото конто Помошти, спонзорства, донации. 
Истите се за: 
> Донација ЈСП 
> Донација Зоолошка градина 
> Донација МТВ 
> Донација Општина Гази Баба  
> Донација Велосипедска федерација 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 97 

 

 

 
Расходна ставка 460 - Вкалкулирани плати 
Вкупната реализирана вредност на синтетичкото конто Вкалкулирани плати изнесува 
135.631.308,00 денари и се однесува за пресметани и исплатени нето плати согласно 
Правилникот за плати и надоместоци на вработените АЕК, за пресметани и исплатени 
придонеси за ПИО, здравство, професионално заболување, вработување, персонален 
данок на доход. Оваа реализација е 99,73% во однос на финансискиот план за 2016 година 
и има раст за 4,93% во однос на 2015 година. 
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Расходна ставка 470 - Даноци кои не зависат од резултатот 
Вкупните трошоци на расходната ставка изнесуваат 201.565,00 денари, произлегуваат од 
платен персонален данок на доход на трошоци поврзани со службени патувања на 
комисијата, орган на АЕК, надворешни лица. Во однос на планираните расходи за оваа 
категорија се реализирани 33,59%, што е опаѓање за 28,48% во однос на 2015 година. 
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Расходна ставка  Вонредни расходи – пребивање со ставка Разни приходи 
 
Оваа ставка е евиденциона и се пребива со ставка Разни приходи во износ од 20.843.441 
и се однесува за погрешна уплата на коминтенти. 
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Извештај за реализација на финансискиот план за 2016 година со податоци за 
реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за 2016 година 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АЕК  2016  

КОНТА РАСХОДНИ / ПРИХОДНИ КАТЕГОРИИ 

Реализациј
а 

01.01.2016-
31.12.2016 

Буџетиран 
износ 2016 

Салдо/Буџ
ет (%) 

01.01.2016-
31.12.2016 

400100 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ 167.088 535.000 31 

400110 
СПИСАНИЈА,ВЕСНИЦИ,И ДР.ИЗДАНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
ДОМАШНА Л. 113.753 100.000 114 

400210 МАТЕРИЈАЛИ ЗА АОП 286.202 650.000 44 
400310 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 411.496 350.000 118 
400320 ДРУГИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ 440.755 400.000 110 
400420 СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА 145.609 200.000 73 
400510 СИТЕН ИНВЕНТАР,АЛАТ И ДРГИ МАТЕРИЈАЛИ 13.980 20.000 70 
400511 ГОРИВА И МАСЛА(МОТОРНИ ВОЗИЛА) 883.248 1.500.000 59 
400512 ГОРИВА И МАСЛА(СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 358.073 700.000 51 
400610 ДРУГИ М-ЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА 9.708 15.000 0 
400620 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА 307.281 1.280.000 24 
400E ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 3.137.193 5.750.000 55 
401800 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 4.129.745 4.600.000 90 
401801 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НЕОДАНОЧИВА 13.416 0 0 
401820 ТЕЧНИ ГОРИВА(ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ) 393.847 1.220.000 32 
401830 ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТРУЈА 0 0 0 
401E ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА 4.537.008 5.820.000 78 
402810 ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ  0 0 0 
402E ОДДРЖУВАЊЕ 0 0 0 
403120 ПОПР.СЕРВ.. НА ЛЕСН.ВОЗ. И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 251.673 500.000 50 
403210 ПОПР. И СЕРВ. НА ДР.ВОЗИ.(СПЕЦИЈАЛНИ) 75.345 300.000 25 
403211 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА МЕБЕЛ 0 60.000 0 
403212 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА СОФТВЕР 9.730.955 12.727.276 76 
403213 ПОПРАВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА 2.064.951 2.390.000 86 
403310 ПОШТА 660.073 800.000 83 
403320 ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕФАКС 2.597.759 3.600.000 72 
403320
2 ИНТЕРНЕТ И ЛИНКОВИ 1.358.060 2.197.020 62 
403320
3 ТЕЛЕФОН-МОБ.НАДМ.ЛИМ. 47.931 0 0 
403330 УСЛУГИ ЗА КОПИРАЊЕ,ПЕЧАТЕЊЕ  9.154 300.000 3 
403340 РАДИОДИФУЗНА ТАКСА 18.620 15.960 117 
403E ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА) 16.814.521 22.890.256 73 
404100 УСЛУГИ ОД ВЛЕЧНА СЛУЖБА 3.800 100.000 0 
404210 РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 211.561 200.000 106 
404211 РЕГИСТРАЦИЈА НА СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА 61.315 100.000 61 
404E ПРЕВОЗНИ-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 276.676 400.000 69 
405210 РАСХОДИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 2.773.099 3.500.000 79 
405211 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОДУКТИ И ПИЈАЛОЦИ 237.662 300.000 79 
405.212 РЕПРЕЗЕНТАЗИВЕН МАТЕРИЈАЛ 1.365.054 1.230.000 111 
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405220 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА-(комисија) 534.960 200.000 267 
405E ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА,ПРОПАГАНДА,РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 4.910.775 5.230.000 94 
408111 ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА МОТОРНИ В 0 0 0 
408112 НАЕМНИНА - СЕНЗОРИ 3.195.573 3.582.870 89 
408E НАЕМНИНА 3.195.573 3.582.870 89 
409102 УСЛУГИ ЗА ЧИСТЕЊЕ(ДЕЛ.ПРОСТОРИИ,СЕПТИЧКА ЈАМА) 1.695.414 1.950.000 87 
409E ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ 1.695.414 1.950.000 87 
410110 БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 152.462 400.000 38 
410120 БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА-ОТКУП НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 131.025 300.000 44 
410E ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ 283.487 700.000 40 
412210 ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 1.608.729 1.600.000 101 
412211 ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТОТ НА АЕК 5.246.505 5.350.000 98 
412E ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 6.855.234 6.950.000 99 
413110 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА ДНЕВНИЦА 0 0 0 
413120 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА ПАТНИ РАСХ 171.280 220.000 78 
413130 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СМЕСТУВАЊЕ 429.268 188.540 228 
413140 ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА-СПОРЕДНИ РАСХОДИ 18.663 0 0 
413160 ПАТАР .ПАРКИ.ПЕР.ВОЗ.-НАДВОРЕШНИ 19.782 0 0 
413170 ХОТЕЛ.СМЕСТУВ.-НАДВ. ЛИЦА/комисија 0 0 0 
413180 ПАТНИ РАСХ. ВО ЗЕМ.-НАДВОРЕШНИ ЛИЦА 0 55.000 0 
413192 ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ/НАДВОРЕШНИ ЛИЦА 0 0 0 
413210 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-ДНЕВНИЦИ 2.065.361 1.730.000 119 
413220 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСВО - ПАТНИ РАСХОДИ 2.038.740 3.600.000 57 
413230 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-СМЕСТУВАЊЕ 3.301.304 1.345.000 245 
413240 ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-СПОРЕДНИ РАСХОДИ 130.645 286.000 46 
4.132.4
01 

ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО СПРЕДНИ РАСХОДИ 
НАДВОРЕШНИ 1.200 0 0 

413240
2 ТЕЛЕФОН НАДВОРЕШНИ ЛИЦА/комиси 0 0 0 

413250 
ДНЕВН. ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-
НАДВОРЕШНИ  46.543 110.000 42 

413260 ПАТНИ РАСХОДИ ЗА СТРАНСТВО-НАДВОРЕШНИ ЛИЦА 209.993 650.000 32 

413270 
ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО-НАДВОРЕШНИ 
ЛИЦА 293.353 550.000 53 

413290 
ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ  ВО СТРАНСТВО 
/НАДВОРЕШНИ 0 0 0 

413291 ПАТНИ РАСХОДИ ВО СТРАНСТВО /НАДВОРЕШНИ ЛИЦА 0 110.000 0 
413292 ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ/НАДВОРЕШНИ ЛИЦА 0 0 0 
413E ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ 8.726.132 8.844.540 99 
414340 ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ 204.591 700.000 29 
414350 ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ(НАГРАДА) 0 0 0 
414360 НАД,ЗА КОР.НА СОПСТВЕНО ВОЗИЛО 222.332 500.000 44 
414380 ОТПРЕМНИНА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО П 44.488 300.000 15 
414.390 ТРОШОЦИ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ 53.320 66.000 81 
414E НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ 524.731 1.566.000 34 
415110 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 48.565 300.000 16 
415E НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ 48.565 300.000 16 
416110 ЧЛАНАРИНИ ВО МЕЃУНАРОДНИ ОРГАН 4.989.048 5.579.500 89 
416120 ЧЛАНАРИНИ ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦ 169.028 425.000 40 
416E ЧЛЕНАРИНА 5.158.076 6.004.500 86 
417001 ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ 127.500 150.000 85 
417290 ДРУГИ ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ 0 0 0 
417291 НАДОМЕСТОК ЗА ВОЛОНТЕРСТВО 33.600 33.600 100 
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417310 ПРАВНИ УСЛУГИ 442.396 350.000 126 
417320 УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД 87.624 500.000 18 
417330 ПРИЗНАВАЊЕ НА ТРГОВСКА МАРКА 0 0 0 
417340 УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕК.ПАН 0 0 0 
417500 ПРИКЛ.И ИСКЛ.НА ТРОФ.БРОИЛ/ДОН 0 0 0 
417710 ОБУКА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 481.477 2.200.000 22 
417720 ОБУКА ЗА НАДВОРЕШНИ СОРАБОТНИЦИ 0 0 0 
417740 ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 0 0 0 
417741 СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ,САЕМИ 240.631 500.000 48 
417742 СЕМИНАРИ И КОНФЕР. НАДВО. ЛИЦА 49.056 100.000 49 
417990 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ 7.568.206 8.387.000 90 
417990
1 ДРУГИ ДОГ.УСЛУГИ/ДОНАЦИЈА/ 0 0 0 
417991 ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ ЗА КОМИСИЈА 5.343.829 5.600.000 95 
417992
0 МАРКЕТИНГ ИСТРАЖ.НА ЈАВНО МИСЛЕЊЕ 1.099.500 1.100.000 100 
417993 ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА НА АЕК 0 0 0 
417994 ИЗРАБОТКА НА ПРОМОТИВНА КАМПАЊА 2.747.400 5.000.000 55 
417995 ПРОМОТИВНА КАМПАЊА 5.736.850 15.000.000 38 
417996 УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕ. ИМОТ И ЛИЦА 5.148.381 6.864.000 75 
417997 УЧЕСТВО ВО ИПА ПРОЕКТ 227.363 400.000 0 
417E ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ 29.333.813 46.184.600 64 
418.116 ОТПИС ПО ПРЕСУДА ОНЕ 0 0 0 
418990 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ(ДАНОК 24.543 900.000 3 
418990
1 НЕРЕАЛНИ ТРАНСАКЦИИ 0 0 0 
418990 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 0 0 0 
418991 ОБЈАВА НА ОГЛАСИ,ТЕНДЕРИ 1.561.059 1.000.000 156 
418992 ДЕЗИНФЕКЦИЈА,ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА 290.928 120.000 242 
418993 СУДСКИ ТАКСИ И АДВОК.УСЛ.,АСИСТЕНЦИЈА 112.120 300.000 37 
418993
1 СУДСКА ТАКСА ПО ПРЕСУДА 0 0 0 
418993
2 СУДСКА ТАКСА ПО ЖАЛБА 23.086 0 0 
418993
3 СУДСКА ТАКСА.ЗА ОДГОВОР  НА РЕВИЗИЈА 24.160 0 0 
418994 ОБЈАВА НА ТРГОВСКА МАРКА 0 0 0 
418995 ДРУГИ РАСХОДИ -КАМАТА ЗА ДДВ 0 0 0 
418995
1 ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ(КАМАТА) 0 0 0 
418996 ДРУГИ РАСХОДИ-РЕАЛНА ЗАТ.КАМАТА) 84.820 250.000 34 
418996
1 ВРАЌАЊЕ НА ПОГР.ПРЕСМ. КАМАТА 0 0 0 
418997 ТАКСА  0 0 0 
418998 ОСТАНАТИ РАСХОДИ 0 0 0 
418998
0 ОСТАН. РАСХ.-СУДС. ТРОШ.-ИЗГУБЕН СПОР 50.664 0 0 
418998
1 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ - КОМИСИЈА 0 0 0 
418999 ОСТАН.РАСХ.-ИЗВРШИТЕЛ,ВЕШТАК 61.403 0 0 
418999
0 ДРУГИ РАСХОДИ-АДМ.ТАККСИ 2.425 0 0 
418999
1 НАДОМЕСТ ПО ЖАЛБА 6.166 0 0 
418E ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ 2.241.374 2.570.000 87 
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430.992 ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЈПМРТ 0 0 0 
430Е ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 0 0 0 
440.002 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ КМЦ 3.294.916 7.980.000 41 
440.003 РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ АЕК 0   0 

