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Заклучок од анализата на релевантните пазари 3-6 
 
На 17.12.2009 година година Агенцијата за електронски комуникации објави на јавна 
расправа Нацрт документ за анализа на пазарите од 3 до 6 односно Јавно достапни 
локални/национални и меѓународни услуги на фиксна локација за резиденцијални и 
деловни крајни корисници. Краен рок за доставување на коментарите и мислењата од 
заинтересирани страни по Нацрт документот беше 17.01.2010 година. На барање на  
заинтересираните страни АЕК го продолжи рокот за доставување на забелешките 
дополнителни 30 дена, односно заклучно со 17.02.2010 година каде АД Македонски Телеком 
достави свои забелешки до АЕК.  
 
АЕК им се заблагодарува на заинтересираните страни за доставените коментари и 
забелешки по Нацрт документот. Истите се составен дел на овој документ. 
 
По добивањето на коментарите АЕК ги разгледа истите и согласно член 105 од Законот за 
електронски комуникации ги покани заинтересираните страни на јавен состанок. Истиот се 
оддржа на ден 11.03.2010 година. 
 
Со овој документ АЕК констатира дека Македонски Телеком е оператор со значителна 
пазарна моќ на пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни корисници заради тоа што на пазарот нема ефикасна 
конкуренција, а тоа го покажува големото пазарно учество и проценките од останатите 
критериуми,  елаборирани во овој документ. 
 
Преку јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација  корисниците ја намируваат 
потребата за остварување на комуникација со други корисници. Таа потреба ја намируваат 
преку услугата повик кој потекнува од јавна фиксна телефонска мрежа.  Затоа АЕК 
констатира, а согласно погоре образложеното, дека има еден пазар за јавно достапни 
телефонски услуги за крајни корисници.  На овој пазар се обезбедуваат сите повици кои 
потекнуваат од крајните корисници - претплатници на услугите на јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација а терминираат во:  

 
1.     јавните телефонски мрежи на фиксна локација на територија на државата ,  

 

2     во јавните мобилни мрежи  

 

3     во мрежите на други  држави  
 
 
Согласно тоа  има еден малопродажен пазар за јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација во кои спаѓаат следните видови на повици: 
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- локални / национални повици  
- повици кон мобилни мрежи и  
- меѓународни повици. 

 
Вака дефиниран, релевантниот пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација не кореспондира со дефинираните малопродажни пазари од 3 до 6 од Одлуката за 
утврдување на релевантните пазари бр. 13/34 од 17.08.2005 година. 
 
Во согласност со конкурентиските проблеми кои беа констатирани со анализа, АЕК на 
операторот со значителна пазарна моќ Македонски Телеком му се наметнуваат следните 
обврски: 

 
 Големопродажно ниво 

• Избор на оператор и предизбор на оператор 
• Изнајмување на големо на претплатнички линии 

o Недискриминација 
o Транспарентност 
o Контрола на цени 
o Водење на посебно сметководство. 

 
 Пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и пазар за 

јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 
 

• Регулирање на малопродажни цени  
• Забрана за неразумни пакети со определени услуги 
• Забрана за наплаќање на превисоки цени 
• Забрана за вршење опструкции за влез на пазарот 
• Забрана за ограничување на конкуренцијата со воспоставување на 

високи или ниски цени 
• Забрана за давање неоправдани предности на определени крајни 

корисници 
• Транспарентност 
• Недискриминација 
• Водење на посебно сметководство 
• Доставување на Ценовник и промени во Ценовникот на 

малопродажните услуги на одобрување до Агенцијата . 
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Во врска со обврските за регулирање на малопродажните цени за јавно достапни  
телефонски услуги на фиксна локација и доставување на Ценовник и промени во 
Ценовникот на малопродажните услуги на одобрување до АЕК, определени со овој документ 
сметаме дека  е потребен временски период од 6 месеци за имплементирање на истите во 
работењето на операторот со значителна пазарна моќ- Македонски Телеком АД Скопје.  
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1.  Вовед 
 
1.1 Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, 

бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) (ЗЕК) ги уредува условите за надзор и 
користење на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во Република 
Македонија. Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) согласно Законот за 
електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 
14/2007, 55/2007 и 98/2008) и подзаконските акти, во соработка со органот надлежен 
за заштита на конкуренцијата, обезбедува услови за ефикасна конкуренција и со тоа 
овозможува еднакво делување на операторите на пазарот на електронските 
комуникации во Република  Македонија. 
 

1.2 Согласно Годишната програма за работа Агенцијата за електронски комуникации 
спроведе анализа на пазарите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација : 
 

Пазар 3 - јавно достапни локални / национални телефонски услуги на 
фиксна локација за резиденцијални корисници 

 
Пазар 4 - јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна 

локација за резиденцијални корисници 

 

  Пазар 5 - јавно достапни локални / национални телефонски услуги на 
фиксна локација за деловни  корисници 

 
Пазар 6 - јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна 

локација за деловни корисници 
 
1.3  Агенцијата за електронски комуникации ги повикува сите заинтересирани субјекти 

да достават забелешки, коментари и мислења на прашањата наведени во овој Нацрт 
документ. Рокот за доставување на забелешките и коментарите е 30 дена од 
објавувањето на нацрт документот на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации.  Согласно член 105 од Законот за електронските комуникации AEK 
јавно ќе ги објави имињата на субјектите и доставените мислења и коментари, при 
што доверливите информации и податоци нема да бидат објавени. Информациите и 
податоците кои имаат ознака “строго доверливо” ќе имаат таков третман во АЕК со 
почитување на доверливоста на истите и ќе се користат единствено од страна на 
вработените на АЕК, за потребите за кои се побарани и нема да бидат објавени или 
дистрибуирани во други регулаторни тела. 
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1.4 Овој документ ги презентира заклучоците на АЕК од аспект на дефинирање на 
релевантните пазари за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација,  
анализа на истите врз основа на податоци и финансиски информации низ 
критериумите согласно член 40 од ЗЕК при одредување дали релевантните пазари за 
јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација се конкурентни или има 
оператор/и кој поседува значителна пазарна моќ да дејствува независно од 
конкурентите и корисниците на истите во однос на цените или понудата, 
определување на оператор со значителна пазарна моќ на горенаведените релевантни 
пазари и определување на обврски на операторот со значителна  пазарна моќ на 
соодветните пазари. 

 
 
2 Правна основа за спроведување на анализа на пазарите за јавно достапни 

телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници 
 
2.1 Овој документ ја содржи анализата на малопродажните пазари за јавно достапни 

локални/национални, меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни корисници спроведена од Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
2.2 Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) согласно Законот за електронските 

комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 
55/2007 и 98/2008) во рамките на својот делокруг на работа промовира ефикасна 
конкуренција во областа на електронските комуникациски мрежи и услуги, заштита 
на нарушување или ограничување на конкуренцијата во областа на електронските 
комуникации притоа овозможувајќи во слични околности да нема дискриминација 
во третманот на операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите на 
електронски комуникациски услуги. АЕК исто така го следи развојот на 
електронските комуникации, зголемување на поволностите на корисниците и ја 
извршува својата работа транспарентно и на недискриминаторски начин 
овозможувајќи им на заинтересираните страни да дадат забелешки и коментари во 
врска со иницијативите, мерките и одлуките на АЕК. 

 
2.3 Согласно член 146 од Законот за електронски комуникации постојниот фиксен јавен 

комуникациски оператор „Македонски Телеком“ е оператор со значителна пазарна 
моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги, вклучувајќи го и 
пазарот за пристап кон мрежи за пренос на податоци и изнајмени линии. Во 
продолжение, Македонски Телеком беше должен во рок од 30 дена од денот на 
започнување со работа на АЕК да достави референтна понуда за интерконекција а во 
рок од 6 месеци да достави референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка. 
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2.4 АЕК анализата на релевантните пазари за јавно достапни локални/национални, 
меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни 
корисници ја прави во согласност со Законот за електронски комуникации (“Службен 
весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), 
подзаконските акти донесени врз негова основа и Методологијата за анализа на 
релевантни пазари изготвена од страна на АЕК земајќи ги во предвид основните 
напатствија од Европската комисија за вршење на анализа на релевантни пазари и 
утврдување на значителна пазарна моќ согласно ЕК регулаторна рамка за 
електронски комуникациски мрежи и услуги1

  
. 

 
3. Постапка на анализа на пазарите за јавно достапни телефонски услуги на  

               фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници 
 
 Вовед 
 
3.1 Постапката за определување на оператори со значителна пазарна моќ во областа на 

електронските комуникации се состои од четири основни чекори: 
 

1. Дефинирање на релевантните пазари - согласно член 41 од Законот за 
електронските комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, 
бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за 
електронски комуникации на 17.08.2005 година донесе Одлука за утврдување 
на релевантни пазари2

 

, во согласност со утврдените релевантни пазари во 
препораката на Европската Kомисија за релевантни пазари на производи и 
услуги, објавена во службено гласило на Европската Унија (ОЈ.L 114 од 
08.05.2003 година). Во продолжение АЕК врши  проценка на релевантните 
производи и услуги кои се обезбедуваат на релевантните пазари за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни 
корисници. 

2. Анализа на релевантните пазари – АЕК ја спроведува анализата на 
релевантните пазари во соработка со Комисијата за заштита на 
конкуренцијата.  Во рамките оваа фаза се утврдува дали пазарите се 
конкурентни или има оператор/и кој поседува значителна пазарна моќ да 
дејствува независно од конкурентите и корисниците на истите во однос на 
цените или понудата. 

                                                 
1 Commission quidelines on market analysis and the assessment of significant market power under the 
Community regulatory framework for electronic communications networks and services (OJ of the EC C 165/6 
from 11.07.2002)  
2 Одлука за утврдување на релевантни пазари (бр. 13/34 од 17.08.2005 година) 
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3. Определување на оператор со значителна пазарна моќ - согласно член 41 став 
(3) од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република 
Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) доколку АЕК врз основа на 
спроведената анализа утврди дека на пазарот нема доволно конкуренција, таа 
во соработка со органот надлежен за заштита на конкуренцијата донесува 
одлука кој или кои оператори имаат значителна пазарна моќ на тој пазар. 

 
4. Определување на обврски на оператор со значителна пазарна моќ  на пазарите  

за јавни локални/национални и меѓународни разговори на фиксна локација  - 
во насока на обезбедување на фер и целосна конкуренција на пазарот.  Истите 
се оправдани и во пропорција со бариерите за ефикасната конкуренција 
констатирани со анализата на релевантните пазари. Доколку анализата 
покаже дека на пазарот постои развиена конкуренција и нема учесник со 
значителна пазарна моќ  тогаш,  ќе се изврши  отповикување на претходно 
определените  обврски на операторот со значителна пазарна моќ. 

 
3.2 Преку анализа на релевантен пазар се утврдува фактичката, моменталната состојба 

на пазарот во која тој се наоѓа, но едновремено  анализата претставува и средство 
преку кое се предвидува како ќе се развива пазарот во наредниот  период (forward 
looking пристап).  Пазарот за електронски комуникации има динамичен развој. Со 
респект на динамиката, АЕК и понатаму ќе го следи развојот на пазарот за 
електронски комуникации, а од тука и пазарите за јавно достапни 
локални/национални и меѓународни телефонски услуги на фиксна локација како 
негов составен дел. Релевантните пазари ќе бидат предмет на повторно разгледување 
во определен разумен временски период.  Влезот на нови учесници на пазарите – 
алтернативните оператори и развојот на конкуренција на пазарите создава потреба 
од повторна анализа на истите со цел да се утврди степенот на развој на пазарот од 
аспект дали пазарот се движи во правец на создавање на  ефикасна конкуренција. 
 

Нотифицирани оператори на јавна фиксна телефонска мрежа и даватели на јавна 
фиксна телефонска услуга 

 
3.3 Заклучно со 31.12.2008 година во службената евиденција на АЕК од нотифицираните 

оператори на јавна фиксна телефонска мрежа и давателите на јавна фиксна 
телефонска услуга седум оператори се активни оператори кои ги обезбедуваат 
услугите, предмет на оваа анализа, и тоа: 

 
 ,,Македонски Телеком,, АД- Скопје 
  ДИС,,Он.Нет,,ДОО- Скопје 
 ,,Космофон,, АД- Скопје ( „ Оне“  Телекомуникациски Услуги АД Скопје  ) 
 ,,Неотел,, ДОО- Скопје 
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  „Некском Македонија,,АД- Скопје 
 ,,Аикол,,ДООЕЛ- Штип 
 ,,Кејблтел,, ДООЕЛ- Скопје 

 
Врз основа на овие податоци АЕК ги определи операторите кои делуваат на пазарите 
за јавно достапни локални / национални и меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација, а кои се предмет на оваа анализа.  
 
Космофон АД Скопје достави Решение за упис на промена во Централен регистар од 
30.10.2009 година со кое решение е извршена измена на називот на Космофон АД 
Скопје во Оне Телекомуникациски Услуги АД Скопје.    

 
Коментар од Македонски Телеком: 
 
Во почетниот дел е наведено дека постојат седум оператори кои ги обезбедуваат 
телефонските услуги предмет на оваа анализа. МКТ искажува сомнеж во 
релевантноста на податоците, поготово дали се земени податоците од првиот 
кабелски оператор во РМ, Телекабел сегашен Аикол ДООЕЛ – Штип. Исто така, АЕК 
во анализата на меѓународните телефонски услуги ги има изоставено давателите на 
ВоИП услуги кои од 2005 година нудат телефонски меѓународни разговори. Овие 
оператори имаат потпишано договор за пристап на мрежа со МКТ и услугите ги 
обезбедуваат преку посебни ИСДН линии обезбедени од страна на МКТ. Ова говори 
во насока за релевантноста на анализита и дали истата ја отсликува реалната 
состојба во РМ?! 
Периодот на анализа на пазарите 2006 – 2008 не ја покажува моменталната состојба 
на пазарот на пристап и телефонски услуги. Истата не го запазува forward looking 
пристапот и периодот до 2008 година е прекраток за да се утврдат заклучоци од 
анализата. 
 
Одговор на коментар: 
 
АЕК ја изготви анализата земајќи ги во предвид субјектите кои се активни на пазарот 
заклучно со 31.12.2008 година. АЕК располага со податоци во својата службена 
евиденција, кои податоци се релевантни.  Од тие причини, сметаме дека анализата е 
релевантна и ја отсликува реалната состојба на пазарот.  
 

 
 
 
 
 



Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 3-6 за јавно достапни локални / национални и 
меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација 

 
 

  15 

Информации и финансиски податоци  
 

3.4  Во постапката на спроведување на анализа на релевантни пазари, а со цел да се 
утврди степенот на конкурентност, АЕК  користи интерни информации и финансиски 
податоци од документација доставена до АЕК, екстерни податоци и финансиски 
податоци побарани од нотифицираните оператори на јавна фиксна телефонска 
мрежа и даватели на јавна фиксна телефонска услуга како и податоци добиени од 
истражување на релевантните пазари.  Ова е со единствена цел АЕК да спроведе 
детално, квалитетно и длабинско дефинирање на релевантните пазари и 
релевантните услуги кои се обезбедуваат на истите респективно како и детална и 
квалитетна анализа на релевантните пазари, врз основа на релевантни информации 
и финансиски податоци, базирана на постоечката законска рамка, имајќи ги во 
предвид основните економски принципи и законитости согласно Методологијата за 
анализа на релевантните пазари. 

 
3.5  За спроведување на анализа на релевантните пазари АЕК согласно член 23 од ЗЕК  

достави прашалник до нотифицираните оператори на јавна фиксна телефонска 
мрежа и даватели на јавна фиксна телефонска услуга. Прашалникот содржи 
информации и финансиски податоци за периодот од 2006-2008 година, кои АЕК ги 
побара од нотифицираните оператори / даватели на услуги и истите се оправдани, 
засновани на разумна основа и пропорционални на целта за која што ќе бидат 
употребени, во конкретниот случај за анализа на релевантните пазари.  

 
3.6  Исто така, во согласност со Методологијата за анализа на релевантни пазари, АЕК го 

задолжи Strategic Marketing and Media Research од Скопје да спроведе испитување на 
јавното мислење во однос на пазарот за електронски комуникации.  Резултатите од 
спроведеното истражување се образложени повеќе пати во текстот кој следи. 

 
Коментар на Македонски Телеком:  
 
Како што е наведено во методологијата на АЕК за анализа на релевантни пазари, АЕК 
во утврдувањето на степенот на конкурентност и карактеристиките на пазарот, 
меѓудругото ќе го земе во предвид и бројот на учесници на релевантниот пазар. АЕК во 
својата анализа определува 7 оператори кои ја нудат услугата за пристап и истите 7 
оператори обезбедуваат јавно достапни локални/ национални и меѓународни 
телефонски услуги на фиксна локација. Притоа, земајќи ги во предвид своите интерни 
анализи за пазарот, МКТ искажува загриженост во однос на релевантноста на 
податоците на останатите оператори во РМ. Ова говори во насока за релевантноста на 
анализата и дали истата ја отсликува реалната состојба во РМ?! 
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МКТ исто така е на став дека оваа анализа треба да ги опфати и телефонските услуги 
од мобилни мрежи со цел фактички да се согледа можната супституција на пристапот 
и телефонските услуги на фиксна локација од страна на мобилните мрежи.  

