Записник од состанок на Работната група за утврдување слободни капацитети и нивно
идно користење кај постојни електронски комуникациски мрежи и средства, изградени со
јавни средства, одржан на 02.03.2018 год

Присутни:

Дамјан Манчевски – Министер; Димитар Буковалов – МИОА; Дејан Василевски – МИОА; Елена Манчева – МИОА; Игор
Бојаџиев – АЕК; Синиша Апостолоски – АЕК; Васил Толевски – ЈП МРД; Томи Божиновски – МЕПСО; Иван Трпески –
ЕЛЕМ; Анастас Мишев – МАРНЕТ; Александар Арсовски – ЗЕЛС; Петре Димовски – ЈПМЖ Инфраструктура; Зоран
Дервишов – ГДИ;

Состанокот го започна министерот Дамјан Манчевски, кој даде краток вовед за потребата од мапирање
на сите државни електронски комуникациски мрежи. Ова во насока да се искористат нивните слободни
капацитети за понатамошен развој на електронските комуникациски мрежи и услуги на државните
институции како и за потребите на приватниот сектор. Во таа насока беше истакната потребата РМ како
земја кандидат за членство во ЕУ да се усогласи со бродбенд таргетите на Дигиталната Агенда на ЕУ и
новата стратегија за Единстевен Дигитален пазар. Министерот даде краток осврт на работата на
формираните 4-те работни групи за подготовка на Националниот оперативен бродбенд план на РМ - кој
треба да биде усогласен со претходните стратешки планови на ЕУ. Во таа насока мапирањето на
државните електронски комуникациски мрежи и мапирањето на постојни и идни комерцијални
електронски комуникациски мрежи (кое го координира друга работна група) е од суштинско значење, а
особено за точното определување на “белите“ зони (зони каде нема а ниту и се планира NGA мрежи),
во кои во иднина ќе треба да се вложат јавни средства за нивно покривање. .
Користењето на слободни државни капацитети може да биде од особен значај и за развој на МАРнет,
на што се надоврза Анастас Мишев, кој го образложи примерот во Унгарија, каде 90% од образовните
институции користат мрежа од нивниот енергетски оператор. Како пример исто така треба да се земе
Ирска каде исто така енергетскиот оператор ги изнајмува слободните оптички капацитети. Томи
Божиновски, нагласи дека во однос на иницијативата за комерцијализација на нивните слободни
капацитети, МЕПСО има неискусен кадар и напомна дека се спремни нивните слободни ресурси да ги
понудат за употреба на МАРНЕТ и образовните институции.
Синиша Апостолоски информираше дека само МЕПСО и ЈП МРД доставиле информации за своите
комуникациски мрежи, истите се со ограничени капацитети, но потребно е нивно ажурирање. На ова
Томи Божиновски одговори дека МЕПСО е во фаза на осовременување на својата мрежа, при што еден
дел би можел во иднина да се изнајми на приватниот сектор за комерцијална употреба..
Петре Димовски истакна дека ЈПМЖ Инфраструктура на голем дел од железничките делници има
голем број на неискористени оптички влакна, при што истите со техничко докомплетирање на
опремата, би можеле да се стават во употреба и да се постигне поголемо ниво на спремност на нивно
користење .
На состанокот се утврди потребата државните/јавни институции кои имаат електронски комуникациски
мрежи да достават комплетни информации за своите телекомуникациски мрежи и најкасно до 20 Март
да се заврши постапката со нивно мапирање.
После мапирањето, Министерот истакна дека е потребно да се утврди како најдобро би се искористиле
слободните капацитети. Во таа насока МАРНЕТ во соработка со Министерството за образование треба
да ја анализира потребата на образовниот систем (основни, средни училишта, универзитети итн.) и да
даде соодветен предлог.

Како крајната фаза, доколку останат расположиви ресурси истите би се понудиле за комерцијална
употреба.
Во насока на последното, Буковалов истакна дека согласно член 72 од Законот за електронските
комуникации, јавните претпријатија имаат право да нудат јавни електронски комуникациски услуги,
односно за истито не им е потребно добивање на некаква дозвола (на пример од Владата на РМ).
Односно, потребна е само нотификација до АЕК а ако од услугата се обезбедува годишен приход
поголем од 1 Милион Евра, ќе треба да се води посебно сметководство или формирање на посебно
правно лице за таа намена.
Министерот дополни дека ЈП МРД треба да дефинира услови под кои на непрофитна основа (од аспект
на покривање само на сопствените трошоци) ќе ги изнајмува своите дигитални линкови.
На самиот крај од состанокот, Министерот истакна дека доколку е потребно во Работната група ќе се
вклучат и претставници од ЕВН и Министерството за транспорт и врски.