440.006 
ИЗГРАДБ НА АНТЕНСКИ СТОЛБ ЗА КОНТРОЛА И 
МОНИТОРИНГ НА РФ 105.496.118 100.944.526 105 

440.007 ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ 31.610 0 0 
440.008 ДОГРАДБА НА ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ 0 500.000 0 
440.012 ПРЕАДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОРИИ ВО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 1.722.757 1.500.000 115 
440E СРЕДСТВА ЗА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 110.545.401 110.924.526 100 
441001 ОПРЕМА 7.590.663 14.363.501 53 
441002 СОФИСТИЦИРАНА МЕРНА ОПРЕМА 0 2.032.800 0 
441002
1 КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ 0 0 0 
441003 КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА 9.636.267 16.500.333 58 
441005 ОПРЕМА ЗА ГРЕЕЊЕ И КЛИМАТИЗАЦИ 0 0 0 
441007 МОТОРНИ ВОЗИЛА 0 0 0 
441008 ДРУГА ОПРЕМА(ОПТИМИЗАЦИЈА НА РФ СЕНЗОРИ) 3.984.800 4.132.195 96 
441.010 ВОЗИЛА 2.876.091 6.500.000 44 
441E СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМА 24.087.821 43.528.829 55 

455160 
ПОМОШТИ, СПОНЗОРСТВА, ДОНАЦИИ  ЗА ПРАВНИ 
СУБЈЕКТИ  185.906.745 185.906.745 100 

455170 ПОМОШТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА   0 0 0 
45E ПОМОШТИ,ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 185.906.745 185.906.745 100 
460120 ОСНОВНИ ПЛАТИ 90.271.840 91.381.035 99 
460510 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД ОД ПЛАТА 8.739.137 8.423.698 104 
460610 ОСНОВНИ ПРИДОНЕСИ ЗА ПИО 24.413.631 23.912.604 102 
460610
1 ПРИДОНЕС ЗА ПИО ПО ПРЕСУДА 0 0 0 
460611 ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВО 9.901.058 9.752.549 102 
460612 ОСНОВЕН ПРИДОНЕС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛУВАЊЕ 678.071 652.211 104 
460613 ОСНОВЕН ПРИДОНЕСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 1.627.571 1.877.903 87 
460614 ПРИДОНЕС ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ 0 0 0 
460E   135.631.308 136.000.000 100 
470001 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ЗА НАДВОРЕШНИ 29.313 0 0 
470002 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК  ЗА ВРАБОТЕНИ 39.748 300.000 13 
470003 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ЗА ДОПЛАТА НА 0 0 0 
470004 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ЗА ДОПЛАТА НА 0 0 0 
470005 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК РАЗНО-КОМИСИЈ 0 0 0 
470006 ЗАДРЖАН ДАНОК НА ДОБИВКА 0 0 0 
470010 ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК - ПАТУВАЊЕ( КОМИСИЈА) 132.504 300.000 44 
470E ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД   201.565 600.000 34 
470T ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК (ВРАБ,КОМИС.) 0 0 0 
4800 ТРОШОЦИ ОД МИНАЛИ ГОДИНИ 0 0 0 
480100 ТР.ПО ОСНОВ  ПОВРАТ НА УПЛА. 166.770 0 0 
4802 КУРСНИ РАЗЛИКИ ОД 2005 ОД ОБВР 0 0 0 
480300 ВОНРЕДНИ РАСХОДИ ЗА ДДВ ЗАОКРУЖУВАЊЕ 377 0 0 
480400 ПРИМЕНИ ПОГРЕШКА 20.843.441 0 0 
480E   21.010.588 0 0 

4 РАСХОДИ 
565.122.0

00 
595.702.8

66 95 
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7 ПРИХОДИ 
577.108.9

24 
595.702.8

66 97 
715139
T НАДOМЕСТОК ОД  ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ 73.643.805 52.000.000 142 

71514T 
НАДОМЕСТОК ОД НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА  
ЕЛ.КОМУНИКАЦИИ 51.946.471 61.500.000 84 

715T НАДОМЕСТОК ОД КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 426.906.155 420.000.000 102 
720001 КАМАТА ПО ВИДУВАЊЕ 1.553.647 1.000.000 155 

760T ПРИХОДИ ПО КАМАТНИ ЛИСТИ И СУДСКИ ТАКСИ  574.231 1.200.000 48 

760TT РАЗНИ ПРИХОДИ 22.484.615 600.000  

  
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран 
со завршна сметка  0 59.402.866 0 

 