 
Одговор на коментар:   
АЕК ја изготви анализата земајќи ги во предвид субјектите кои се активни на пазарот 
заклучно со 31.12.2008 година. АЕК располага со податоци во својата службена 
евиденција , кои податоци се релевантни. Од тие причини, сметаме дека анализата е 
релевантна и ја отсликува реалната состојба на пазарот. Во однос на вториот 
коментар за анализа на телефонските услуги од мобилни мрежи сметаме дека истите 
се земени во предвид и детално образложени во поглавјето „Дали повик кој 
оригинира и терминира во јавна телефонска мрежа на фиксна локација  е супститут 
со повик кој оригинира и терминира во јавна мобилна мрежа “ и тоа од аспект на 
побарувачката и од аспект на понудата (од точка 5.25 – 5.42). 
 

 
4.  Соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата 
 
4.1 Согласно член 41 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на 

Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) при анализа на 
релевантниот пазар и определувањето на оператор со значителна пазарна моќ, 
Агенцијата за електронски комуникации соработуваше со Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, која во допис бр. 07-405/2 од  16.10.2009 година, го даде следното:  

 
 

М и с л е њ е 

 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со начинот на кој се 

дефинирани релевантите пазари во нацрт-документите за анализа на релевантните 

пазари 1 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални 

крајни корисници, 2 - Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за 

деловни крајни корисници и 3-6 - Јавно достапни локални/национални и меѓународни 

телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. 

Истотака,  Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со ставот на 

Агенцијата за електронски комуникации дека Македонски Телеком АД Скопје има 

значителна пазарна моќ на пазарите за пристап до јавна телефонска мрежа на 
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фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници и пазарите на јавно 

достапни локални/национални и меѓународни телефонски услуги на фиксна 

локација за резиденцијални и деловни корисници и истовремено се согласува со 

обврските кои Агенцијата на електронски комуникации му ги наметнува на 

Македонски Телеком АД Скопје како на оператор со значителна пазарна моќ. 

       

5.  Дефинирање на малопродажни пазари  за јавно достапни локални / национални 
и меѓународни телефонски услуги на фиксна локација  

 
  Вовед  
 
5.1 Прв чекор во спроведување на анализа е дефинирање на релевантни пазари.  

Согласно препораките на Европската комисија3 и одлуката на АЕК за утврдување на 
релевантни пазари4

 

, релевантен географски пазар за електронски комуникации е 
територијата на Република Македонија. 18 релевантни пазари на производи и услуги 
на пазарот за електронски комуникации се утврдени, 7 во домен на малопродажба и 
11 пазари кои се однесуваат на големопродажба на  производи и услуги. 

5.2 Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на мало  кои се предмет на 
оваа анализа: 

 
                  Пазар 3 -  јавно достапни локални / национални телефонски услуги на 
                                           фиксна локација за резиденцијални корисници 

 

                  Пазар 4 - јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна  
                                           локација за резиденцијални корисници 

 

                  Пазар 5 -  јавно достапни локални / национални телефонски услуги на 
                                           фиксна локација за деловни  корисници 

 

                  Пазар 6 -  јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна  
                                            локација за деловни корисници 

 

5.3 Процедурите за спроведување на дефинирање на пазар овозможуваат на постепен 
начин да се идентификуваат ограничувањата на конкурентноста на еден пазар. 
Согласно  правилата за конкуренција на Европската заедница, релевантните пазари 

                                                 
3  Directive 2002 / 21 / EC Framework Directive ( OJ of the EC L 108 from 24.04.2002) 
   Directive 2002 / 20/ EC Authorisation Directive ( OJ of the EC L 108 from 24.04.2002) 
   Directive 2002 / 19 / EC Access Directive ( OJ of the EC L 108  from 24.04.2002) 
   Directive 2002 / 22 / EC Universal Service Directive ( OJ of the EC L 108 from 24.04.2002) 
   Directive 2002 / 58 / EC Directive on Privacy and electronic communications  ( OJ of the EC L 201 from 31.07.2002) 
4 Одлука за утврдување на релевантни пазари (бр. 13/34 од 17.08.2005 година) 
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имаат две димензии : пазарна и географска димензија. Од тој аспект се спроведува и 
оваа анализа на пазарот : 

 
 

 Дефинирање на релевантните производи и услуги 
 Дефинирање  на географскиот пазар  

 
 

5.4 Релевантен пазар на производ или услуга ги содржи сите производи и услуги кои што 
се доволно меѓусебно заменливи или супституирани со други производи или услуги, 
не само од аспект на нивните објективни карактеристики туку и од аспект на цените, 
нивната намена за користење, од состојбата на условите за конкуренција и / или 
структурата на понудата и побарувачката на производот кој што е предмет на 
дефинирањето. Појдовна  точка за дефинирање на производ или услуга на  
релевантен пазар е одредувањето на заменливоста на страна на побарувачката и 
одредување на заменливоста на страна на понудата 

 

• Супституција  на страна на побарувачката постои кога на пазарот има два или 
повеќе производи/услуги а од согледувањето на крајниот корисник истите се 
меѓусебно заменливи врз основа на карактеристиките, цената и  доменот на 
употребливост 

 

• Супституција на страна на понудата постои кога понудувачите на производи 
и услуги  кај кои не постои заменливост со производите и услугите на другите 
понудувачи, а како реакција на мала промена на цена  во краток рок можат да 
го насочат нивното производство или дистрибуција и да понудат производи и 
услуги кои што претставуваат супститут на  производите и услугите кај кои 
настанала промената на цената 

 

5.5 Затоа АЕК во постапката за дефинирање на релевантните пазари ја разгледуваше 
супституцијата на производите и услугите на релевантните пазари на двете страни, и 
на страна на побарувачката и на страна на понудата, имено понудата и 
побарувачката се двата основни дела на еден пазар - тие се комплементарни во  
функционирање.   

 

5.6 Нашироко применет метод за одредување кои се производи и услуги треба да бидат 
опфатени во анализата на еден релевантен пазар од аспект на супститубилност  е 
примената на   Хипотетичкиот монополистички тест5.   Овој тест испитува дали е 
можно за еден хипотетички дефиниран монополист на одреден пазар да оствари 
профит применувајќи мало но значајно долготрајно зголемување на цена 6

                                                 
5 Hipothetical Monopolist  Test  ( HMT)  

 ( 5 – 10% ) 
на претпоставеното ниво на цена на пазар со ефективна конкуренција а со 
претпоставка  останатите цени на пазарот да останат непроменети.  Потоа  се 
одредува ефектот на ценовното зголемување  и се одредува севкупниот ефект врз  

6 SSNIP – small but significant non-transitory increase in price  
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приходот на  производителот кој што се јавува како резултат на зголемување на 
цената. 

 

5.7 Дефинирање на географски пазар - Основната цел е да се определи географската 
лимитираност на хомогеност на условите за конкуренција за релевантниот производ 
или услуга, земајќи ги во предвид критериумите за супституција на страна на 
понудата и супституција на страна на понудувачката.  Хомогеност на условите за 
конкуренција значат дека во определено географско подрачје, во определена 
временска рамка, речиси идентични легални, економски и технички услови 
провладуваат.   

 

5.8 Согласно Одлуката на АЕК за релевантни пазари,  за малопродажните пазари за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација е направена поделба од аспект на 
територијата од каде услугата потекнува и каде е примена:   на територијата на РМ - 
јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна локација или во 
други земји -  јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација;  од 
аспект на видот на крајниот корисник кој ја користи услугата:  пазар за  јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација  за резиденцијални корисници и 
пазар за  јавно достапни телефонски услуги  на фиксна локација за деловни 
корисници 

 

5.9 АЕК анализата на пазарите ја спроведува согласно погоре наведените критериуми со 
цел  добиените заклучоци на крајот на анализата да бидат засновани на повеќе 
аспекти релевантни за утврдување на состојбата на пазарот. 

 
  

Опис на производ / услуга предмет на анализа на малопродажните пазари за 
јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација  

 
5.10 Агенцијата за електронски комуникации, спроведува анализа на малопродажните 

пазари за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација со цел да  утврди 
дали  пазарот е отворен – дали постојат бариери за влез на нови учесници, а доколку 
постојат - да ги идентификува и оневозможи во периодот што претстои, со цел да се 
насочи пазарот кон развој на ефикасна конкуренција  Прва постапка во 
анализирањето е дефинирање на производите или услугите кои се нудат, односно 
обезбедуваат, на крајните корисници на одреден пазар.  АЕК, како почетна точка  во 
определувањето што е предмет на одреден релевантен пазар, пазар за јавни 
телефонски услуги на фиксна локација појдува од дефинирањето што претставуваат 
овие услуги. 

 

5.11 Јавна телефонската мрежа претставува систем за пренос на говор на далечина при 
што гласот се конвертира во електрични импулси, минува низ телефонската мрежа и 
при пристигнување на дестинациската мрежна завршна точка повторно се 
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конвертира од електрични импулси во глас.Така, пренесувањето на говор преку јавна 
телефонска мрежа се одвива во три фази : започнување на повик (  појдовен повик 
или оригинирање) пренос на повик ( транзитирање) и примање на повикот (дојдовен 
повик или терминирање ). 

 

5.12 Јавна телефонска услуга е услуга достапна на јавноста и вклучува  појдовни и 
дојдовни локални, национални и меѓународни повици и пристап до служби за итни 
повици преку броевите наменети за овие служби во Планот за нумерација за јавни 
комуникациски мрежи и услуги и, доколку е можно, вклучува една или повеќе од 
следниве услуги: информации за претплатниците, пристап до службата за грижа на 
корисниците, на јавни телефонски говорници, телефонски именици, обезбедување на 
услуги под посебни услови и обезбедување на средства за корисници со посебни 
потреби.   

 

5.13 За да може јавната телефонска услуга да биде користена од крајниот корисник тој 
мора да има пристап до јавната телефонска мрежа. Пристапот до јавни телефонски 
услуги може да се оствари преку претплатничка линија, која може да биде од : 
упредени бакарни парици, преку коаксиален кабел во случајот на телефонија преку 
кабелски мрежи за дистрибуција на радио- телевизиски програми, преку 
теснопојасен Фиксен Безжичен Пристап. Пристапот преку традиционалните 
телефонски мрежи (POTS- Plane Old Telephone Service) може да биде во аналогна 
форма (PSTN- Public Switched Telephone Network) или во дигитална форма или т.н. 
ISDN (Integrated Service Digital Network) каде корисниците преку додавање на 
дополнителна опрема на упредените бакарни парици, добиваат повеќ е говорни 
канали.  Иако АЕК услугата јавно достапни локални/национални и меѓународни 
телефонски услуги на фиксна локација ја разгледуваше независно од основната 
инфраструктура, преку која се спроведува, структурата преку која операторите 
конкурираат едни на други не може лесно да биде одвоена. За да пристапат до 
телефонските услуги крајните корисници мора прво да бидат приклучени на 
мрежата. Првата етапа на ова физичко приклучување се нарекува приклучок на 
локална јамка. По остварување на пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна 
локација, крајните корисници може да ги користат услугите понудени  од 
операторите и давателите на услуги. Понатаму АЕК укажува на суштинското 
појаснение, кое што го олеснува и  точно насочува  дефинирањето на производот или 
услугата што е предмет на оваа анализа.  Имено терминот јавна телефонска услуга на 
фиксна локација означува дека услугата е извршена преку јавна телефонска мрежа, 
поточно преку јавна фиксна телефонска мрежа. 

 
 
Прашање бр. 1 – Дали се согласувате со горе наведената констатација –   
                                    доколку  не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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Дали услугата пристап до јавна фиксна телефонска мрежа и услугата повик преку јавна 
фиксна телефонска мрежа спаѓаат во ист пазар  
 
5.14 Европската Комисија во препораките наведува дека има посебни пазари – пазар за 

пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и пазар за услугата повик 
преку јавна телефонска мрежа на фиксна локација.  АЕК  во следни от чекор на 
анализата пристапи кон разгледување на двете услуги, со цел да утврди дали се тие 
заменливи услуги  и треба да припаѓаат во ист пазар или се две посебни услуги и 
сочинуваат два посебни пазари.  За таа цел  прво се пристапи кон разгледување од 
аспект на  нивната намена за користење. 

 
Страна на побарување  
 
5.15 Услугата пристап овозможува физичко поврзување на терминалната опрема на 

крајниот корисник со јавната телефонска мрежа на фиксна локација. Приклучување 
на јавна телефонска мрежа е основниот предуслов  за користење на јавно достапните 
телефонски услуги.  Крајниот корисник не може да ја користи услугата повик преку 
јавна телефонска мрежа доколку нема пристап, односно, не може да направи повик 
кон друг краен корисник доколку нема пристап до мрежата.  Пристапот до мрежа и 
остварувањето на повик претставуваат две посебни услуги кои што не се заменливи 
една со друга со оглед дека секоја има своја специфична улога во целината на 
остварување на јавната телефонска услуга – различна е нивната функционалност.  

 
5.16 АЕК ја разгледуваше претпоставката - при мало но значително зголемување на 

цената на услугата пристап до јавна фиксна телефонска мрежа дали ќе предизвика 
корисникот да не ја користи воопшто услугата пристап,  а да ја користи само услугата 
повик преку јавна фиксна телефонска мрежа.  Доколку корисникот, како резултат на 
зголемување на цената за пристап, одлучи да не ја користи повеќе услугата пристап 
до јавна фиксна телефонска мрежа тогаш нема да може да ја користи услугата повик, 
односно без пристап не може да оствари повик кон друг краен корисник.  Со услугата 
пристап корисникот се поврзува на јавната телефонска мрежа и таа претставува 
основен технички услов за да може да ја користи услугата повик. 

 
5.17 АЕК го разгледуваше и развојот на услугите - пристап до јавна фиксна телефонска 

мрежа и услугата повик преку јавна фиксна телефонска мрежа до 2005 година и по 
2005 година  кога започнува процесот на либерализација на пазар от за фиксна 
телефонија во РМ.  „Македонски Телеком“ до 2005 година имаше монополски статус 
на пазарот и  беше единствен давател на услугите остварени преку јавна фиксна 
телефонска мрежа.  Крајните корисници на услугите остварени преку  јавната  
фиксна телефонска мрежа ги добиваа  услугите во одреден период врзани во пакет – 
како една услуга , месечен надоместок  со вклучена одредена количина на  минути  за 
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разговори.  Во услови кога има само еден давател на јавна телефонска услуга на 
фиксна локација, кој воедно е сопственик на инфраструктурата, очекувано е од 
крајните корисници за овие две услуги да не  ја воочуваат разликата од аспект на 
нивната намена.  Донесувањето на ЗЕК и подзаконските акти чија цел е воведување 
на конкуренција  и демонополизирање на статусот кој го поседуваше „Македонски 
Телеком“ се овозможи не само  вовед ување на нови учесници на пазарот туку и 
воведување на нови технологии  и нови начини за давање  на услугите на крајните 
корисници.  Со донесување на Правилникот за избор и пред избор на оператор се 
овозможи крајните корисници услугите пристап и повик да ги добиваат од различни 
даватели. Со воведување на услугите избор и предизбор на оператор повиците можат 
да бидат обезбедувани од алтернативни оператори. Услугите избор и предизбор на 
оператор овозможуваат на корисникот, кој има линија од операторот што ја 
обезбедува услугата за  пристап, да одбере алтернативен оператор кој ќе ги 
обезбедува неговите повици, врз основа на однапред определен давател на услугата 
кој ќе ги обезбедува сите повици, или пак на основа на избор на поединечен повик 
или на основа на однапред дефинирана категорија на повици.  Овие повици, кои што 
потекнуваат од мрежата на давателот на услугата пристап, понатаму се рутирани 
(водени) преку мрежата на давателот на услугата пристап до соодветната точка на 
интерконекција со алтернативниот давател на услуга, како што е договорено меѓу 
давателот  на услугата повик и давателот на услугата  пристап.  На тој начин крајниот 
корисник користи услуги од два различни понудувачи.  Претходно тоа не можеше да 
биде остварено.   

 
Страна на понуда  

 
5.18 АЕК го разгледуваше прашањето дали услугите пристап и повик преку јавна фиксна 

телефонска мрежа се супститути, односно заменливи една со друга од аспект на 
давателите на услугите – страната на понуда. За таа цел беше разгледувана  
големината на можноста давателите   на услугата повик да влезат и на пазарот за 
пристап.  

 
5.19 Прво беше разгледувана претпоставката - ако хипотетички монополист воведе мало, 

но значително зголемување на цена на пазарот за пристап, дали може за кратко 
време давателите  кои нудат само услуги за повик да ја воведат и услугата  
обезбедување пристап без дополнителни инвестиции, или без регулаторна 
интервенција да се обезбеди  јасна понуда за големопродажни услуги. АЕК, врз 
основа на разгледуваните претпоставки не верува во отсуство на таква регулација 
дека би можело да има супституција на страна на понудата.  

 
5.20 Понатаму, АЕК постави претпоставка спротивно на првата - доколку хипотетички 

монополист на услугата повици  воведе мало но значително зголемување на цената, 
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во отсуство на регулирани производи како избор и предизбор на оператор каква ќе 
биде реакцијата  на страна на понудата.  Во разгледувањето на овој аспект произлезе 
констатацијата - давателот  на услугата  пристап  кој сака да влезе на пазарот за 
повици во вакви предуслови  треба да ја  дуплира  постоечката основна мрежа што е 
дел од јавната телефонска мрежа. Операторите  на основната мрежа нудат 
префрлање на приклучок, пренос и сигнални елементи потребни за рутирање на 
повиците помеѓу терминирачките точки на мрежата за пристап.  За ова е потребна 
одредена  инвестиција  и не би можело да се изврши во краток временски рок.  

Заклучок 
 
5.21 АЕК врз основа на погоре разгледуваните аспекти, за услугите пристап до јавна 

фиксна телефонска мрежа и услугата повик преку јавна телефонска мрежа на 
фиксна локација, на страна на побарувачката и на страна на понудата го прифаќа 
прелиминарното разгледување на овие две услуги и заклучува дека тие не се 
супститути. Овие услуги се купуваат за две различни намени и не можат да бидат 
функционални супститути.  АЕК констатира  дека услугата пристап до јавна 
фиксна телефонска мрежа и услугата повик преку јавна фиксна телефонска 
мрежа се комплементарни услуги и воедно предлага да се дефинираат и 
анализираат на посебни пазари.   

 
• пазар за услугата пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна 

локација за крајни корисници и  
• пазар за услугата повик преку јавна телефонска мрежа на фиксна 

локација за крајни корисници. 
 
5.22 Предмет на оваа анализа во понатамошното испитување е услугата повик остварена 

преку јавна телефонска мрежа на фиксна локација 
 

 
Прашање бр. 2 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите ? 

 
Коментар од Македонски Телеком: 
 
МКТ смета дека услугата пристап до јавна телефонска мрежа и услугата повик преку 
јавна фиксна телефонска мрежа треба да бидат еден ист пазар. Како што АЕК 
констатира во овие анализи (Точка 5.17), сите компании кои обезбедуваат пристап 
воедно обезбедуваат и локални, национални и меѓународни јавно достапни 
телефонски услуги за резиденцијални и деловни крајни корисници.  
Дополнително, имајќи ја во предвид бизнис стратегијата на најголем дел од 
операторите во земјата, пакетите на услуги (Bundle) започнуваат да имаат значителна 
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улога во портфолиото на услуги на операторите. Пакетите на услуги се состојат од 
неколку услуги - две, три, четири за кои корисникот плаќа една цена и истите 
вклучуваат пристап, телефонска услуга и/или ТВ услуга. Согласно и точка 3.2 од 
Препораките на Европската комисија за релевантни пазари на услуги може да се 
случи пакетот на услуги да стане еден релевантен пазар. 

 
Одговор на коментар: 
АЕК  анализата на релевантните пазари, содржана во овој документ ја споведе врз 
основа на ЗЕК земајќи ја во предвид и Препораката за релевантни пазари од 2007 
година како и останатата европска регулаторна рамка, наведена во точка  5.3 од овој 
документ.  Анализирајќи ги услугите на пристап до јавна телефонска мрежа на 
фиксна локација и услугите за повик од аспект на техничките компоненти на 
релевантните услуги, нивните компоненти и типичните услови на нивната наменска 
употреба АЕК заклучи дека основната функционалност на услугите за пристап и 
јавно достапни телефонски услуги е различна. Услугата на пристап е услуга на 
поврзувањето до јавна телефонска мрежа на фиксна локација која му овозможува на 
крајниот корисник да иницира и/или прима локални, национални, меѓународни јавно 
достапни телефонски услуги, да иницира и/или прима факс и други поврзани услуги. 
Услугите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација се услуги за 
оригинирање на локални, национални и меѓународни јавно достапни телефонски 
услуги.  Врз основа на целта за која се набавуваат услугите АЕК заклучи дека истите 
не можат да бидат супститути туку се комплементарни услуги. АЕК ќе продолжи и 
понатаму да го следи развојот на овие релевантни пазари, како и европската пракса и 
искуство во овој домен. 
 

 
 
Дали повиците остварени преку јавна фиксна телефонска мрежа се супститут со 
повиците  остварени преку други мрежи? 
 
5.23 Услугата повик е јавна комуникациска услуга преку која се остварува 

комуникацијата помеѓу два крајни корисника а  може да биде извршена преку : 
  

• јавна телефонска мрежа на фиксна локација  
• јавна мобилна телефонска мрежа  
• преку IP мрежа 

 

5.24 За да утврди дали услугата повик извршена преку различни мрежи се заменливи 
меѓу себе АЕК пристапи кон разгледување на услугата за секоја поединечна мрежа со 
утврдување дали постои супституција помеѓу нив. 
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Дали повик кој оригинира и терминира во јавна телефонска мрежа на фиксна локација  
е супститут со повик кој оригинира и терминира во јавна мобилна мрежа  
 
5.25 Услугата повик кон крајниот корисник е понудена од два различни по технологија 

оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и тоа: 
     

• оператор на јавна фиксна телефонска мрежа и 
• оператор на јавна мобилна комуникациска мрежа. 

 
5.26 Со оглед дека преку услугата повик крајниот корисник ја остварува потребата за 

комуникација со друг краен корисник, АЕК го постави прашањето дали повиците што 
потекнуваат и завршуваат во ист вид на мрежа се супститут едни на други, односно 
дали повикот што оригинира и терминира во јавна мобилна комуникациска мрежа е 
супститут на повикот што оригинира и терминира во јавна фиксна телефонска 
мрежа. Во препораките на Европската комисија јасно е наведено дека  јавната 
телефонска услуга понудена на фиксна локација и јавната телефонска услуга од 
мобилна мрежа не припаѓаат во ист релевантен пазар. За утврдување дали постои 
супституција помеѓу услугата повик понудена преку јавна телефонска мрежа и 
услугата повик понудена преку јавна мобилна мрежа АЕК направи анализа за 
утврдување на заменливоста и на страна побарувачката и на страна на понудата.  Во 
анализата дали повикот кој потекнува и завршува во мобилна мрежа е супститут на 
повикот кој потекнува и завршува во фиксна  мрежа АЕК ги разгледуваше од аспект 
на нивната  функционалност и цена.   

 
Од страна на побарување 
 

 

Функционалност 
 

5.27 Клучна разлика помеѓу двата вида на повици е мобилноста. Повиците што се 
остваруваат преку јавна фиксна мрежа се точно одредени со локација на повикот од 
каде оригинира и каде терминира. За повиците што се остваруваат преку јавната 
мобилна мрежа локацијата не е одредена -  местото од каде тој повик оригинира и 
местото каде повикот терминира.  Услугите остварени преку јавната телефонска 
мрежа на фиксна локација  не нудат мобилност.  Повиците преку фиксна мрежа и 
повиците преку мобилна мрежа иако се слични услуги, функционалноста не е 
еднаква.  Услугите остварени преку фиксна мрежа по дефиниција не нудат 
мобилност. 

 

5.28 Разлика постои и во достапноста до апаратот за извршување на услугата повик – во 
однос на бројот на крајни корисници. Преку еден фиксен телефон сите членови на 
едно домаќинство ја користат услугата повик , односно за  повеќе крајни корисници е 
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достапна  услугата повик преку  еден фиксен телефон.  Услугата повик преку 
мобилен телефон е достапна само на еден краен корисник – оној кој го  поседува 
мобилниот телефон. 

 
 

5.29 Освен од аспект на функционалност, АЕК ги разгледуваше двата вида на услуги и 
забележа разлики помеѓу јавната фиксна мрежа и јавната мобилна мрежа од аспект 
на  квалитет на услугата и ширината на опсегот на пренос. Прашањето за ширината 
на преносот е релевантно особено за услугите за пренос на податоци.  Корисник на 
фиксна телефонија, покрај услугата говор преку телефонот може да ја оствари и 
услугата dial-up пристап до интернет.  Воведување на 3G технологија повеќе се 
однесува на подобрување на квалитетот на услугата и ширината на услуги преку 
мобилна мрежа. 

 
 

5.30 За крајните корисници квалитетот на услугата е втор одлучувачки фактор, после 
цената, при одлучување дали повикот ќе биде остварен преку фиксна или преку 
мобилна телефонија.  На квалитетот на услугата може да влијаат различни видови на 
препреки – како на пример: недостапност на мрежата - планини или ридови, 
атмосферските состојби, тунели,  згради - а во контекст на тоа и видот на градбата 
(нивната  внатрешност, доколку корисникот се наоѓа во таков објект) може да 
допринесат да се намали  квалитетот на услугата или  да не се оствари воопшто.   

 
Цени 

 
5.31 АЕК ги разгледуваше цените за повици кои потекнуваат и завршуваат во јавна 

телефонска мрежа на фиксна локација и за повици кои потекнуваат и завршуваат во 
јавна мобилна мрежа.  Врз основа на анализата на малопродажни цени за 1 минута 
разговор во фиксна мрежа и цени за 1 минута разговор во мобилна мрежа се 
констатира  подолу изнесеното. 

 
5.32 На крајните корисници, операторите/ даватели на услугата повик преку јавна 

мобилна мрежа  нудат голем број на различни пакети во кои се вклучени двете 
основни услуги – пристап и повик со одреден број на минути разговор.  Во зависност 
од пакетот се нудат и бесплатни разговори со одреден, однапред дефиниран, број на 
корисници. Бројот на корисници, кон кои се насочени бесплатните разговори, зависи 
од цената на пакетот.  Со месечниот надоместок за користење на пакетот однапред се 
дефинирани минутите за разговори – пречекорувањето на одредениот број на минути 
се доплатува. Цената за  пречекорена минута  разговор е различна за секој пакет, но е 
многу повисока од цената за разговор остварен преку фиксен телефон.    
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5.33 Цената за разговор преку јавна мобилна мрежа не е бесплатен  - се плаќа месечен 
надомест за  пакет или тарифен модел  - и во двата вида се врзани услугите  пристап 
до мрежа и повик при што не е јасно разграничено колку е цената за пристап на 
мрежа а колку е реалната цена за повик /минута која се пресметува во поединечниот 
пакет. 

 
5.34 Мобилните оператори/даватели на услуги нудат на претплатниците различни видови 

на  пакети и модели во кои се понудени  бесплатни разговори – се нудат бесплатни 
повици само кон точно одреден број на корисници кон кои терминира повикот и кои 
мора да припаѓаат на иста мрежа со корисникот од каде потекнува повикот.  
Повиците кон другите корисници кои припаѓаат на иста мрежа со корисникот од каде 
потекнува повикот,  или кон корисници кои не припаѓаат во иста мрежа, разговорот 
не е бесплатен и се наплатува по дефинираниот ценовник а се повисоки од цената за 
минута разговор остварен фиксен – фиксен телефон. 

 
  

Фиксна 
 

Мобилна 

 
 

Фиксна 
 

3,00 / 0,99* 

 

 

9,99 / 9,99* 
 

Мобилна 
 

14,00 / 7,9* 17,00 / 7,9* 
 

Табела 1 – цени за поединечен повик/ 1 мин. сообраќај кој завршува во  
друга фиксна мрежа, за повици во друго нумерациско географско  
подрачје или во друга мобилна мрежа  

 
* цените се во денари за 1 минута сообраќај во нормална тарифа (Оператори со 
значителна пазарна моќ и алтернативни оператори) 
** цените се без вклучен ДДВ 

 

5.35 Поединечната цена за повик кој терминира во сопствената мобилна мрежа или во 
мрежата на друг мобилен оператор е многу повисока од цената за повик кој 
потекнува од и терминира во фиксна мрежа.  Способноста да се одржи оваа повисока 
разлика на цени можеби потекнува од потребата на крајниот корисник за 
остварување на разговори веднаш.  Има околности во кои што се занемарува 
висината на цена  а се дава предност на потребата за остварување на повик.  Доколку 
се знае точната локација на примателот на повикот тогаш разговорот се остварува 
преку фиксниот телефон. Разговорите  остварени преку повик од фиксна кон фиксна  
мрежа и повикот од мобилна – кон  мобилна мрежа  не може да се сметаат дека  се 
заменливи. Цените за разговори од мобилна мрежа се значајно повисоки од цените на 
разговори на фиксна мрежа.  
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5.36 Во анализирањето дали повиците од мобилна телефонија се во ист релевантен пазар 
како и фиксните повици, АЕК го разгледуваше однесувањето на крајните корисници 
– при  едновремен пристап до услугата повик, како тие постапуваат -  дали потребата 
за разговор со друг краен корисник ќе ја остварат како повик остварен   фиксен -  
фиксен телефон  или мобилен  – мобилен телефон ( кон претплатник кој не е под 
посебен статус во претплата – врзан во круг на корисници  или бесплатни разговори ).  
Со оглед дека крајните корисници како прв одлучувачки фактор за користење на 
одредена услуга е цената  јасно се воочува кој ќе биде неговиот избор. Висината на 
цената е прв фактор во определувањето преку кој вид на мрежа корисникот ќе го 
оствари разговорот. Меѓутоа мора да се нагласи дека за крајните корисници  
навистина создава потешкотија споредување на  цени за еден поединечен разговор 
помеѓу двата вида на мрежи во услови кога тие се содржани внатре во пакетот а 
врзани со услугата пристап.  Генерално, мобилните повици имаат значително 
повисока цена во споредба со цената на повиците направени од фиксна телефонија.  
Разноврсноста на понуди на пакети и тарифни модели укажува дека мобилните 
оператори развиле голем број на стратегии за да ја сменат перцепцијата на крајниот 
корисник за високиот трошок за повици од мобилни телефони.   

 

 
 

5.37 Дека корисниците на фиксна телефонија не наоѓаат заменливост со мобилната 
телефонија се заклучува и од испитувањето на јавно мислење во однос на пазарот за 
електронски комуникации во Р. Македонија што го спроведе Агенцијата за 
електронски комуникации во кое беа вклучени  1138 граѓани од целата територија на 
државата.  Од вкупниот број на испитаници 69,1 % поседуваат фиксен телефон, или 
787 испитаници  а од истиот број на испитаници 80% поседуваат мобилен телефон или 
911 граѓани. Од вкупниот број на испитаници само 9,75% или 111 граѓани мобилната 
телефонија ја сметаат за супститут на фиксната телефонија и од таа причина ја 
исклучиле фиксната телефонска линија во домаќинството.  

 
Заменливост од страна на понуда 

 
5.38 АЕК  направи анализа  на движењето на волуменот на повици со цел да се согледа 

динамиката на двата вида на сообраќај во  периодот 2007 и 2008 година. Се воочува 
дека обемот на сообраќај преку мобилна телефонија има тенденција на раст во 
истиот тој период. Ова би можело да индицира дека постои заменливост. Во 
разгледувањето не можеше да се занемари фактот за  состојбата на пазарот за овој 
вид на комуникациска услуга. Имено во периодот на 2007-2008 година на пазарот за 
мобилна телефонија има  влез на нов оператор за јавна мобилна телефонија  - ВИП“. 
Пазарот за мобилна телефонија во РМ брои три оператори/даватели на услуги преку 
јавна мобилна комуникациска мрежа „Т-Мобиле“ и „Оне„ и „ВИП“.   Како резултат на 
влез на нов учесник, односно со  зголемување на конкуренцијата на пазарот, се 
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менуваат деловните стратегии на постоечките операторите на мобилни мрежи.  
Нивните бизнис стратегии пред се се насочени кон одржување на постоечкиот број на 
корисници и зачувување на сопствената позиција на пазарот.  Тоа се остварува преку  
нудење на разни попусти во одреден временски рок – нудење на промотивни цени, 
разноликост во понудата и опциите за користење на услуги како и  стекнување на 
нови корисници, а сето тоа преку спроведување на поагресивни маркетинг стратегии. 
Од друга страна, новите учесници на пазарот за услуги настапуваат поагресивно со 
цел да се земе дел од пазарното учество на другите конкуренти – стекнување на нови 
корисници кои првпат ја користат услугата но и, уште повеќе, придобивање на 
корисниците на другите учесници на пазарот. 