расхо
дно 
конто Назив  

Плани
рани 

 
расход

и 
2016 

Реализи
рани 

расходи 
2016 

споредб
ен  

показат
ел на 

 
реализи
рани со  
планира

ни  
расходи 

2016 

Плани
рани 

 
расход

и 
2015 

Реализи
рани 

расходи 
2015 

споредб
ен  

показат
ел на 

 
реализи
рани со  
планира

ни  
расходи 

2015 

Реализи
рани 

расходи 
2016 

Реализи
рани 

расходи 
2015 

споредб
ен  

показат
ел на 

 
реализи

рани 
расходи 
2016/201

5 

  1 2 3 
4=(3:2)х
100 5 6 

7=(5:6)х
100 8 9 

10=(8:9)
х100-100 

400 
Потрошени 
материјали 

5.750.0
00 

3.137.19
3 54,56 

4.447.0
00 

4.419.34
4 99,38 

3.137.19
3 

4.419.34
4 -29,01 

401 
Потрошена 
енергија 

5.820.0
00 

4.537.00
8 77,96 

5.820.0
00 

5.209.51
7 89,51 

4.537.00
8 

5.209.51
7 -12,91 

402 

Инвестиционо 
одржување 
 на средствата 0 0 0,00 75.000 450 0,00 0 450   

403 

Други услуги ( 
комунални 
 услуги и 
комуникација) 

22.890.
256 

16.814.5
21 73,46 

19.693.
005 

13.516.0
30 68,63 

16.814.5
21 

13.516.0
30 24,40 

404 
Превозни -
транспортни услуги 400.000 276.676 69,17 400.000 358.433 89,61 276.676 358.433 -22,81 

405 

Издатоци за 
реклама, 
пропаганда 
и репрезентација 

5.230.0
00 

4.910.77
5 93,90 

3.230.0
00 

3.229.44
4 99,98 

4.910.77
5 

3.229.44
4 52,06 

408 Наемнина 
3.582.8

70 
3.195.57

3 89,19 
3.582.8

70 
3.537.31

2 98,73 
3.195.57

3 
3.537.31

2 -9,66 

409 
Други материјални 
услуги 

1.950.0
00 

1.695.41
4 86,94 

1.950.0
00 

1.788.91
6 91,74 

1.695.41
4 

1.788.91
6 -5,23 

410 
Провизија за 
платен промет 700.000 283.487 40,50 

1.000.0
00 244.345 24,43 283.487 244.345 16,02 

412 
Премии за 
осигурување  

6.950.0
00 

6.855.23
4 98,64 

9.450.0
00 

9.374.34
1 99,20 

6.855.23
4 

9.374.34
1 -26,87 

413 
Дневници за 
службено патување 

8.844.5
40 

8.726.13
2 98,66 

7.131.4
00 

7.116.42
3 99,79 

8.726.13
2 

7.116.42
3 22,62 

414 

Надоместоци на 
трошоци на 
работници и 
граѓани 

1.566.0
00 524.731 33,51 

1.100.0
00 767.383 69,76 524.731 767.383 -31,62 

415 
Негативни курсни 
разлики 300.000 48.565 16,19 500.000 48.441 9,69 48.565 48.441 0,26 

416 Членарини 
6.004.5

00 
5.158.07

6 85,90 
4.989.5

00 
4.914.93

6 98,51 
5.158.07

6 
4.914.93

6 4,95 

417 
Интелектуални и 
други услуги 

46.184.
600 

29.333.8
13 63,51 

107.349
.825 

34.548.6
20 32,18 

29.333.8
13 

34.548.6
20 -15,09 

418 
Останати други 
расходи 

2.570.0
00 

2.241.37
4 87,21 

11.346.
517 

10.889.9
14 95,98 

2.241.37
4 

10.889.9
14 -79,42 

440 
Капитални 
средства 

110.924
.526 

110.545.
401 99,66 

60.631.
900 

60.561.9
00 99,88 

110.545.
401 

60.561.9
00 82,53 
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441 Опрема 
43.528.

829 
24.087.8

21 55,34 
49.057.

900 
14.815.5

34 30,20 
24.087.8

21 
14.815.5

34 62,58 

455 
Помошти, донации 
и други давачки 

185.906
.745 

185.906.
745 100,00 

279.514
.011 

279.490.
011 99,99 

185.906.
745 

279.490.
011 -33,48 

460 
Вкалкулирани 
плати 

136.000
.000 

135.631.
308 99,73 

129.339
.922 

129.264.
833 99,94 

135.631.
308 

129.264.
833 4,93 

470 

Даноци кои не 
зависат од 
резултатот 600.000 201.565 33,59 600.000 281.820 46,97 201.565 281.820 -28,48 

  

Вонредни расходи - 
пребивање со 
ставка Разни 
приходи 0 

21.010.5
88 0,00 0 

2.633.07
9 0,00 

21.010.5
88 

2.633.07
9 0,00 

  Вкупно расходи 
595.702

.866 
565.122.

000 94,87 
701.208

.850 
587.011.

026 83,71 
565.122.

000 
584.377.

947 -3,30 

 
Вкупно реализирани расходи: _______________________ 565.122.000.00 денари 
 
Реализацијата на расходите во 2016 година изнесуваше 565.122.000,00 денари, 
односно реализација од 94,87% во однос на планираните и одобрените расходи за 
2016 година, и за 3,73% помалку во однос на реализацијата во 2015 година. 
 