 
5.39 Во однос на одредување дали постои степен на супституција помеѓу овие две мрежи, 

АЕК разгледуваше дали давателите на услуги преку фиксна мрежа и преку мобилна 
мрежа, доколку дојде до зголемување на цените за повик би одлучиле да настапат на 
пазарот.  Веројатноста да се одлучат да настапат на спротивниот пазар за нудење на 
услуги е многу мала, а произлегува од високите инвестиции за градење на мрежа.  
Тешко е веројатно дека оператор / давател на услугата повик преку јавна телефонска 
мрежа на фиксна локација ќе одлучи да гради нова  мобилна мрежа поради високиот 
износ на потребните финансиски средства, потребното време за спроведување на 
самата инвестиција, но пред се поради регулираниот пристап до радио-
фреквенцискиот спектар, како ограничен национален ресурс.  

 
 

5.40 Доколку оператор / давател на услуги преку мобилна мрежа одлучи да влезе на пазар 
за услуги обезбедувани преку јавна фиксна телефонска мрежа треба пред се да  
изгради пристапна мрежа како технички предуслов за поврзување на крајните 
корисници за да се  овозможи остварување на услугата.  Понатаму, услугата што ќе ја 
нуди треба да биде со квалитет споредлив со квалитетот на услугата повик остварен 
преку јавна  фиксна телефонска мрежа. За да ја обезбедуваат услугата повик, покрај 
пристапна мрежа потребно е да се изгради мрежа која ќе го пренесува повикот до 
корисникот кој го прима. Преносот на повикот може да биде извршен преку жичен 
пат, како што е јавната телефонска мрежа на фиксна локација на „Македонски 
Телеком“  но повлекува о громни инвестиции.  Вториот начин на изведба на мрежа е 
безжичниот систем.  На овој начин на изградба на мрежа веќе се обезбедува  услугата 
повик од страна  алтернативниот оператор / давател на услуги „Оне“, а обезбедена 
преку мобилна мрежа адаптирана да обебедува услуги на фиксна локација.  Врз 
основа на одобрение за користење на радиофреквенции АЕК го третира „Оне“ како 
оператор и давател на услугата  повик преку јавна телефонска мрежа на фиксна 
локација и е предмет на ова анализа.  

 
5.41 Препорака на АЕК е одблиску да се следи развојот на пазарот за услугата повик преку 

јавна мобилна мрежа, во смисла дали борбата на конкуренцијата ќе доведе до такво 
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намалување на цени за разговори кои ќе бидат конкурентни на цените за разговори 
на фиксната телефонија и ќе претставува негова замена или е само одраз на 
моменталната конкурентска борба за позиционирање на пазарот. АЕК во периодот 
кој претстои ќе го следи развојот на пазарот и од аспект на конвергенцијата помеѓу 
операторите присутни на пазарот за електронски комуникации во РМ, како и 
понудата на пакети составени од конвергирани производи. 

 
Заклучок 
 
5.42 Врз основа на разгледуваното АЕК констатира дека не постои заменливост на 

услугите повик преку јавни телефонски мрежи на фиксна локација и повик преку 
јавни мобилни мрежи и не припаѓаат во ист релевантен пазар. На македонскиот 
пазар за електронски комуникации фиксните и мобилните услуги / производи се 
комплементарни.  

 
 
Прашање бр. 3 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 

Коментар од Македонски Телеком: 
 

Како што може да се резимира од анализата на пазарот, несомнено е дека пазарот за 
пристап до телефонска мрежа на фиксна локација бележи значителен тренд на 
опаѓање. Бројот на корисници драстично се намалува, тоа може да се види и од 
податоците од оваа анализа како и од бројот на корисници кои ги откажале услугите 
на доминантниот оператор МКТ. АЕК во Точка 6.44 според анализата на податоците 
укажува дека пазарот опаѓа! Во истата точка се констатира дека 32% од 
испитаниците ја исклучиле фиксната телефонска линија откако почнале да користат 
мобилни телефони.  Оттука, нејасно е зошто во ваква ситуација АЕК од оваа анализа 
на пазарите, која впрочем не е forward looking наметнува обврски на операторот со 
значителна пазарна моќ и оди во насока на поголема регулација на малопродажните 
пазари?!  
Во Точка 5.58 изнесени се неколку аспекти кои ја аргументираат горната забелешка и 
отвораат простор за подетална анализа. Со оглед на бројот на корисници кои ги 
прикажува АЕК, се поставува едноставно прашање: доколку бројот на корисници на 
МКТ за 2 години се намалил за 59.944 корисници (или 14%) а на алтернативните 
оператори изнесува 26.629 корисници, тогаш каде е остатокот од 33.315 корисници, 
кои за само 2 години ‘исчезнале од пазарот на фиксни говорни услуги’?! Дали можеби 
некои оператори не доставиле целосни и вистинити податоци или пак тоа е резултат 
на супституција од страна на мобилната телефонија? Каков и да е одговорот, 
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заклучокот е дека анализата не ја прикажува реалната слика на пазарот (нема 
вистинити податоци и/или мобилната телефонија во голем степен претставува 
супститут?).Иако АЕК во својата анализа говори дека цените за повици кон фиксна 
мрежа и повици кон мобилни мрежи се различни и истите повеќекратно се 
разликуваат, сепак од оваа табела очигледно е дека истото не е случај кај 
корисниците кои многу повеќе користат телефонски услуги преку мобилна мрежа 
отколку фиксни говорни услуги. 

 
 

*Податоците за мобилните оператори се од кварталните извештаи на АЕК, а за МКТ се 
добиени согласно вкупниот појдовен сообраќај на МКТ и соодветниот број на корисници 
за определениот квартал 
 

Посебен аргумент кој говори во насока на супститабилноста со мобилната 
телефонија  е наведен во точка 6.44 од нацрт документот за анализа на пазарите 1 и 
2, е тоа што 32% од испитаниците ја исклучиле фиксната телефонска линија откако 
почнале да користат мобилни телефони! Поради ова сметаме дека фиксните и 
мобилните услуги се супститабилни, што впрочем се случува и на пазарот на 
говорни телефонски услуги и согласно истото неопходни се корекции во 
заклучоците на  анализите на релевантните пазари. 

 
Одговор на коментар: 
 
Во однос на податоците од испитувањето на јавното мислење, повеќепати 
елаборирани  во овој документ, а коментирани од страна на Македонски Телеком го 
даваме следното појаснување: од вкупно 1.138 анкетирани граѓани  на РМ, 111 лица се 
изјасниле дека го исклучиле својот фиксен телефон зарадик користење на мобилен 
телефон, што преставува 9,8 % од вкупниот број на анкетирани.  69,1 % се изјасниле 
дека користат фиксен телефон (786 испитаници), 10, 73% го исклучиле својот телефон 
поради високи сметки или 122 граѓани , 3,45% немаат потреба од телефон (39 граѓани),  
за 2,25% од испитаниците нема техничка можност, 2,19 % не поседуваат фиксен 
телефон поради високи цени на претплата/ разговор и останати причини за 
непоседување на фиксна линија.  Врз основа на тоа, коментарот на Македонски 
Телеком дека  32% од испитаниците ја исклучиле својата фиксна линија не ја 

Просечен број на минути по претплатник 
  2008/IQ 2008/IIQ 2008/IIIQ 2008/IVQ 2009/IQ 2009/IIQ 2009/IIIQ 
Т-Мобиле 221 282 314 283 275 337 382 
Космофон 211 232 239 256 259 448 419 
ВИП 75 71 89 107 201 255 256 
МКТ 245 233 216 226 218 190 176 
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прикажува вистинската слика. Воедно, повеќепати во документот беа елаборирани 
разликите помеѓу услугите од фиксна  мрежа и услугите од мобилна мрежа 
(наменската употреба на услугата, ценовниот аспект...) кои укажуваат дека овие две 
услуги не се супститити една на друга туку преставуваат комплементарни услуги. 
Ова наше согледување се потврди со податоците добиени од испитувањето на 
јавното мислење. 
 

 
 
Одредување дали услугата говор рутиран преку IP мрежа ( VOIP) спаѓа во пазарот за 
јавни телефонски услуги на фиксна локација  

 
5.43 Со развојот на науката и технологијата се јавија и нови начини на обезбедување на 

одредена услуга. Имено со појавување на првата TCP/IP мрежа7 и нејзината 
комерцијализација8

 

 за краток период се разви во нов начин на пренос на говор освен 
преносот преку стандардната фиксна мрежа.  Денес пренесувањето на говор преку 
TCP/IP мрежа  се означува како VоIP ( Voice over Internet Protocol ) услуга  односно 
услуга за пренесување на говор преку Интернет Протокол.  

Страна на побарување  
 
5.44 Овој вид на услуга е применувана од корисниците за остварување на меѓународни 

разговори. Меѓународни разговори остварени преку интернет немаат ист квалитет од 
техничка гледна точка како услугата меѓународни разговори преку јавна фиксна 
мрежа.  Говорот во меѓународните повици преку јавна фиксна мрежа е остварен во 
реално време а говорот остварен преку интернет има  извесно задоцнување.  Услугата 
меѓународни повици  преку јавна фиксна телефонска мрежа се остварува со 
едноставно вртење на бараниот број и е неограничена – пристап до бираниот број во 
секое време како предуслов за остварување на разговор. За остварување на услугата 
повик  преку интернет прв услов е двајцата корисници, тој што повикува и тој што го 
прима повикот -  да имаат персонални компјутери, да имаат пристап до интернет и да 
ги имаат придружните потребни средства преку кој се остварува разговорот – 
звучници и микрофон.  Дополнителната опрема  не претставува незначителна 
инвестиција доколку станува збор за резиденцијални крајни корисници. 
Резиденцијалниот корисник  треба за дополнителната опрема, еднакво како и за 
персоналниот компјутер и пристап до интернет да даде финансиски средства кои по 
својот износ го оптеретува буџетот на корисникот.  Од тука, се ограничува бројот на 
корисници за достапност на услугата разговори.  

                                                 
7 незваничен датум  на создавање на интернет – 1 јануари 1983 година 
8 1994 или 1996 –различни извори различно ја дефинираат годината на отпочнување на  комерцијализација на 
мрежата   
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5.45 За да се оствари разговорот преку интернет треба и двата корисника да бидат 
едновремено присутни и вклучени во мрежата како би можело да се оствари 
разговорот, што претставува ограничувачки фактор во остварување на услугата. Со 
оглед дека резиденцијалните крајни корисници ја користат услугата меѓународни 
разговори само со одреден круг на крајни корисници се доаѓа до заклучок дека 
услугата меѓународни разговори за резиденцијалните крајни корисници, со оглед на 
техничките предуслови – поседување на компјутер, поседување на дополнителна 
опрема,  плаќање на надомест за пристап до интернет, ја прави цената на услугата 
меѓународен разговор да биде многу повисока за разлика од цената на телефонска 
фиксна услуга - меѓународен разговор . 

 
 Страна на понуда  
 
5.46 Услугата пренос на говор преку интернет протокол ги опфаќа сите видови на преноси 

на говор преку интернет а тие се дефинираат како управувани и неуправувани  VоIP 
повици. 

 

5.47 Преносот на говор дефиниран како неуправуван (unmanaged) VоIP повик се однесува 
на преносот на говор кој се остварува преку интернет протокол и кој во еден свој дел 
поминува преку јавниот Интернет (VoI) и како таков нема гаранитаран квалитет.  При 
одредување  на заменливоста на страна на побарувачката важно е да се напомене 
дека наведената услуга нема гарантиран квалитет при обезбедување на услугата, 
односно не одговара на квалитетот на јавно достапните телефонски услуги на фиксна 
локација а со тоа не претставува замена на повиците кои се остваруваат преку 
фиксната телефонска мрежа. 

 
 

5.48 Вториот вид на говор е дефиниран како управуван (managed) VоIP повик преку кој се 
пренесува говор преку Интернет Протокол и кој во потполност поминува низ 
мрежата на операторот, меѓутоа нема свој посебен канал за пренос на говор.  Поради 
овие карактеристики, пред се поради непостоење на посебен канал за пренос на 
говор, квалитетот на овој вид на VоIP повик не одговара во целост на квалитетот на 
јавно достапна телефонска услуга на фиксна мрежа.  Со други зборови, вака 
управуван VоIP повик нема гарантиран квалитет и како таков не претставува 
супститут на повиците кои се насочени на телефонската фиксна мрежа. 

 
Заклучок 

 
5.49 АЕК констатира дека услугата повик остварена преку Интернет Протокол не е 

супститут на услугата повик остварена преку јавна фиксна телефонска мрежа.  
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Прашање бр. 4 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку                    
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Дали јавно достапните локални /национални и меѓународните услуги на фиксна 
локација припаѓаат на ист или на посебни пазари  
 
5.50 На пазарот за електронски комуникациски услуги преку јавна телефонска мрежа на 

фиксна локација се нуди услугата повик преку која крајниот корисник ја задоволува 
потребата за остварување на разговор со друг краен корисник.  Повиканиот краен 
корисник, врз основа на растојанието, може да биде во исто место на живеење, во 
друго место на живеење но, на територија на  државата  или во друга држава.  Од 
аспект на просторот - географското подрачје  во кој операторите и давателите на 
услуги ја обезбедуваат услугата,  хомогеноста на  условите на понуда и побарувачка 
на тој простор, како и легалната и регулаторната страна надлежна на тој простор, 
укажуваат на потребата услугата да биде разгледувана и од аспект на  географско 
подрачје. Географското подрачје на обезбедување на услугата што е предмет на оваа 
анализа  е целата територија на РМ.  Врз основа каде се наоѓа корисникот што го 
прима повикот на територија, внатре во границите на РМ или повикот е примен од 
корисник надвор од територија на државата повиците може да бидат домашни 
повици и  меѓународни повици.   Аналогно на тоа услугата повик се остварува  како 
јавно достапна локална / национална телефонска услуга на фиксна локација и јавно 
достапна меѓународна телефонска услуга на фиксна локација.   

 
Супституција од аспект на цени 
 
5.51 АЕК разгледуваше дали овие два вида на услуги се заменливи една со друга.  

Појдовна точка на разгледувањето на заменливоста на овие две услуги беше од 
аспект на цените.  
АЕК ги разгледуваше цените за 1 минута разговор остварен кога повикот оригинира и 
терминира на територија на РМ  и цена за 1 минута разговор кога  повикот оригинира 
од нумерациско географско подрачје на РМ а терминира во нумерациско географско 
подрачје на друга  држава. Цените за разговори со крајни корисници остварени  во 
рамки на државата се различни од цените за разговори со крајни разговори кои се 
надвор од државата. АЕК констатира дека цените за разговори кои терминираат во 
странски мрежи се многу повисоки  од цените за разговори кои терминираат во 
домашни мрежи.  
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цени на повици кои терминираат на 
територија на државата : 
 

  

3,00 ден / мин ; 1,00 ден/мин; 0,99 ден/ мин;   
0,46 ден / мин 

 

цени на повици кои  терминираат во: 

 

 
1. Босна и Херцеговина  

 

 

20,00 ден / мин; 17,00 ден / мин; 14,16 ден / мин 

 

2. Турција  

 

19,80 ден / мин; 17,70 ден / мин; 10,00 ден / мин 
9,44 ден / мин 

 

3. Нов Зеланд 
 

20,00 ден / мин; 10,00 ден / мин; 9,44 ден / мин 

 

Табела 2 – цени на повици кога повикот завршил на територија на Р. Македонија 
  и кога повикот завршил надвор од границите на  РМ  

 
5.52 Во процесот на либерализација на пазарите за електронски комуникации, 

отварањето на пазарите за влез на нови учесници – даватели  на јавни фиксни 
телефонски услуги за крајни корисници најпрво се јавуваат на пазарот за 
обезбедување на услугата меѓународни разговори. Причината за таквиот влез на 
новите учесници се должи на маргината на пазарот за нудење на услугата повик кон 
странски држави, имено таа е многу повисока од маргината на пазарот за нудење на 
услугата повик кон домашни крајни корисници. Новите учесници на пазарот ги нудат 
овие услуги по пониски цени од истите кои се понудени од операторот со значителна 
пазарна моќ со цел да ги привлечат крајните корисници да ги користат нивните 
услуги и на тој начин да остварат профит.  Соодветно на тоа, се овозможува крајните 
корисници да користат услуги за меѓународни разговори кои се пониски од цените за 
меѓународни разговори понудени од операторот со значителна пазарна моќ.  
Операторите /давателите на јавно достапни меѓународни услуги на фиксна локација 
не сметаат дека оваа услуга е заменлива со услугата јавно достапни локални / 
национални разговори од аспект на трошоците и активностите кои неизбежно 
настануваат во обезбедувањето на услугата.  Пред се, тие мора да имаат договор со 
земјите каде е насочен тој повик, договор  остварен  на директен или посреден начин.  
Цената за завршување на повикот во друга држава и  цената за пренос на повикот 
преку територијата на  други држави, доколку е потребно, се компоненти кои влијаат 
во формирањето на цена на повик кон одредена држава за разлика од цената за 
повик кој започнува и завршува внатре во државата.   

 
 

Заменливост од страна на побарувачка 
 

5.53 Понатаму АЕК разгледуваше дали домашните разговори претставуваат супститут на 
меѓународните разговори од аспект на крајните корисници. Разгледувањето на ова 
прашање беше поставено од аспект на намената, поточно, која потреба крајниот 
корисник ја задоволува.  Од аспект на намената,  АЕК констатира дека услугата повик 
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кој потекнува од и терминира во рамки на иста  држави не може да биде заменлива со 
услугата повик  кога повикот потекнува  од една држава а терминира во друга 
држава. Крајниот корисник не гледа никаква заменливост на услугата повик кога е 
насочен кон друг краен корисник во рамки на државата и повик насочен кон друг 
краен корисник кој се наоѓа во друга држава. Кај  него  постои јасно изразена желба 
за остварување на услугата односно кон кого е насочен повикот. 

 
Заменливост од страна на понуда  
 
5.54 Од страна на понуда - Се постави прашањето дали понудувач кој ја нуди само 

услугата меѓународни разговори, при мало но значително покачување на цената за 
домашни повици ќе влијае да се насочи кон понудување на услуги на овој пазар. АЕК 
го разгледуваше ова прашање и констатира дека многу мала е веројатноста 
операторите и/или давателите на услугата меѓународен повик да се насочат кон 
обезбедување само на услугата  домашни повици. Тоа се должи на фактот што  
операторите кои нудат само меѓународни повици го имаат поставено бизнис моделот 
на поинаков начин од моделот на операторите кои ги нудат и двете услуги – домашен 
и меѓународен. 

 
Заклучок 

 
5.55 Крајните корисници користат бенефити од влезот на нови учесници на пазарот за 

јавна достапна меѓународна услуга на фиксна локација и развојот на конкуренција на 
истиот.   Како резултат на конкуренцијата се намалува цената на услугата за крајниот 
корисник.  На крајните корисници на тој начин се овозможува за ис т паричен  износ 
да остварат подолг разговор, повеќе минути, со примателот на повикот на бараната 
дестинација. Тоа од друга страна допринесува да се зголеми побарувачката на оваа 
услуга. Затоа, на почеток на развој на конкуренцијата пазарот за јавни меѓународни 
телефонски услуги на фиксна локација е најпривлечен пазар за влез на новите 
понудувачи на услугата.  

 
5.56 Влезот на нови учесници токму на овој пазар, волуменот на сообраќај кои тие го 

остваруваат претставува индикатор дали пазарот за јавно достапни услуги на фиксна 
локација  се движи во правец на развој на конкуренција. Развојот на конкуренција на 
пазарот за услугата меѓународни телефонски  разговори допринесува  да се 
намалуваат цените за меѓународни разговори, односно кон иста  дестинација за 
еднаков износ на пари да се оствари поголем број на минути што е бенифит за 
крајните корисници.  Од друга страна се намалува разликата помеѓу  маргините на 
пазарите за меѓународни разговори и домашни разговори. На тој начин другите 
пазари стануваат атрактивни за влез на нови учесници.  
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5.57 АЕК врз основа на горе образложеното констатира дека локални/ национални 
повици и меѓународни повици се посебни услуги.  

 
 
Прашање бр. 5 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку                       
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Дали при-пејд картички за меѓународни разговори припаѓаат на пазарот за јавно 
достапни меѓународни разговори на фиксна локација ? 
 
5.58 Користење на  услугата меѓународни разговори може да се изврши преку припејд 

картички наменети само за меѓународни разговори кон одредена земја или одреден 
број на земји.  Крајниот корисник преку својот фиксен телефон повикува  број  кој 
овозможува воспоставување на конекција за користење на бараната услуга. 
Повиканиот број се разликува од телефонските броеви доделени на крајните 
корисници - резиденцијални и деловни, при што повикот до бројот е бесплатен за 
повикувачот, а трошокот за повикот е на страната на давателот на услугата (зелен 
број) а услугата се вика Home Country Direkt. Потоа корисникот го внесува бројот на 
картичката и телефонскиот број на корисникот кој го прима повикот. Согласно 
Планот за нумерација во РМ за услугата Home Country Direkt се наменети броевите од 
серијата 08 во формат 08009abcd. Со оглед дека не се наплатува од повикувачот за 
повикот за броевите од серијата 08009abcd, произлегува дека домашните и 
странските разговори остварени преку при-пејд картичка припаѓаат во ист пазар.  Но, 
она што ги разликува овие два вида на услуги и е главна причина  да не припаѓаат во 
ист пазар е разликата во цената за 1 минута разговор, помеѓу цената за остварен 
домашен разговор и цената за меѓународниот разговор кој содржан во  износот на 
картичката.  При-пејд картичката претставува однапред купени минути на разговори 
( однапред купен  волумен на сообраќај ) кон други држави, а тоа доведува до 
констатацијата  дека меѓународни разговори остварени на овој начин не припаѓаат во 
ист пазар со  домашните разговори.  

 
Страна на побарувачка  
 

5.59 За корисниците на при-пејд картичките за меѓународни разговори, меѓународниот 
сообраќај претставува слична замена со сообраќајот купен од операторот кој ја нуди 
услугата, но остварен на вообичаен начин - со директно повикување на бројот во 
странство.  Иако двата вида на меѓународни разговори се извршуваат преку различни 
процедури на поврзување со бројот на бараната дестинација, а функционалноста и 
квалитетот на услугата е приближно иста, АЕК констатира дека разговорите 
остварени преку при-пејд картичка се супституција на меѓународните разговори кои 
се остваруваат на вообичаениот начин. За многу дестинации цените за меѓународни 
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разговори преку при-пејд картичка од страна на крајните корисници беа сметани 
дека се многу пониски од цените за меѓународни разговори за истите дестинации 
понудени од операторот на кој се приклучени.   

 
Страна на понуда  

 

5.60 На страна на понудата – операторите / давателите на услугата меѓународни 
разговори вообичаено нудат сообраќај  преку при-пејд картички до одредена 
дестинација  ( одреден број на земји ).  Во случај на зголемување на цена за сообраќај 
од другите понудувачи на картички за другите дестинации ќе предизвика 
проширување на дестинациите кон кои тој ја нуди услугата меѓународен разговор. 

 
Заклучок  
  
5.61 АЕК врз основа образложеното констатира  дека меѓународните разговори 

остварени со користење на при-пејд картичка се супститут за меѓународните 
разговори остварени на класичен начин,  односно постои заменливост.  Тие 
припаѓаат во ист пазар.   

 
 
Прашање бр. 6 – Дали се согласувате со горе наведената констатација –  
                                    доколку  не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Дали  повикот кој оригинира и терминира во фиксна мрежа е супститут со повикот кој 
оригинира од фиксна мрежа а терминира во мобилна мрежа? 

 
5.62 Во препораките, домашните повици - локалните/националните, не се поделени врз 

основа на кој вид на мрежа повикот терминира.  АЕК го разгледуваше прашањето 
дали да го подели пазарот за локални/национални повици на релевантен пазар за 
повици кои терминираат на фиксни мрежи ( фиксни-кон-фиксни-мрежи) и на 
релевантен пазар за повици кои терминираат на мобилни мрежи ( фиксни-кон-
мобилни мрежи). 

 
 
Од аспект на Цени  
 
5.63 АЕК ги разгледуваше цените на операторите/даватели на јавно достапни 

локални/национални телефонски услуги на фиксна локација  за повици кои 
потекнуваат и завршуваат во фиксна мрежа и цената на повици кои потекнуваат од 
фиксна а  завршуваат во мобилна мрежа. Врз основа на разгледувањето и споредбата 
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што ја направи на двата вида на повици се констатира дека  операторите /давателите 
на услуги јасно прават разлика помеѓу повиците врз основа каде повикот завршува.  
АЕК констатира дека цената на повик од јавна фиксна мрежа  за 1 минута разговор 
кон краен корисник на јавна мобилна мрежа значително е повисока од цената за 1 
минута разговор со корисник на фиксна јавна мрежа.  Тоа веднаш се воочува од 
ценовниците на операторите / давателите на услуги наменети за крајните корисници 
а објавени на нивната веб страна  или од каталозите за услуги наменети за крајни 
корисници а понудени во нивните продажни салони.   

                       
 

  

Фиксна 
 

Мобилна 

 

 
Фиксна 

 
3,00 / 0,99* 

 

 
9,99 / 9,99* 

 

Мобилна 
 

14,00 / 7,9* 17,00 / 7,9* 

Табела – цени за поединечен повик кој завршува во друга фиксна  
мрежа за повици во друго нумерациско подрачје или во друга мобилна мрежа   
 
* цените се во денари за 1 минута сообраќај во нормална тарифа за операторите 
со значителна пазарна моќ и алтернативни оператори 
** - цените се без вклучен ДДВ 

 
5.64 Дека корисниците јасно прават разлика помеѓу мрежите, а врз основа на цените, се 

констатира и од испитувањето на јавно мислење.  Имено, испитаниците кои 
поседуваат фиксен телефон на прашањето колку често телефонираат од фиксен на 
мобилен телефон 53% наведуваат дека тоа го прават само во посебни случаи - само 
кога мораат, во споредба со  89 % за остварување на разговори фиксен -фиксен 
телефон секогаш кога имаат потреба, 35 % никогаш не повикуваат од фиксен кон 
мобилен а 15 % повикуваат од фиксен кон мобилен секогаш кога имаат потреба.  

 
Страна на побарување  
 
5.65 Покрај цените постојат и значајни разлики  од аспект на користење на овие два вида 

на повици.  За да се оствари услугата повик кој потекнува од фиксна мрежа и 
терминира на фиксна мрежа потребно е крајниот корисник кај кого терминира 
повикот да биде присутен на однапред одредена локација.  Кај повикот кој потекнува 
од фиксна мрежа а терминира кај корисник на мобилна мрежа  ирелевантно е 
местото каде се наоѓа корисникот. Ова укажува  дека повиците од фиксна мрежа  кои 
терминираат во мобилна мрежа може да ги заменат повиците кои потекнуваат и 
терминираат во фиксна мрежа. 
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5.66 При користење на услугата избор на оператор за локални/национални повици 

подеднакво се третираат повиците и кон фиксни мрежи и кон мобилни мрежи. 
Корисниците кои се одлучиле да ги користат локалните/националните повици од 
други оператори ги купуваат овие повици како еден вид на услуга. Тоа покажува дека 
двата вида на сообраќај спаѓаат во ист релевантен пазар. 

  
Страна на понуда 
 
5.67 Врз основа на податоците кои ги има АЕК  на пазарот за локални/национални повици 

не постои оператор или давател на услуга кој нуди само повици кои потекнуваат и 
терминираат на фиксна мрежа и повици кои потекнуваат од фиксна мрежа а 
терминираат на мобилна мрежа. Сите понудувачи на локални /национални повици 
нудат повици кои терминираат на фиксна и мобилна мрежа како дел од ист вид на 
услуга.   

 
Заклучок 

 
5.68 АЕК констатира дека повиците кои потекнуваат и терминираат во јавна фиксна 

телефонска мрежа и повиците кои потекнуваат од јавна фиксна телефонска 
мрежа а терминираат во јавна мобилна мрежа, припаѓаат во ист пазар. 

 
 

 
Прашање бр. 7 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку     
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Дали има  посебни пазари за јавно достапните телефонски услуги на фиксна локација 
од аспект на крајните корисници на услугите 

 
5.69 Отпрвин, не е веднаш воочлива разликата помеѓу јавна телефонска услуга понудена 

на фиксна локација наменета за резиденцијални корисници и деловни корисници, 
како од аспект на пристапот до јавна телефонска мрежа на фиксна локација ( 
телефонски претплатници) истото се однесува на  користењето на јавна телефонска 
услуга понудена на фиксна локација ( телефонски сообраќај ). Од аспект на создавање 
на услугата повик таа е еднаква и за резиденцијалните и за деловните корисници. 
Нареден чекор во анализата кон кој се пристапи е разгледување на јавните 
телефонски услуги на фиксна локација  понудени и овозможени  на крајните 
корисници. 
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Страна на побарување 
 
5.70 Резиденцијалните корисници еднакво како и деловните корисници можат да купат 

основна телефонска претплата ( PSTN9 или ISDN10 2B+D11

                                                 
9 PSTN – Public Switsched Telephone Network 

 ) и телефонски сообраќај по 
стандардни цени.  Од друга страна, некои од услугите на овој пазар се наменети и 
насочени само кон еден од овие два вида на купувачи.  На пример,   приклучувањето 
на  ISDN 30B+D е насочено само кон деловните  корисници.  Ова се должи на 
различните потреби од страна на побарувачката на пазарот – на крајните корисници  
а  тоа води кон индикацијата дека постојат различни услуги кои се обезбедуваат на 
релевантниот пазар. Операторите и давателите на јавни телефонски услуги на 
фиксна локација, во нивните бизнис стратегии во однос на маркетинг, продажба и 
услуги за корисници, ги имаат поделено крајните корисници, односно прават поделба 
на корисниците на резиденцијални и деловни крајни корисници.  АЕК тоа го 
констатира  од понудените тарифни  модели и пакети наменети само за 
резиденцијални корисници и тарифни модели и пакети наменети само за деловни 
корисници.  На резиденцијалните корисници им се нудат тарифни модели и пакети 
на услуги во кои се содржани услугите повик: локални/национални повици, 
меѓународни повици и повици кон мобилни мрежи на кои спрема сопствените 
согледувања на обемот на користење на услугите корисниците се определуваат за 
видот на тарифниот модел или пакет на услуги. Така има различни тарифни модели 
и пакети во кои се содржани јавно достапните телефонски услуги на фиксна локација 
(локални/национални повици, меѓународни повици и повици кон мобилни мрежи) на 
кои корисниците се претплатуваат согласно нивното согледување.  Исто така се 
понудени различни пакети на услуги и за деловните корисници во кои се вклучени 
повиците кои се остваруваат преку јавната телефонска мрежа на фиксна локација, а 
разноличноста на пакетите се сведува врз основа на обемот на сообраќај, а 
определбата што ќе се претплатат е врз основа на согледувањата на деловниот 
корисник.  Ова укажува дека разликувањата помеѓу резиденцијални и деловни 
корисници се засновува на волуменот на сообраќај кои тие го остваруваат.  Цената за 
користење на  повиците потешко се воочува со оглед дека во пакетот се вклучени и 
услугата за пренос на податоци.  Доколку се спореди тарифниот модел или пакетот 
на услуги со најголем волумен на сообраќај понуден на резиденцијални корисници и 
тарифниот модел или пакетот на услуги со најмал волумен на сообраќај се воочува 
дека во однос на содржаната количина на услугата во одреден степен се 
преклопуваат. Операторите, тарифните модели или пакети со содржаните услуги ги  
дефинираат согласно обемот на сообраќај  а врз основа на тоа е одредена и цената на 
услугата . За поголем обем на сообраќај нормално и разбирливо е да се добијат 

10 ISDN – Integrated Services Digital Network 
11 2B+D – 2 дигитални канали од по 64 Kbit/s и еден канал од 16 Kbit/s за сигнализација, двата дигитални канали 
можат да се користат за говор или податоци 
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соодветни попусти.  Меѓутоа има деловни корисници кои остваруваат значителен 
волумен на сообраќај кои тие го остваруваат, бројот на линии што ги  користат, 
насоченоста на повиците внатре во државата или надвор од државата.  На пример, 
доколку еден деловен корисник  остварува голем број на повици кои завршуваат во 
други држави очекувано е таквиот корисник да добие одредени поволности – 
изразени во цената.  Така, ценовните структури и шемите за попуст понудени на  
деловните корисници генерално зависат од големината на фирмата, бројот на линии, 
обемот на разговори, обемот на разговори внатре во самата фирма додека 
резиденцијалните корисници немаат таков обем на разговори и број на линии кој што 
би овозможиле да ги добијат условите кои се понудени и на деловните крајни 
корисници. Меѓутоа  АЕК констатира дека дури и при мало но значително 
покачување на цените на услугите понудени на пазарот за резиденцијални крајни 
корисници нема да предизвика резиденцијалните корисници да почнат да бараат 
телефонски услуги кои што се понудени на пазарот за деловните крајни 
корисници.Тоа се должи што резиденцијалните корисници не остваруваат таков 
волумен на сообраќај кое би довело  да постои  одреден степен на заменливост помеѓу 
овие два пазара од страна на побарувачката.  Не може да не се напомене дека на 
пазарот за деловни корисници има и такви корисници кои спрема волуменот на 
сообраќај што тие го остваруваат не се разликуваат од резиденцијалните корисници. 
Тука пред се се однесува на фирми со минимален број на вработени 1-2. Ваквите 
фирми не може да ги остварат ценовните структури и шемите за попуст дадени на  
деловните корисници за кои е потребно голем број на линии и остваруваат голем 
волумен на сообраќај. Не може да се занемари и фактот дека е многу поголем бројот 
на деловни корисници кој врз основа на малиот волумен на сообраќај не се во 
позиција да добијат бенифиции еднакви  како и деловните корисници  - големите 
деловни субјекти.  Меѓутоа она што ги разликува корисниците на услугите повик 
остварен преку јавна фиксна телефонска мрежа на фиксна локација е волуменот на 
сообраќај кои тие го остваруваат.   