расходно 
конто Назив  

Планирани 
 расходи 

2016 
Реализирани 
расходи 2016 

споредбен  
показател на 
 реализирани 

со  
планирани  

расходи 2016 

  1 2 3 4=(3:2)х100 
400 Потрошени материјали 5.750.000 3.137.193 54,56 
401 Потрошена енергија 5.820.000 4.537.008 77,96 

402 
Инвестиционо одржување 
 на средствата 0 0 0,00 

403 
Други услуги ( комунални 
 услуги и комуникација) 22.890.256 16.814.521 73,46 

404 Превозни -транспортни услуги 400.000 276.676 69,17 

405 
Издатоци за реклама, пропаганда 
и репрезентација 5.230.000 4.910.775 93,90 

408 Наемнина 3.582.870 3.195.573 89,19 
409 Други материјални услуги 1.950.000 1.695.414 86,94 
410 Провизија за платен промет 700.000 283.487 40,50 
412 Премии за осигурување  6.950.000 6.855.234 98,64 
413 Дневници за службено патување 8.844.540 8.726.132 98,66 

414 
Надоместоци на трошоци на работници и 
граѓани 1.566.000 524.731 33,51 

415 Негативни курсни разлики 300.000 48.565 16,19 
416 Членарини 6.004.500 5.158.076 85,90 
417 Интелектуални и други услуги 46.184.600 29.333.813 63,51 
418 Останати други расходи 2.570.000 2.241.374 87,21 
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440 Капитални средства 110.924.526 110.545.401 99,66 
441 Опрема 43.528.829 24.087.821 55,34 
455 Помошти, донации и други давачки 185.906.745 185.906.745 100,00 
460 Вкалкулирани плати 136.000.000 135.631.308 99,73 
470 Даноци кои не зависат од резултатот 600.000 201.565 33,59 

  
Вонредни расходи - пребивање со ставка 
Разни приходи 0 21.010.588 0,00 

  Вкупно расходи 595.702.866 565.122.000 94,87 
 
Табела 1. Споредбен показател на реализирани со планирани расходи за 2016 година 
 

 
 
 
Графикон 2. Расходи 2016 
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ 
 
-Надоместок за надзор на на пазарот за електронски 
комуникации 

51.946.471,00 денари 

-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на 
броеви  

73.643.805,00 денари 

-Надоместок за користење на радиофреквенции  426.906.155,00 денари 
-Приходи од камати по видување 1.553.647,00 денари 
-Приходи по камати ( каматни листи, судски такси)  574.231,00 денари 
-Разни приходи 22.484.615,00 денари 

 
Вкупно реализирани приходи: 577.108.924,00 денари 
 
Реализацијата на вкупните приходи во 2016 година изнесува 577.108.924,00 денари, 
односно реализација од 96,88% во однос на планираните за 2016 година, а само Приходи 
од надомести е со реализација од 107,61%. 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 108 

 

 

 
 

 

ВИД НА ПРИХОДИ 
ПЛАНИРАНИ 

ПРИХОДИ 
2016 

РЕАЛИЗИРАНИ 
ПРИХОДИ 2016 % 

Надоместок за користење на 
радиофреквенции 420.000.000 426.906.155 101,64 
Надоместок за користење на 
доделени броеви и серии на 
броеви 52.000.000 73.643.805 141,62 
Надоместок за надзор на пазарот 
за електронски комуникации 61.500.000 51.946.471 84,47 
Приходи од камати по видување 1.000.000 1.553.647 100,00 
Приходи по камати ( каматни 
листи, судски такси) 1.200.000 574.231 47,85 
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Разни приходи ( позитивни курсни 
разлики, донации, погрешни 
уплати на средства и др.) 600.000 22.484.615 3.747,44 
Вкупно приходи од надоместоци 536.300.000 577.108.924 107,61 
       
Вишок на финансиски средства од 
минати години констатиран со 
завршна сметка  59.402.866   0,00 

ВКУПНО СРЕДСТВА 595.702.866 577.108.924 96,88 
 
 
 
Табела 2. Споредбен показател на реализирани со планирани приходи 2016 година 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ 

 
Назив Должи 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ КМЦ 3.294.916 
ИЗГРАДБ НА АНТЕНСКИ СТОЛБ ЗА КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГ НА 
РФ 105.496.118 
ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ 31.610 
ПРЕАДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОРИИ ВО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 1.722.757 
ОПРЕМА 7.590.663 
КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА 9.636.267 
ДРУГА ОПРЕМА(ОПТИМИЗАЦИЈА НА РФ СЕНЗОРИ) 3.984.800 
ВОЗИЛА 2.876.091 
ВКУПНО 134.633.222,0

0 
 
 

Табела бр.3 Капитални инвестиции на АЕК во 2016 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 325.995.523,00 
Данок на непризнаени расходи по Даночен биланс 1.825.619,00 
Вишок на средства на ден 31.12.2012  563.734.957,00 
Искористен дел од вишокот за покривање на расходите во 2013 година 389.393.847,00 
Данок на непризнаени расходи по Даночен биланс 691.084,00 
Вишок на средства на ден 31.12.2013 173.650.026,00 
Искористен дел од вишокот за покривање на расходите во 2014 година 32.951.453,00 
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Данок на непризнаени расходи по Даночен биланс 1.863.345,00 
Вишок на средства на ден 31.12.2014 138.835.228,00 
Искористен дел од вишокот за покривање на расходите во 2015 година 58.212.697,00 
Данок на добивка по Даночен биланс 21.219.665,00 
Вишок на средства на ден 31.12.2015 59.402.866,00 
Разлика на приходи над расходи 2016 година 11.986.924,00 
Данок на добивка по Даночен биланс 17.918.276,00 
Вишок на средства на ден 31.12.2016 53.471.514,00 

 
Табела бр.4 Вишок на средства од минати години 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛАНИРАН И РЕАЛИЗИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСКИСКИ ПЛАН 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2016 И 2015 ГОДИНА 
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А) СПОРЕДБА НА ПОКАЗАТЕЛИ НА РАСХОДИ 

4 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, 
 УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И 
ПРИДОНЕСИ РАСХОДИ 2016 РАСХОДИ 2015 РАСХОДИ 2016/2015 