 

5.71 АЕК понатаму пристапи кон разгледување на наредната претпоставка – однесување 
на деловните крајни корисници,- дали при мало но  значително покачување на цените 
за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за деловни крајни 
корисници ќе влијае деловните корисници да почнат да бараат услуги наменети за 
резиденцијалните  крајни корисници.  АЕК при разгледување на оваа претпоставка  
констатира дека многу мала е веројатноста зголемувањето на цени да  предизвика 
голем број на деловни крајни корисници да се префрлат на користење на услугите 
наменети за резиденцијални крајни корисници. Главна причина за тоа е што голем 
дел од решенијата за користење на услугите од страна на деловните крајни 
корисници се димензионирани спрема нивните специфични потреби како во однос 
на капацитет ( број на линии ), различни видови на дополнителни услуги, 
корисничкиот модел.   Некои од дополнителните услуги понудени за деловни 
корисници не се понудени на резиденцијалните крајни корисници од причина што не 
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се релевантни доколку крајниот корисник има само една линија. Покрај тоа, кај голем 
дел од  деловните корисници, претплатата за користење телефонски услуги е само 
еден дел од севкупната претплата за користење на електронски комуникациски 
услуги и претставуваат интегрален дел на нивното техничко решение. Цените 
понудени на деловните крајни корисници, нивната структура и опциите за попуст се 
направени врз основа на обемот на разговори кои што го остваруваат а кој е далеку 
поголем од просечниот обем на разговори кој го остваруваат резиденцијалните 
крајни корисници.  АЕК констатира  дека за деловните крајни корисници со голем 
волумен на сообраќај и  неопходните посебни технички решенија дури и при мало но 
значително зголемување на цените на услугите поефтино е да ги користат 
понудените опции за попуст за користење на  услугите отколку да се префрлат на 
користење на услуги како резиденцијални крајни корисници.  Меѓутоа мора да се 
наведе дека - во однос на горе наведената претпоставка деловните корисници кои се 
означени како корисници со мал волумен на сообраќај нема да се однесуваат еднакво 
како и деловните корисници  одредени  како големи деловни субјекти.  

 
5.72 Врз основа на образложеното се доаѓа до констатација дека  корисниците се 

разликуваат само спрема волуменот на сообраќај кои тие го остваруваат. Имено, 
многу е поголем бројот на  деловни субјекти кои имаат минимален број на вработени 
1-2 а спрема обемот на сообраќај се изедначуваат со резиденцијалните корисници.  
Тие крајни корисници се на маргината на поделбата на резиденцијални и деловни 
крајни корисници.      

 
Страна на понуда  

 
5.73 Показател за диференцирањето на крајните корисници на резиденцијални и деловни 

корисници е веќе дефиниран од страна на операторите и давателите  на јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација. Една таква индикација е видот на 
документите кои се потребни и побарани да се достават до давателот на услугата за 
да се склучи договор за пристап или користење на услугата. Тоа може да се 
констатира и општите услови што се поставени на веб страните на операторите и/или 
давателите на услуги каде се наведени потребните документи. Втора индикација е 
базата на податоци на давателите на услуга  за корисниците односно  дали крајниот 
корисник е регистриран кај понудувачите на услуги со неговиот единствен матичен 
број и адреса  или со бројот од  судската регистрацијата на фирмата. Меѓутоа не може 
да се занемари фактот во однос на цените на  јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација понудени на поединечна основа. Имено,  од  ценовникот на 
„Македонски Телеком“  може да се констатира дека цените на телефонски услуги на 
фиксна локација понудени на поединечна основа се еднакви и за резиденцијални и за 
деловни корисници.  Во однос на цените  за   услугите понудени на поединечна основа  
операторот не прави разлика помеѓу резиденцијални и деловни корисници. Врз 
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основа на разгледување на ценовниците на другите оператори/ даватели на  услуги  
понудени на поединечна основа  се воочува дека поголем дел од нив не прават 
разлика помеѓу двата вида на корисници во однос на цената.  

 
Заклучок 

 
5.74 Во однос на прашањето дали има посебни пазари за јавно достапни телефонски  

услуги на фиксна локација од аспект на крајните корисници на услугите, АЕК 
заклучува дека нема разлика во однос на корисниците на јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација.   

 
 
Прашање бр. 8 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Повици од јавни говорници  

 
5.75 Јавните говорници им овозможуваат на корисниците да остварат повик без разлика 

на географската дестинација каде тој повик завршува. Од овој аспект АЕК го 
разгледуваше прашањето дали повиците кои се остваруваат преку јавните говорници 
претставуваат замена за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација.  
Причини зошто корисниците ги користат јавните говорници се следните: 
• немаат свој телефонски приклучок 
• се наоѓаат на простор каде употребата на мобилните телефонски апарати е 

попречен 
• ги користат услугите од јавна говорница исклучиво за меѓународни разговори 
• тие се на поминување низ територијата на Р. Македонија. 

Јавните говорници претставуваат дополнителна можност за остварување на услугата 
повик за крајните корисници. Постои разлика помеѓу повиците остварени од јавни 
говорници и повиците остварени преку претплатничка линија на фиксна телефонска 
мрежа од аспект на нивната фунционалност, односно можностите и изборот на 
повици што ги обезбедуваат. Претплатничка линија на јавната фиксна телефонска 
мрежа нуди поголем избор на дополнителни услуги како на пример услуги со 
додадена вредност, користење на факс, интернет, притоа овозможувајќи поголема 
удобност на користење.  Цените за разговори преку јавна говорница се повисоки од 
цените за разговори преку претплатничка линија на јавна фиксна телефонска мрежа.  
При зголемување на цените за локални / национални  и меѓународни разговори за 5-
10% остварени преку претплатничка линија на јавната фиксна телефонска мрежа 
мала е веројатноста дека крајните корисници би се ориентирале да ги користат 
услугите преку јавни говорници.   
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5.76 Во разгледувањето на прашањето дали повиците претставуваат замена за јавно 
достапните телефонски услуги на фиксна локација АЕК во испитувањето на јавното 
мислење го постави и прашањето колку граѓаните ги користат јавните телефони  
( телефонски говорници, телефони во трафика, продавници ).  Од 787 испитаници кои 
поседуваат фиксен телефон , 82% никогаш не користат јавни телефони (645 
испитаници) 1,6  % користат неколку  пати седмично ( 13 испитаници ) , 2,9% неколку 
пати месечно (23 испитаници ), 12,1% неколку пати годишно ( 95 испитаници ) а 1,3 % 
немаат одговор во однос на користењето ( 11 испитаници ).  

 
5.77 Врз основа на горе наведеното, АЕК смета дека повиците остварени преку јавни 

говорница не претставуваат замена за повиците остварени на фиксна локација за 
крајните корисници.  

 
 
Прашање бр. 9 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Проценка на географскиот пазар 
 
5.78 Релевантен географски пазар го вклучува просторот во кој операторите и давателите 

на услуги се инволвирани од аспект на понуда и побарувачка на релевантни 
производи и услуги, во кој простор условите на конкуренција се слични или доволно 
хомогени, и истите можат да бидат разграничени од соседните простори во кои 
преовладуваат услови на конкуренција кои се значително различни.  

 
 

5.79 Во домен на електронските комуникации, географската димензија на релевантните 
пазари се определува имајќи ги во предвид двата критериуми: подрачјето покриено 
со мрежа и постоењето на легални или други регулаторни инструменти. 

 
 

5.80 АЕК смета дека условите на понуда на услугата на повик се хомогени на територијата 
на Република Македонија. Имено, „Македонски Телеком“  има национална 
телефонска мрежа и ја обезбедува услугата повик преку јавна фиксна телефонска 
мрежа за крајни корисници по еднакви цени на целата територија на Република 
Македонија.  Цената за повик еднакво се пресметува на целата територија без 
разлика од кое географско нумерациско подрачје повикот потекнува.  Со други 
зборови, географската локација не е критериум за диференцирање на цените на 
услугите што се обезбедуваат на овие пазари. Ова укажува дека  географскиот пазар 
за  јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници треба 
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да ја вклучи целата територија на земјата. Исто така, алтернативните оператори / 
даватели на услугата повик преку јавна фиксна телефонска мрежа еднакво ги 
обезбедуваат услугите до корисниците без разлика во кое географско нумерациско 
подрачје се наоѓаат. Фактот дека услугата ја нудат операторите по исти цени и 
еднакви услови за користење низ целата територија на Република Македонија и 
проценката на супституција на страната на побарувачка покажа дека наклонетоста и 
потрошувачките навики на крајните корисници не варираат значително во зависност 
од регионите во земјата.  АЕК смета дека во определената временска рамка на оваа 
анализа не е потребна сегментација на географскиот пазар.  

 
 

5.81 Врз основа на овие проценки, АЕК заклучи дека релевантниот географски пазар 
за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за крајни корисници, 
предмет на оваа анализа е територијата на Република Македонија. 

 
 
Прашање бр. 10 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                не се согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Коментар на Македонски Телеком: 

 
Географска сегментираност на малопродажните пазари 
 
Доколку се анализираат пазарите за пристап и телефонски услуги по региони во РМ, 
забележуваме диспропорционален однос во бројот на корисници на МКТ и 
алтернативните оператори во секој регион одделно. Како што се забележува и од 
извештајот за испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски 
комуникации во Македонија, објавен од страна на АЕК во Септември 2009 година, 
однесувањето на корисниците во одделни региони во РМ е различно како пример, во 
деловите од Југозападна Македонија, 23% од испитаниците се изјасниле дека го 
промениле операторот на фиксна телефонија. 
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 Ова укажува дека во одредени региони конкуренцијата засилено пенетрира и дека и 
со постојните механизми и регулација има услови за да се здобие со солидно пазарно 
учество.  
 
Европската Група на Регулатори (ERG Common Position on Geographic Aspects of 
Market Analysis - definition and remedies) дава насоки за околностите при кои треба да 
се воведе соодветен регулативен пристап на географска сегментираност при 
анализата на оделен пазар и како тој пристап треба да изгледа. За да се утврди дека е 
оправдано релевантен пазар да биде целата територија на земјата (национален 
пристап), според ERG треба да постојат следниве индикатори: 

1. Хипотетичкиот монополистички тест предлага дека постои доволна супституција од 
страна на побарувачка/ понудата помеѓу различните региони; 

2. Доволна хомогенизација на конкурентските услови 
2.1 Алтернативните мрежи имаат мало покритие и удел на пазарот или имаат 
(или се блиску до) национално покритие со слични цени (според горните 
индикации на МКТ во одделни региони алтернативните оператори имаат 
пазарен удел и до 20-30%); 
2.2 Постои единствена цена  на доминантниот оператор и слични цени од 
алтернативните оператори (цените на алтернативните оператори се значително 
под цените на доминантниот оператор) 
2.3 Не постои значајна географска разлика во карактеристиките на продуктот 
(во одделни региони алтернативните оператори нудат пристап со различни 
технолошки решенија – кабелски, фиксни GSM уреди, безжичен пристап) 
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Доколку хипотетичкиот монополистички тест не резултира во националниот пазар и 
индикаторите не упатуваат на доволно хомогениконкурентски услови, најсоодветно 
би било да се изврши детална географска анализа.  
Поради тоа МКТ предлага поделба на географскиот пазар на РМ на региони кои што 
имаат различни конкурентски услови. 

 
Одговор на коментар: 
 
Во врска со коментарот за сегментирање на географскиот пазар,  АЕК  го дава 
следното мислење: Релевантниот географски пазар го вклучува просторот во кој 
операторите и давателите на услуги се инволвирани од аспект на понуда и 
побарувачка на релевантни производи и услуги, во кој простор условите на 
конкуренција се слични или доволно хомогени, и истите можат да бидат 
разграничени од соседните простори во кои преовладуваат услови на конкуренција 
кои се значително различни.  Од аспект на примена на единствена законска 
регулатива на целата територија на Република Македонија - релевантен географски 
пазар за услугата предмет на анализата е целата  територија на Република 
Македонија.  Цените на услугите еднакво се применуваат од сите субјекти на целата 
територија на РМ.  Воедно, поединечното учество на алтернативните оператори е 
сеуште незначително во однос на учеството на Македонски Телеком. Од тие 
причини, сметаме дека моменталната состојба на пазарот не укажа на потребата за 
вршење на детална географска анализа. Врз основа на направените проценки, 
елаборирани во Нацрт документот, АЕК смета дека релевантен географски пазар за 
пазарите, предмет на оваа анализа е територијата на Република Македонија, што 
кореспондира со Одлуката за утврдување на релевантни пазари (бр. 13/34 од 
17.08.2005 година). 
 

 
 
Заклучок – дефинирање на релевантни пазари 
 
5.82 Врз основа на спроведената постапка со која АЕК го донесе следниот заклучок:  

 
 

5.83 Во однос на одредување на карактеристиките и функционалноста на услугата  
пристап и услугата повик констатира  дека тие не се супститути туку се 
комплементарни услуги  неопходни за остварувањето на разговор преку јавна фиксна 
телефонска мрежа АЕК утврди дека тие припаѓаат на  два посебни пазари. 

 
5.84 Во однос на услугата повик  понудена  преку други мрежи - јавна мобилна мрежа и 

преку   Интернет Протокол, АЕК констатира дека повиците остварени преку овие 
технологии не претставуваат  супститут на повикот остварен преку јавна телефонска 
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мрежа на фиксна локација. Предмет на анализа се само повиците кои потекнуваат од 
јавна телефонска мрежа на фиксна локација. 

 
5.85 АЕК утврди дека има разлика помеѓу домашни повици и меѓународни повици.  

Суштинската разлика а воедно и главната разлика помеѓу овие два вида на повици се 
засновува на територијата каде повикот е примен – во јавни комуникациски мрежи 
во рамки на државата или во странски мрежи. Домашните повици - 
локални/национални и меѓународните повици понатаму ќе бидат разгледувани и 
дефинирани како посебни услуги во рамки на услугата повик. Во рамки на услугата 
меѓународен повик спаѓаат и повиците остварувани преку при-пејд картички за 
меѓународни разговори.  

 
5.86 АЕК заклучи дека релевантниот географски пазар за повик од јавна телефонска 

мрежа на фиксна локација за крајни корисници, предмет на оваа анализа е 
територијата на Република Македонија. 

 
5.87 При разгледувањето на повиците кои потекнуваат и завршуваат во фиксна мрежа  и 

повиците кои потекнуваат од фиксна мрежа а завршуваат кај корисниците на 
мобилна мрежа АЕК констатира дека тие припаѓаат во ист пазар.  

 
5.88 Во однос на прашањето дали има  посебни пазари за јавно достапните телефонски 

услуги на фиксна локација од аспект на крајните корисници на услугите АЕК 
констатира дека нема разлика. Корисниците се разликуваат само спрема волуменот 
на сообраќај кои тие го остваруваат при користење на  јавно достапните телефонски 
услуги на фиксна локација.   

 
5.89 Преку јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација  корисниците ја 

намируваат потребата за остварување на комуникација со други корисници. Таа 
потреба ја намируваат преку услугата повик кој потекнува од јавна фиксна 
телефонска мрежа.  Затоа АЕК констатира, а согласно погоре образложеното, дека 
има еден пазар за јавно достапни телефонски услуги за крајни корисници.  На овој 
пазар се обезбедуваат сите повици кои потекнуваат од крајните корисници - 
претплатници на услугите на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 
а терминираат во:  
 

1.     јавните телефонски мрежи на фиксна локација на територија на државата ,  

 

2     во јавните мобилни мрежи  

 

3     во мрежите на други  држави  
Согласно тоа  има еден малопродажен пазар за јавно достапни телефонски услуги 
на фиксна локација во кои спаѓаат следните видови на повици: 
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- локални / национални повици  
- повици кон мобилни мрежи и  
- меѓународни повици. 

 
5.90 Вака дефиниран, релевантниот пазар за јавно достапни телефонски услуги на 

фиксна локација не кореспондира со дефинираните малопродажни пазари од 3 до 6 
од Одлуката за утврдување на релевантните пазари бр. 13/34 од 17.08.2005 година. 