расход
но 
конто Назив  

Планирани 
 расходи 

2016 

Реализира
ни расходи 

2016 

споредбен  
показател 

на 
 

реализира
ни со  

планирани  
расходи 

2016 

Планира
ни 

 расходи 
2015 

Реализира
ни 

расходи 
2015 

споредбен  
показател 

на 
 

реализира
ни со  

планирани  
расходи 

2015 

Реализира
ни расходи 

2016 

Реализира
ни 

расходи 
2015 

споредбен  
показател 

на 
 

реализира
ни 

расходи 
2016/2015 

  1 2 3 4=(3:2)х100 5 6 7=(5:6)х100 8 9 
10=(8:9)х10

0-100 
400 Потрошени материјали 5.750.000 3.137.193 54,56 4.447.000 4.419.344 99,38 3.137.193 4.419.344 -29,01 
401 Потрошена енергија 5.820.000 4.537.008 77,96 5.820.000 5.209.517 89,51 4.537.008 5.209.517 -12,91 

402 

Инвестиционо 
одржување 
 на средствата 0 0 0,00 75.000 450 0,00 0 450   

403 
Други услуги ( комунални 
 услуги и комуникација) 

22.890.25
6 

16.814.52
1 73,46 

19.693.00
5 13.516.030 68,63 

16.814.52
1 13.516.030 24,40 

404 
Превозни -транспортни 
услуги 400.000 276.676 69,17 400.000 358.433 89,61 276.676 358.433 -22,81 

405 

Издатоци за реклама, 
пропаганда 
и репрезентација 5.230.000 4.910.775 93,90 3.230.000 3.229.444 99,98 4.910.775 3.229.444 52,06 

408 Наемнина 3.582.870 3.195.573 89,19 3.582.870 3.537.312 98,73 3.195.573 3.537.312 -9,66 
409 Други материјални услуги 1.950.000 1.695.414 86,94 1.950.000 1.788.916 91,74 1.695.414 1.788.916 -5,23 

410 
Провизија за платен 
промет 700.000 283.487 40,50 1.000.000 244.345 24,43 283.487 244.345 16,02 

412 Премии за осигурување  6.950.000 6.855.234 98,64 9.450.000 9.374.341 99,20 6.855.234 9.374.341 -26,87 

413 
Дневници за службено 
патување 8.844.540 8.726.132 98,66 7.131.400 7.116.423 99,79 8.726.132 7.116.423 22,62 
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414 
Надоместоци на трошоци 
на работници и граѓани 1.566.000 524.731 33,51 1.100.000 767.383 69,76 524.731 767.383 -31,62 

415 
Негативни курсни 
разлики 300.000 48.565 16,19 500.000 48.441 9,69 48.565 48.441 0,26 

416 Членарини 6.004.500 5.158.076 85,90 4.989.500 4.914.936 98,51 5.158.076 4.914.936 4,95 

417 
Интелектуални и други 
услуги 

46.184.60
0 

29.333.81
3 63,51 

107.349.8
25 34.548.620 32,18 

29.333.81
3 34.548.620 -15,09 

418 Останати други расходи 2.570.000 2.241.374 87,21 
11.346.51

7 10.889.914 95,98 2.241.374 10.889.914 -79,42 

440 Капитални средства 
110.924.5

26 
110.545.4

01 99,66 
60.631.90

0 60.561.900 99,88 
110.545.4

01 60.561.900 82,53 

441 Опрема 
43.528.82

9 
24.087.82

1 55,34 
49.057.90

0 14.815.534 30,20 
24.087.82

1 14.815.534 62,58 

455 
Помошти, донации и 
други давачки 

185.906.7
45 

185.906.7
45 100,00 

279.514.0
11 

279.490.01
1 99,99 

185.906.7
45 

279.490.01
1 -33,48 

460 Вкалкулирани плати 
136.000.0

00 
135.631.3

08 99,73 
129.339.9

22 
129.264.83

3 99,94 
135.631.3

08 
129.264.83

3 4,93 

470 
Даноци кои не зависат од 
резултатот 600.000 201.565 33,59 600.000 281.820 46,97 201.565 281.820 -28,48 

  

Вонредни расходи - 
пребивање со ставка 
Разни приходи 0 

21.010.58
8 0,00 0 2.633.079 0,00 

21.010.58
8 2.633.079 0,00 

  Вкупно расходи 595.702.866 565.122.000 94,87 
701.208.8

50 
587.011.02

6 83,71 565.122.000 
584.377.94

7 -3,30 
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Б) СПОРЕДБА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ  

ВИД НА ПРИХОД 

ПРИХОДИ 2016 ПРИХОДИ 2015 ПРИХОДИ 2016/2015 

Планирани 
приходи 2016 

Реализир
ани 

приходи 
2016 

според
бен 

показат
ел на 

реализ
ирани 

со 
планир

ани 
приход

и со 
2016 

Планирани 
приходи 

2015 

Реализир
ани 

приходи 
2015 

споредб
ен 

показате
л на 

реализи
рани со 
планира

ни 
приходи 
со 2014 

Реализиран
и приходи 

2016 

Реализира
ни 

приходи 
2015 

Според
бен 

показат
ел на 

реализ
иарни 

приход
и 

2016/20
15 

1 2 3 
4=(3:2)х

100 5 6 
7=(6:5)х1

00 8 9 

10=(8:9)
х100-

100 
Надоместок за користење на 
радиофрекфенции 420.000.000 

426.906.15
5 101,64 444.548.098 

430.145.12
8 96,76 426.906.155 430.145.128 -0,75 

Надоместок за користење на доделени 
броеви, серии на броеви 52.000.000 73.643.805 141,62 53.531.472 32.505.953 60,72 73.643.805 32.505.953 126,55 
Надоместок за надзор на пазарот за 
електронски комуникации 61.500.000 51.946.471 84,47 62.494.052 59.164.632 94,67 51.946.471 59.164.632 -12,20 

Приходи од камати по видување 1.000.000 1.553.647     2.393.175 0,00 1.553.647 2.393.175 -35,08 
Приходи по камати (каматни листи, судски 
такси) 1.200.000 574.231 47,85 1.200.000 1.507.900 125,66 574.231 1.507.900 -61,92 