                 
 
Прашање бр. 11– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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АНАЛИЗА  НА  ПАЗАРОТ   ЗА  ЈАВНО  ДОСТАПНИ  ТЕЛЕФОНСКИ  УСЛУГИ  
 НА ФИКСНА  ЛОКАЦИЈА 

 
 

ПРВ  ДЕЛ 
  
 

Пазар  3  –  Јавно достапни локални / национални телефонски услуги на фиксна  
                              локација за резиденцијални корисници 

 
Пазар  5  –  Јавно достапни локални / национални телефонски услуги на фиксна 
                              локација за деловни корисници 
 

6          Вовед 
 
6.1 Согласно Одлуката за утврдување на релевантни пазари донесе од АЕК ( бр. 13/34 од 

17.08.2005 година ) каде  се дефинирани четири малопродажни пазари за  јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација и тоа: јавно достапни локални/ 
национални телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници, 
јавно достапни  локални/ национални телефонски услуги на фиксна локација за 
деловни корисници, јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна 
локација за резиденцијални корисници и јавно достапни меѓународни телефонски 
услуги на фиксна локација за деловни корисници,  се  побара од операторите на јавни 
фиксни телефонски мрежи да достават податоци до АЕК согласно доставените 
прашалници за периодот кој ги опфаќа 2006 – 2008 година. Податоците беа доставени 
согласно поделбата на малопродажните пазари утврдени во горе наведената одлука и 
истите беа анализирани од Агенцијата за електронски комуникации.  Во овој дел е 
образложена анализата на пазарите за јавно достапни локални/национални 
телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници.    
Причината за овој пристап на образложување е сторено од аспект на предметот на 
анализа, повици кои потекнуваат од корисниците на  јавни телефонски мрежи на 
фиксна локација на територијата на РМ а завршуваат кај крајни корисници на 
територија на РМ.  

   
 Дефинирање на релевантен географски пазар  
 
6.2 Од аспект на примена на единствена законска регулатива на целата територија на 

Република Македонија - релевантен географски пазар за услугата јавно достапни 
локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални 
корисници на фиксна локација и релевантен географски пазар за услугата јавно 
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достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за деловни 
корисници на фиксна локација е целата територија на РМ. 

 
6.3 АЕК пристапи кон  испитување на пазарот за повици кои оригинираат и терминираат 

на територија на РМ од аспект:   
 

- Дали цените за локален / национален повик еднакво се применуваат на целата 
територија на РМ? 

- Дали постои разлика во цени за повици кои потекнуваат и завршуваат во исто 
нумерациско географско подрачје и повици кои потекнуваат од едно а 
завршуваат во друго нумерациско географско подрачје? 

 

 
Пазар 3: 

6.4 Во однос на еднаквата применливост на цени –  на целата територија на РМ 
операторот со значителна пазарна моќ и алтернативните оператори/даватели на 
услуги цената на услугата локален / национален повик еднакво ја пресметуваат и 
применуваат без разлика од кое географско нумерациско подрачје потекнува 
повикот.   

 

6.5 За прашањето дали постои разлика во цени помеѓу локален и национален повик и 
како се применувани од оператори и/или даватели на овие услуги АЕК направи 
испитување при што го констатира следното: најголем дел од алтернативните 
оператори не прават разлика помеѓу локални и национални разговори. Кај нив 
понудената цена за 1 минута локален разговор е еднаква со цената за 1 минута 
национален разговор. Кај „Македонски Телеком“ има разлика во цени за 1 минута 
разговор на локално и национално ниво. Кај него цената за 1 минута национален 
разговор е повисока од цената за локален разговор. За да утврди дали е потребно 
понатамошно сегментирање на пазарот на локални и национални повици АЕК 
направи испитување колкава е таа разлика во цени понудени од доминантниот и од 
алтернативните оператори. Прво беа споредувани цените за 1 минута локален 
разговор.  Испитувањето покажа дека „Македонски Телеком“  има повисока цена во 
однос на алтернативните оператори.  Потоа, беше споредувана цената за 1 минута 
национален разговор понудена од доминантниот оператор со цените за 
локални/национални повици од алтернативните оператори, при што се утврди дека  
цената на „Македонски Телеком“  за 1 минута национален разговор е  повисока од 
цената на алтернативните оператори.   

 
6.6 Понатаму АЕК испитуваше дали услугата национален повик се нуди посебно на 

пазарот за локални/национални повици. Со услугата избор на оператор на 
корисникот е овозможено врз основа на поединечен повик да ги користи услугите за 
повици на два оператори паралелно.  Со оглед дека кај алтернативните 



Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 3-6 за јавно достапни локални / национални и 
меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација 

 
 

  53 

оператори/даватели на услуги  цените за национални и локални повици се еднакви а 
се пониски од цените на доминантниот оператор,  се доаѓа до заклучок дека е мала 
веројатноста корисниците да одберат да користат само еден вид на услуга.  

 
6.7 Врз основа на утврденото АЕК констатира дека не е потребно да се прави 

понатамошна сегментација на пазарот за локални и национални повици.   
Релевантен пазар за локални/национални повици за резиденцијални корисници 
е целата територија на РМ. 

 
 
Прашање бр. 12– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 

 
Пазар 5 

6.8 Во однос на применливост на цени – и за деловните корисници на услугите јавно 
достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна локација цените за 
повиците еднакво се применуваат на целата територија на РМ без разлика од кое 
нумерциско географско подрачје повикот потекнува. Операторот со значителна моќ и 
алтернативните оператори  еднакво ги пресметуваат и применуваат цените за 
повици на целата територија на државата. 

 
6.9 За прашањето дали постои разлика во цени помеѓу локален и национален повик и 

како се применувани од давателите на овие услуги АЕК направи испитување при што 
го констатира следното: 

 

 
6.10 За цените за локални и национални разговори за деловни корисници  се констатира 

дека најголем дел од алтернативните оператори/даватели на услуги не прават 
разлика помеѓу локални и национални разговори. Кај нив понудената цена за 1 
минута локален разговор е еднаква со цената за 1 минута национален разговор. Кај   
„Македонски Телеком“  има разлика во цени за 1 минута разговор на локално и 
национално ниво.  Кај него цената за 1 минута национален разговор е повисока од 
цената за локален разговор. Споредувањето на цени за локални/национални 
разговори обезбедувани од алтернативните оператори со цените за локални и 
национални разговори на операторот со значителна пазарна моќ покажа дека 
„Македонски Телеком “ има повисока цена за национални повици за разлика од 
алтернативните кои цената за национален повик е изедначена со цената за локален 
повик .  Поради тоа АЕК смета дека нумерациското географско подрачје каде повикот 
завршува не е предмет на разграничување на повиците за деловните корисници, 
двата вида на  повици завршуваат на територијата на РМ.  
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6.11 Врз основа на образложеното АЕК констатира дека не е потребно да се прави 
понатамошна сегментација на пазарот за локални и национални повици.   
Релевантен пазар за локални/национални повици за деловни корисници е целата 
територија на РМ. 

                           
 
Прашање бр. 13– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Забелешка за двата пазара : Изедначеност на цените на услугите за 

резиденцијални и деловни корисници понудени на поединечна основа  
 

6.12 При разгледување на  цените на поединечните услуги се воочува дека цените за 
локални/национални повици понудени и обезбедувани од страна на операторот со 
значителна пазарна моќ се еднакви за двата вида на корисници. Кај поголем дел од 
алтернативните оператори во однос на цените за локални/национални повици не 
прават разлика помеѓу резиденцијални и деловни корисници. 

 
Развој на пазарите 
 
6.13 Обезбедувањето на јавните телефонски услуги долги години беа обезбедувани од 

само еден оператор кој по правило беше во државна сопственост и со монополски 
статус на пазарот.  Развојот на нови технологии и мрежи овозможи појава на нови 
услуги.  Потребата од широка примена на услугите допринесе за отварање на 
пазарите за електронски комуникации и нивна пазарна ориентираност.  
Либерализацијата на пазарите за електронски комуникациски услуги беше 
прифатено и воведено од голем број на земји а мотивирано од повеќе причини : 

 

- либерализираните пазари растат побрзо, многу побрзо иновациите 
навлегуваат и се применуваат на пазарите а се остваруваат големи бенефити 
за корисниците  

- потребата да се привлече капиталот на приватниот сектор да инвестира на 
овие пазари, да се шири, да се надградуваат телекомуникациските мрежи и да 
се воведуваат нови услуги 

- пораст на интернетот и влез на многу нови провајдери на нови услуги 
- пораст на мобилни и други безжични услуги кои што понудуваат алтернатива 

на фиксните мрежи и воведуваат нови провајдери на услуги на 
телекомуникациските пазари 

- развој на меѓународната трговија на телекомуникациски услуги 
 

 

Во Република Македонија јавните електронски комуникациски услуги ( телефонија, 
пренос на податоци, факс, услуги со посебна цена на чинење ) долги години беа 
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понудувани од само еден оператор,  „Македонски Телеком“.  Почетоците на 
обезбедување на јавни електронски комуникациски услуги датираат одамна  во 
Јавното Претпријатието за ПТТ сообраќај „ПТТ Македонија“. Во 1996 година со акт на 
државата се случи одвојување од јавното претпријатие за ПТТ сообраќај и се оснива 
посебно јавно претпријатие во државна сопственост кое ќе обезбедува 
телекомуникациски услуги ЈП „Македонски телекомуникации“ ( од 01.01.1997 год). ЈП 
„Македонски телекомуникации“ беше контролирано од државата и беше единствен 
давател на јавни телекомуникациски услуги на целата територија  на РМ.   До 
почетокот на либерализација „Македонски Телеком“ ( правен наследник на ЈП 
„Македонски телекомуникации“) беше единствен оператор за јавни телефонски 
мрежи на фиксна локација на целата територија на РМ.  Сите видови на јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација  беа обезбедувани од него, што ги 
опфаќа и услугите локални/национални повици и меѓународни повици.  Тој 
поседуваше монополски статус на пазарот за јавни телефонски  услуги на фиксна 
локација. 

 
6.14 Донесување на  Законот за електронските комуникации во февруари 2005 

претставува иницијален момент за процесот на либерализација на пазарот за јавно 
достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни корисници и  влез на конкуренција на пазарот.  Главна цел 
на Законот за електронските комуникации: 

 

 „да се обезбедат услови за задоволување на потребите за користење на 
комуникациски услуги, заштита на интересите на корисниците, 
забрзување на процесот на создавање на конкурентен пазар во областа 
на електронските комуникации, спречување на злоупотребата на 
позиција што ја имаат на пазарот операторите и давателите на 
електронските комуникациски услуги со значителна пазарна моќ, 
особено во случај кога пазарот не е доволно конкурентен или не 
функционираат пазарните механизми за обезбедување на 
конкуренција, поттикнување на инвестиции во електронските 
комуникации со воведување на нови технологии и услуги, 
транспарентност и недискриминација во регулаторните процеси и 
поттикнување на развојот на економијата во Република Македонија.„ 

 
Согласно член 146 од ЗЕК „Македонски Телеком “ е определен за оператор со 
значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги.  

  

6.15 Со подзаконските акти детално се дефинират условите и правилата за влез и работа 
на операторите и давателите на услуги на пазарите за електронски комуникации.  
Донесувањето  на правилници со кои се воведуваат услугите избор на оператор и 
пред-избор на оператор, услугата изнајмување на големо на претплатнички линии и 
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услугата  преносливост на броеви претставуваат иницијален момент, потстрек за  
потенцијалната конкуренција да одлучи да влезе на пазарот за обезбедување на 
услугите.  Меѓутоа, донесување на подзаконските акти не се рефлектира веднаш на 
пазарите за  јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна 
локација. Во 2005 година 37 субјекти се нотифицираа во АЕК за обезбедување на 
услугата локални/национални телефонски услуги на фиксна локација , но активен 
давател на оваа услуга беше само „Македонски Телеком“, исто и во 2006 година. Со 
влезот на нов учесник на пазарите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација во 2007 година услугата повик беше обезбедувана од два 
оператори/даватели на услуга.  Во 2008 година на пазарите настапија 5 нови учесника 
со што бројот на даватели на услугите повик на малопродажните пазари за  јавно 
достапни  телефонски услуги на фиксна локација брои вкупно 7, така услугата повик 
покрај од операторот со значителна пазарна моќ е обезбедувана и од  алтернативни 
оператори/даватели на услуги. Во јуни 2009 година АЕК изврши контрола на 
изграденоста на радиокомуникациските мрежи за безжичен пристап на фиксна 
локација на операторите што добија одобрение за користење на WiMax мрежи на 
национално ниво, Некском Македонија и Америком,после што одобренијата за 
користење на радиофреквенции на овие компании им беа отповикани. Во август 2008 
година  согласно член 12 од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
електронските комуникации ( „Сл. Весник на РМ“, бр. 98/2008) договорот за концесија 
склучен помеѓу Министерство за транспорт и врски и „Македонски Телеком“ 
престанува да важи.  Согласно член 84 од ЗЕК „Преносливост на број при промена на 
оператор на јавна комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга 
е право на претплатник да го задржи постојниот географски или негеографски број 
при промена на давателот на јавните комуникациски услуги“.  Услугата преносливост 
на броеви е имплементирана, а крајните корисници  започнаа да ја користат услугата  
од 1 Септември 2008 година.  

 
 

 
 

Број на пренесени броеви 

       Вкупно активни 
    пренесени броеви 

 
Фиксни 

 

IX/08 X/08 XI/08 XII/08  
3878 

78 582 1277 1941 

           

              Табела  бр. 2  -  Пренесени броеви по месеци во 2008 година 
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6.16 Еднакво како на пазарот за резиденцијални корисници, прв влез на конкуренција и 
обезбедување на услугите на пазарот за јавно достапни локални/ национални 
телефонски услуги на фиксна локација за деловни корисници од алтернативен 
оператор е во 2007 година  а во наредната година услугата повик е обезбедувана 
покрај операторот со значителна пазарна моќ и од алтернативните оператори кои 
настапија на малопродажните пазари во 2008 година.   Алтернативните оператори 
услугите локален / национален повик еднакво ги нудат на двата вида корисници. 
Пазарот за јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна 
локација за деловни корисници  има поинаков тек во однос на обемот на користење 
на услугите. Нивното учество ќе биде разгледувано во наредната точка – приходи и 
пазарен удел.   Техничките решенија согласно потребите за деловните корисници, 
особено за корисниците со голем обем на сообраќај допринесуваат да ги користат 
услугите само од операторот со значителна пазарна моќ.   

 
6.17 Пазарот за резиденцијални корисници во споредба со претходните години бележи 

тенденција на намалување од аспект на број на претплатници и обем на сообраќај,  а 
состојбата на  пазарот за деловни корисници е спротивна – бројот на претплатници и 
обемот на остварен сообраќај споредбено 2007 и 2008 година забележува пораст.  

 
 
Прашање бр. 14– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не е  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Приходи и пазарен удел  
 
6.18  Наредна по стапка во анализирање на пазар е одредување на пазарното учество на 

операторите / давателите на услуга на релевантниот пазар.  Со утврдување на 
големината на пазарот и учеството на секој поединечен учесник се утврдува дали 
некој оператор има значителна пазарна моќ.  Согласно член 40 од ЗЕК, и согласно 
став 3 од член 14 од Законот за заштита на конкуренција,  за  оператор кој има 
поголемо пазарно учество од 40% индицира  дека е оператор со значителна пазарна 
моќ.  Со цел да се утврди каква е состојбата на релевантниот пазар АЕК пристапи кон 
утврдување на големината на пазарот за локални/национални повици. За таа цел 
АЕК достави прашалници а во нив, беа поставени и прашања од аспект  на приходите 
кои операторите ги оствариле од обезбедувањето на услугата .   

 

 
Пазар 3 

6.19 Согласно податоците од историските прашалници и нивно разгледување и 
проценување, од аспект на остварени приходи и остварени минути сообраќај, АЕК 
констатира дека во 2006 година јавно достапни локални/национални телефонски 
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услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници е обезбедувана само од 
страна на „ Македонски Телеком“.   Спрема обем на сообраќај остварен во 2006 има 
100 % учество  а соодветно на тоа и  приходи од обезбедување на услугата - 100% 
учество. Во овој  период „Македонски Телеком“  има значителна доминантна позиција  
на пазарот за обезбедување на услугата -   100% учество на пазарот.  

 
6.20 Иако во почетната година кога настапува конкуренција на пазарот драстично не се 

намалува пазарното учество на операторот со значителна моќ, неговото учество во 
севкупниот обем на сообраќај остварен во 2007 година изнесува 99,9993% ,наспроти 
0,0007% учество на алтернативниот оператор.  Состојбата во остварените приходи од 
обезбедувањето на услуги изнесува 99,9996% за доминантниот оператор во однос на 
0,0004% учество од страна на алтернативниот оператор. Цената за 
локален/национален разговор која алтернативниот оператор ја обезбедува на 
резиденцијалните  корисници е пониска од цената на доминантниот.  

 

                         

100,00% 99,9993% 98,3453%

0,00% 0,0007% 1,6547%
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Табела 3 – учество во остварениот сообраќај на пазарот за јавно достапни 
телефонски   услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници 

 

 
6.21 Во 2008 година јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна 

локација за резиденцијални корисници се обезбедувани од повеќе учесници на 
пазарот односно од повеќе  алтернативните оператори. Цените за обезбедување на 
услугата за резиденцијални корисници на алтернативните оператори во овој период 
се исто така пониски од цената на операторот со значителна пазарна моќ.  