Приходи од тендери           0,00     0,00 

Разни приходи 600.000 22.484.615 
3.747,4

4 600.000 3.081.541 513,59 22.484.615 3.081.541 629,65 

ВКУПНИ ПРИХОДИ 536.300.000 
577.108.92

4 107,61 
562.373.622

,00 
528.798.32

9,00 94,03 
577.108.924,

00 
528.798.329

,00 9,14 
Вишок на финансиски средства од 
минати години констатиран со завршна 
сметка  59.402.866   0,00 138.835.228           
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Издвоени парични средства и 
акредитиви (врска расходно конто 
441002 Софистицирана мерна опрема)     0,00             

ВКУПНИ ПРИХОДИ 
595.702.866,0

0 
577.108.92

4,00 96,88 
701.208.850

,00 
528.798.32

9,00 75,41 
577.108.924,

00 
528.798.329

,00 9,14 
 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 

 116 

 

 

 
 

В) СПОРЕДБА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАСХОДИ 2012-2016
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Кон
то Назив 

2012 2013 2014 2015 2016 

Планирано Реализира
но % Планирано Реализиран

о % Планирано Реализира
но % Планиран

о 
Реализира

но % Планиран
о 

Реализира
но % 

400 
Потрошени 
материјали 

10.680.000,
00 

7.035.395,
00 

65,8
7 4.170.000 4.095.750 

98,
22 3.231.000 3.152.821 

97,5
8 4.447.000 4.419.344 

99,
38 5.750.000 3.137.193 

54,5
6 

401 Потрошена енергија 
6.640.000,0

0 
2.316.473,

00 
34,8

9 4.570.000 2.143.813 
46,
91 8.469.545 5.628.908 

66,4
6 5.820.000 5.209.517 

89,
51 5.820.000 4.537.008 

77,9
6 

402 

Инвестиционо 
одржување 
 на средствата 

1.550.000,0
0 200,00 0,01 0 0 

0,0
0 0 0 0,00 75.000 450 

0,0
0 0 0 0,00 

403 

Други услуги ( 
комунални 
 услуги и 
комуникација) 

15.313.666,
00 

12.072.936
,00 

78,8
4 10.014.000 8.504.918 

84,
93 16.873.616 14.773.465 

87,5
5 19.693.005 13.516.030 

68,
63 22.890.256 16.814.521 

73,4
6 

404 
Превозни -
транспортни услуги 205.000,00 203.325,50 

99,1
8 255.000 232.100 

91,
02 265.000 234.078 

88,3
3 400.000 358.433 

89,
61 400.000 276.676 

69,1
7 

405 

Издатоци за реклама, 
пропаганда 
и репрезентација 

12.076.000,
00 

10.151.685
,50 

84,0
6 4.000.000 1.826.371 

45,
66 2.500.000 2.448.205 

97,9
3 3.230.000 3.229.444 

99,
98 5.230.000 4.910.775 

93,9
0 

408 Наемнина 
18.120.000,

00 
11.697.888

,50 
64,5

6 7.300.000 6.726.578 
92,
14 11.028.000 10.921.951 

99,0
4 3.582.870 3.537.312 

98,
73 3.582.870 3.195.573 

89,1
9 

409 
Други материјални 
услуги 

4.520.000,0
0 

1.974.384,
00 

43,6
8 1.400.000 514.085 

36,
72 1.400.000 1.395.515 

99,6
8 1.950.000 1.788.916 

91,
74 1.950.000 1.695.414 

86,9
4 

410 
Провизија за платен 
промет 

1.200.000,0
0 659.094,00 

54,9
2 1.000.000 931.606 

93,
16 995.298 254.711 

25,5
9 1.000.000 244.345 

24,
43 700.000 283.487 

40,5
0 

412 
Премии за 
осигурување  300.000,00 244.830,00 

81,6
1 1.100.000 87.892 

7,9
9 10.100.000 10.100.000 

100,
00 9.450.000 9.374.341 

99,
20 6.950.000 6.855.234 

98,6
4 

413 
Дневници за 
службено патување 

16.450.000,
00 

16.330.474
,00 

99,2
7 4.350.000 4.254.639 

97,
81 8.330.000 8.051.960 

96,6
6 7.131.400 7.116.423 

99,
79 8.844.540 8.726.132 

98,6
6 

414 

Надоместоци на 
трошоци на 
работници и граѓани 

5.030.000,0
0 

1.711.701,
00 

34,0
3 300.000 84.506 

28,
17 525.000 523.857 

99,7
8 1.100.000 767.383 

69,
76 1.566.000 524.731 

33,5
1 

415 
Негативни курсни 
разлики 500.000,00 25.166,50 5,03 2.500.000 105.173 

4,2
1 2.500.000 16.719 0,67 500.000 48.441 

9,6
9 300.000 48.565 

16,1
9 

416 Членарини 
4.604.000,0

0 
3.970.027,

50 
86,2

3 4.025.000 404.176 
10,
04 4.485.000 4.361.681 

97,2
5 4.989.500 4.914.936 

98,
51 6.004.500 5.158.076 

85,9
0 

417 
Интелектуални и 
други услуги 

136.999.000
,00 

101.715.52
8,00 

74,2
5 62.995.103 35.876.735 

56,
95 103.953.750 59.688.525 

57,4
2 

107.349.82
5 34.548.620 

32,
18 46.184.600 29.333.813 

63,5
1 

418 
Останати други 
расходи 

8.700.000,0
0 

6.920.162,
50 

79,5
4 3.750.000 1.248.889 

33,
30 2.750.000 2.317.959 

84,2
9 11.346.517 10.889.914 

95,
98 2.570.000 2.241.374 

87,2
1 

420 
Средства за посебни 
намени 0,00 0,00 0,00 0 0 

0,0
0 0 0 0,00 0 0 

0,0
0 0 0 0,00 

430 
Пренесени средства 
на други субјекти 

195.053.784
,00 

195.053.78
4,00 

100,
00 460.000.000 415.000.000 

90,
22 42.093.255 42.093.255 

100,
00 0 0 

0,0
0 0 0 0,00 

440 Капитални средства 
544.927.049

,00 
240.942.51

1,00 
44,2

2 223.660.000 138.063.061 
61,
73 451.239.199 

199.315.85
1 

44,1
7 60.631.900 60.561.900 

99,
88 

110.924.52
6 

110.545.40
1 

99,6
6 

441 Опрема 
311.687.600

,00 
129.539.25

4,50 
41,5

6 357.866.888 354.511.673 
99,
06 195.521.695 

193.885.35
0 

99,1
6 49.057.900 14.815.534 

30,
20 43.528.829 24.087.821 

55,3
4 
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455 
Помошти, донации и 
други давачки 

20.000.000,
00 

16.349.500
,00 

81,7
5 300.000 0 

0,0
0 80.000.000 79.224.000 

99,0
3 

279.514.01
1 

279.490.01
1 

99,
99 

185.906.74
5 

185.906.74
5 

100,
00 

460 Вкалкулирани плати 
125.940.000

,00 
99.799.889

,00 
79,2

4 104.000.000 103.898.373 
99,
90 111.813.000 

110.858.63
7 

99,1
5 

129.339.92
2 

129.264.83
3 

99,
94 

136.000.00
0 

135.631.30
8 

99,7
3 

470 
Даноци кои не 
зависат од резултатот 860.000,00 509.619,00 

59,2
6 300.000 174.810 

58,
27 600.000 320.910 

53,4
9 600.000 281.820 

46,
97 600.000 201.565 

33,5
9 

                      0 2.633.079   0 21.010.588 0,00 

  Вкупно расходи 
1.441.356.0

99,00 
859.223.82

8,50 
59,6

1 
1.257.855.9

91,00 
1.078.685.1

48,00 
85,
76 

1.058.673.3
58,00 

749.568.35
8,00 

70,8
0 

701.208.85
0,00 

587.011.02
6,00 

83,
71 

595.702.86
6,00 

565.122.00
0,00 

94,8
7 
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Извештај за состојба на средствата во компензацискиот фонд за 
универзална услуга, со податоци за исплата на нето трошоците на 
давателите на универзална услуга 
 
Агенцијата за електронски комуникации по пат на тендер во 2012 година потпиша 4 
договори за даватели на универзална услуга согласно Законот за електронските 
комуникации.  
Врз основа на член 29 став 7) од Законот за електронски комуникации (Службен весник 
на Република Македонија број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) Агенцијата за 
електронски комуникации е должна да води посебно сметководство за средствата во 
компензацискиот фондондот за универзална услуга, по неговото формирање, како и за 
средствата од работењето на Агенцијата.  
Согласно член 106 од Законот за електронски комуникации, компензацискиот фонд за 
универзална услуга го формира Агенцијата за електронски комуникации на начин што 
отвора посебна банкарска сметка и води посебно сметководство и истиот е наменет за 
исплата на средствата за компензација на нето трошоците за обезбедување на 
универзалната услуга. 
Универзалната услуга и определувањето на давателот на универзалната услуга се 
утврдени во членовите 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106 од 
Законот за електронски комуникации. Давателот на универзалната услуга има право на 
компензација на нето трошоци за обезбедување на услуга опфатена со универзалната 
услуга доколку обезбедувањето на овие услуги за него претставува неправедно 
оптоварување. Ако Агенцијата утврди дека постои такво оптоварување, истото ќе го 
пресмета како нето трошоци за обезбедување на конкретната универзална услуга,  
Средствата во компензацискиот фондот се обезбедуваат од оператори на територијата 
на Република Македонија кои имаат минимум бруто приход од обезбедување на јавни 
електронски комуникациски мрежи и/или услуги, што го утврдува Агенцијата. Нето 
трошоците се пресметуваат како разлика меѓу нето трошоците за обезбедување на 
универзалната услуга и нето трошоците кои давателот на универзалната услуга би ги 
имал кога не би бил давател на универзална услуга при што се зема предвид 
проценетата добивка и нематеријалните поволности што ги има давателот на 
универзална услуга при обезбедувањето на универзалната услуга. Доколку Агенцијата 
за електронски комуникации, врз основа на пресметаните нето трошоци утврди дека тие 
претставуваат неправедно оптоварување за давателот на универзална услуга, 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации ќе донесе решение со кое ќе го 
утврди износот на средства за компензација на неправедното оптоварување што не 
може да биде поголем од пресметаните нето трошоци, кои на давателот на 
универзалната услуга ќе му бидат исплатени од компензацискиот фондот за 
универзална услуга 
Согласно Решение бр. 1604-2201/3 од 12.12.2016 се исплатени средства во износ од 
43.936.493,00 денари што се утврдени како реален трошок за обезбедување на 
универзална услуга за 2015 година од страна на Македонски Телеком АД Скопје. 
Состојбата на посебната наменска сметка со број 210-0600528406-27 депонент на НЛБ 
Тутунска Банка АД Скопје отворена во функција на Компензациски фонд за универзална 
услуга заклучно со 31.12.2016 година изнесува 110.086.908,00 денари. 
 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 120 

 

 

 

 

 
 

Годишна сметка за 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 121 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 122 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 123 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 124 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 125 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 126 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 127 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 128 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 129 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 130 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 131 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 132 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 133 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 134 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 135 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 136 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 137 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 138 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 139 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 140 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 141 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 142 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 143 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 144 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 145 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 146 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 147 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 148 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 149 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 150 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 151 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 152 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 153 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 154 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 155 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 156 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 157 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 158 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 159 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 160 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 161 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 162 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 163 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 164 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 165 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 166 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 167 

 

 

 

 

 



 Годишен извештај за работа во 2016 година 

 168 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ревизорски извештај од независен овластен ревизор 
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Став на агенцијата во однос на резултатите од извршената ревизија 
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Овој годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година 

го одобрува: 
 
 
 

Претседател на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 
Гордана Клинчарова 