 
6.22 Врз основа на податоците добиени од историските прашалници АЕК ја разгледуваше 

распределбата на остварениот сообраќај помеѓу операторот со значителна пазарна 
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моќ и алтернативните. Разгледувањето беше од извршено од повеќе аспекти при што 
се донесе следната  констатација: 

 
6.23 Во севкупниот сообраќај остварен од обезбедување на услугата локален/национален 

повик за резиденцијални корисници, во 2008 година, на  „Македонски Телеком“ 
припаѓа  98,345%  учество а алтернативните оператори оствариле 1,654 %.  

 

 
6.24 Од 100% сообраќај кој потекнува и завршува во сопствена мрежа, 99,84% припаѓа на 

„Македонски Телеком“ а на алтернативните оператори припаѓа 0,16%  што укажува 
дека  многу е поголем обемот на сообраќај кој завршува во сопствена мрежа  за 
разлика од сообраќајот на алтернативните оператори .  Тоа укажува дека 
доминантниот оператор има поголем број претплатници чии повици потекнуваат и 
завршуваат во неговата мрежа, во споредба со  алтернативните оператори. Во услови 
на ефикасна конкуренција процентуалното учество на повиците кои потекнуваат и 
завршуваат во сопствена мрежа  помеѓу операторот со значителна пазарна моќ и 
алтернативните оператори би биле избалансирани.   Овие два показатела (од аспект 
на остварен сообраќај - учество во севкупен сообраќај и учество на  повиците кои 
потекнуваат и завршуваат во сопствена мрежа) укажуваат на високо учеството на 
„Македонски Телеком“ на пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација.  
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Табела 4 -  учество во остварените приходи на пазарот за јавно достапни  
локални/национални услуги на фиксна локација за  
резиденцијални корисници 
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6.25 Во севкупните приходи остварени од обезбедување на услугата локален/национален 
повик за резиденцијални корисници во 2008 година, „Македонски Телеком“ има 
учество од 98,42% а алтернативните оператори оствариле 1,58%. 

 
6.26 Високото  учество од аспект на реализиран сообраќај од услугата 

локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални 
корисници и високото учество во приходи од обезбедување на оваа услуга укажува 
дека „Македонски Телеком“ поседува голема пазарна моќ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
                   Табела 5  - Удел на пазарот национални повици ( локални/национални ) на операторот со                         
                                         значителна пазарна моќ за фиксна телефонија и алтернативните оператори 12

 
 

Во овој период процентуалното учество на алтернативните оператори е мало. Малото 
процентуално учество се должи на фактот што дел од алтернативните оператори 
настапија на пазарот во втората половина на годината. Како можна причина  за 
подоцнежниот настап на пазарот за потенцијалните учесници претставува и износот 
за интерконеција. Иако 2009 година не спаѓа во временскиот период кој е предмет на 
оваа анализа не може да не се воочи зголемувањето на обемот на сообраќај и 
остварени приходи на страна на алтернативните оператори.  Тоа означува дека е 
зголемена заинтересираноста на крајните корисници за услугите обезбедувани од 
страна на алтернативните оператори.  Во наредниот период АЕК одблиску ќе го 
следи развојот на пазарот за јавно достапни локални/национални телефонски 
услуги на фиксна локација за крајни корисници со цел да се утврди дали тој се 
движи во правец на создавање на ефективна конкуренција.   
 

 
Прашање бр. 15– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

                                                 
12 Од Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации  за првиот квартал 2009 год – изготвено од АЕК - 
http://www.aek.mk/ 
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Пазар 5  

6.27 Како и кај пазарот за резиденцијални корисници еднакво  и кај пазарот за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација за деловни корисници  АЕК 
констатира дека во 2006  година јавно достапни локални/национални телефонски 
услуги на фиксна локација за деловни корисници е обезбедувана само од страна на „ 
Македонски Телеком“.   Спрема обем на минути сообраќај остварен во 2006 година 
има 100 % учество на пазарот, соодветно на  тоа и  остварени приходи за обезбедување 
на услугата во истиот период има исто така 100% учество. Во овој  период „Македонски 
Телеком“ има значите лно доминантно учество на пазарот за обезбедување на 
услугата -   100% учество на пазарот од аспект на приходи и од аспект на остварени 
минути сообраќај.  
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                     Табела 6 - Учество на операторите во остварениот сообраќај од обезбедување на  
                                       локални/национални разговори за деловни корисници 
                                        
6.28 Во 2007 година  услугата локални/национални повици за деловни корисници е 

обезбедувана  од доминантниот оператор и еден алтернативен оператор. Еднакво 
како и на пазарот за резиденцијални корисници и на овој пазар неговото учество е  
многу мало -во  остварен обем на сообраќај изнесува 0,0035% и 0,0011% во остварените 
приходи.  Учеството на „ Македонски Телеком“ во оствар ниот обем на сообраќај 
изнесува 99,9965% и 99,9989% учество во приходи.   

 
6.29 Во 2008 година, покрај „Македонски Телеком“ на пазарот за јавно достапни 

локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за деловни корисници 
услугата е понудена од повеќе алтернативни оператори.  Цената за обезбедување на 
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услугата  локален/национален повик од алтернативните оператори е пониска од 
цената на   доминантниот оператор.  

                              

                          

100,00% 99,9989% 99,52%

0,00% 0,0011% 0,48%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2006 2007 2008

Македонски телеком

алтернативни 
оператори

 
                          Табела 7 - Учество на операторите во остварениот приход од обезбедување  
                                             на локални/национални разговори за деловни корисници 
 
6.30 Врз основа на податоците од историскиот прашалник АЕК ја констатира следната 

состојба на овој пазар: 
 

1. Во севкупниот сообраќај остварен од обезбедување на услугата 
локален/национален повик за деловни корисници, „Македонски Телеком“ има 
учество од 99,33% а алтернативните оператори оствариле 0,67%. 

 
2. Од 100% сообраќај кој потекнува и завршува во сопствена мрежа, 99,98% припаѓа на 

„Македонски Телеком“ а на алтернативните оператори припаѓа 0,02%. 
 

Овие два показатела укажуваат (од аспект на остварен сообраќај ) на високо 
учеството на „Македонски Телеком“ на пазарот за јавно достапни телефонски услуги 
на фиксна локација.  Имено во најголем дел, сообраќајот кој потекнува и завршува во 
сопствена мрежа припаѓа на  деловните корисници  на  доминантниот оператор а 
незначително е учеството на деловните корисници на алтернативните. Во услови на 
ефикасна конкуренција процентуалното учество на повиците кои потекнуваат и 
завршуваат во сопствена мрежа помеѓу операторот со значителна пазарна моќ и 
алтернативните оператори би биле избалансирани. 
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3. Во севкупните приходи остварени од обезбедување на услугата 
локален/национален повик за деловни корисници во 2008 година, „Македонски 
Телеком“ има учество од 99,52%  а алтернативните оператори оствариле 0,48%. 

 
За ваквото ниско учество во обемот на сообраќај и приходите остварени од него, мора 
да се спомене и малиот број на деловни корисници  кои ги користат  услугите на 
алтернативните оператори.  

 

             
                Табела 8- Број на претплатници ( резиденцијални и деловни ) по квартали во 2008 год.13

 
 

За разлика од пазарот за резиденцијални корисници кој бележи тренд на намалување 
на обем на сообраќај и број на претплатници, пазарот за деловни корисници во РМ се 
движи во друг правец.  При споредба на последните две години 2007 и 2008, бројот на 
деловни претплатници се зголемува, а во тој правец и обемот на остварен сообраќај.  
АЕК очекува во наредниот период да се зголеми пазарното учество на 
алтернативните оператори.  Развојот на пазарот  ќе биде одблиску следен со цел да се 
утврди дали  во периодот што претстои се движи во правец на развој на ефиксна 
конкуренција.   

 

 
Прашање бр. 16– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не  се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Од Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации  за првиот квартал 2009 год – изготвено од АЕК - 
http://www.aek.mk/ 
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Профитабилност 
 

6.31 Операторите и давателите на услуги  од обезбедувањето на услуги на корисниците 
остваруваат приходи.  Разликата остварена помеѓу цената на услугата која се дава на 
корисникот   и цената на чинење – трошоците  направени во создавањето на таа 
услуга овозможуваат да се оствари профит.  Големината на  оваа разликата  е една од 
начините за дефинирање на  степенот на профитабилност во една одредена дејност, 
активност.    Високиот степен на профитабилност може да биде индикатор за 
поседување на значителна пазарна моќ на одреден пазар.  Меѓутоа висока 
профитабилност може да биде резултат на причинители кои не потекнуваат од 
пазарната моќ, како на пример  

 
 бенефити од ефикасноста на работењето, имплементирање на иновации или 

сметководствени отписи кои што не соодветствуваат на  реалната вредност на 
инвестираниот капитал. Ниската профитабилност од друга страна може да биде 
резултат на неефикасност во работењето. 

 
6.32 Степенот на профитабилност е еден од индикаторите за степенот на развој на 

ефиксна конкуренција. Од тој аспект, неопходно е да се укаже дека во 2007 година 
услугите беа обезбедувани, покрај операторот со значителна пазарна моќ, и од еден 
алтернативен оператор.  Во 2008 година  бројот на алтернативни оператори се 
зголеми, меѓутоа мора да се спомене дека операторот со значителна моќ услугата 
локални / национални повици за резиденцијални и деловни корисници  ја обезбедува 
во континуитет долги години. 

 
6.33 Во Република Македонија, операторите/ даватели на услуги на јавни телефонски 

мрежи остваруваат приходи,  од извршените  односно продадените услуги ,  но  
финансиските податоци и индикатори не се јавно презентирани и публикувани.   
Почитувајќи го нивното право за тајност на податоци кои се од осетлив карактер, и 
законската обврска за деловна тајна  АЕК нема да ги прикаже во анализата.  Од 
страна на АЕК истите беа  анализирани а добиените резултати и заклучоци соодветно 
на областа се образложуваат во овој нацрт документ. 

 

 
Прашање бр. 17– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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Бариери за  влез на пазар  
 

6.34 Постоењето на бариери за влез на одреден релевантен пазар  е една од главните 
причини за обесхрабрување на потенцијалната конкуренција за настап на пазарот. 
Бариерите можат да бидат остварени на различни начини. Една од формите на 
бариера за влез на пазарот е однесувањето на доминантниот оператор.  Имено, 
цената   на производ или услуга нудена од доминантниот оператор  може да биде 
формирана на тој начин што ќе ја обесхрабри потенцијалната конкуренција во своето 
одлучување за влез на пазар. Утврдувањето дека настап на пазарот нема да биде 
профитабилен  се остава простор доминантниот оператор во натамошниот период да 
ги нуди услугите по цени повисоко од конкуретно ниво.   Покрај цената,  препреките 
за влез на пазар може да бидат во  различен облик и  да допринесат  да ја  ослабат или  
отргнат од намера потенцијалната конкуренција да влезе на пазар.  АЕК испитуваше 
кои препреки за влез на пазар може да се појават на пазарот во РМ  и истите се 
образложени подолу во анализата. 

 

Контрола на инфраструктура која не се реплицира лесно 
 

6.35 Бариера за влез на пазар може да претставува и сопственоста на  инфраструктурата 
од аспект кој управува со неа и кој ја контролира. Нејзината улога се гледа пред се 
што таа ги обезбедува  основните инпути за остварување на една услуга, меѓутоа и од 
аспект што таа не може лесно да се реплицира – неопходни се големи инвестиции за 
нејзина изградба но и  одреден временскиот период во кој таа може да биде 
изградена.  Високите инвестиции, подолгиот рок за изградба  и подолгиот рок за 
поврат на инвестицијата допринесуваат да се одреди како непрофитабилна 
инвестиција.  За ваквиот став допринесува и висината на неповратните трошоци кои 
неизбежно ја придружуваат инвестицијата,   особено  ако се донесе одлука за 
повлекување од релевантниот пазар.  

 
6.36 Врз основа на испитувањата кои АЕК ги направи во однос на инфраструктурата како 

можна пречка за влез на пазар констатира дека не е неопходно да се поседува 
инфраструктура ( мрежа за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација ) 
за да се понудат услугите локални/национални повици до крајни корисници. 
Согласно член 52 од ЗЕК „ Агенцијата им наметнува обврска на операторите со 
значителна пазарна моќ на соодветниот пазар за пристап и користење на јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација,  да им овозможат на своите претплатници 
пристап до услугите на секој оператор со кој имаат интерконекција за јавни 
телефонски услуги:  
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а) врз основа на поединечен повик со користење на префиксот на избраниот 
       оператор и  

           б)  со предизбор на операторот, кој може да биде прескокнат во текот на кој било 
                     повик со методот од точка  а) “ 

 

  Така, може да се оствари индиректен пристап до инфраструктурата, преку услугата  
предизбор на оператор или преку кодот за избор на оператор како алтернативен 
начин за пристап на операторите кои сакаат да влезат на овој пазар. 

 
6.37 Со Одлука на  АЕК,  „Македонски Телеком “  е определен  за оператор со значителна 

пазарна моќ  и  има обврска да доставува  РИО14  и РУО15

 

  во кои се дефинирани 
услугите кои тој е обврзан да ги обезбедува,  под определени услови и цени одобрени 
од АЕК.  Услугата избор и пред-избор на оператор за фиксни мрежи е 
имплементирана во Јануари 2007 година за национални, меѓународни  и за повици 
кон мобилни мрежи, а услугата избор и пред-избор на оператор за локални повици 
преку јавна фиксна телефонска мрежа е имплементирана во  Мај 2008 година. Мора 
да се напомене дека до крајот на 2008 година  само услугата избор на оператор е 
користена од крајните корисници.    

6.38 Првата РУО на „Македонски Телеком“ беше одобрена во 2006 година. Согласно 
Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во 
референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното 
објавување донесен во Септември 2008 година, РУО на „Македонски Телеком“ беше 
хармонизирана со одредбите на овој правилник и истата беше одобрена од страна на 
АЕК  во Декември 2008 година.  До крајот на 2008 година има само еден склучен 
договор со алтернативен оператор за користење на разврзан пристап на локална 
јамка.  Обезбедување на услугата  изнајмување на големо на претплатнички линии 
„Македонски Телеком “ ја нуди на комерцијална основа од Ноември 200 8 година.  
Првата регулирана понуда за изнајмување на големо на претплатнички линии 
доставена од „Македонски Телеком“ е одобрена од АЕК во  Март 2009 година во 
согласност со правилникот  донесен во Декември 2008 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 РИО – референтна понуда за интерконекција 
15  РУО –референтна понуда за разврзан пристап до локална јамка  
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                           Табела 9 – Број на корисници на услугата  избор на оператор 
 
 

6.39 За разлика од резиденцијалните корисници за кои постои можност користењето на 
услугата пристап и услугата повици да бидат обезбедувани од различни оператори, 
кај деловните корисници состојбата е поразлична.  За деловните корисници согласно 
нивните специфични потреби кои се должат на начинот на работа, внатрешна 
организациона поврзаност, обем на сообраќај, насоченоста на тој сообраќај,  се 
изготвуваат посебни технички решенија за пристап на мрежа. Освен пристапот, 
обемот на сообраќај, правецот кон каде  тој сообраќај е насочен, внатре во земјата, кон 
странство - кон кои земји во најголем дел повиците завршуваат, е значаен фактор кој 
влијае на посебниот статус на овој вид на корисници.  Денес, покрај телефонскиот 
сообраќај, деловните корисници во најголем дел ја користат и услугата пренос на 
податоци, но и дополнителни услуги во врска со јавните телефонски услуги.  Сето тоа 
допринесува деловните корисници овие услуги да ги користат од еден давател на 
услуги.  Така услугата локален/национален повик тие ја остваруваат во пакет со 
останатите услуги. При покачување на цената за локален повик многу мала е 
веројатноста дека ќе се одлучат да ја користат преку услугата избор на оператор. 
Меѓутоа, мора да се напомене дека е помал бројот на деловни корисници за кои треба 
да се изготвуваат такви  посебни посебни технички решенија а многу е поголем бројот 
на деловни корисници за кои нема таква потреба на изготвување на технички 
решенија.  Пред се , тоа се однесува на деловните субјекти кои бројат минимален број 
на вработени 1- 2, кои пристапот до јавна телефонска мрежа на фиксна локација го 
остваруваат ( од технички аспект )  подеднакво како и при обезбедување на пристапот 
за резиденцијалните корисници. Во однос на користење на услугите повик  преку 
јавна фиксна телефонска мрежа, согласно волуменот на сообраќај кои тие го 
остваруваат  не се врзани со такво техничко или комерцијално понудено  решение кое 
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би ги обврзало само да ги користат услугите од операторот кој ја обезбедува услугата 
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. 

 
6.40 Со оглед дека постојат различни начини за остварување на услугата 

локални/национални повици од аспект на пристапот до мрежата АЕК констатира 
дека контролирање на инфраструктура која што не е лесно да се реплицира не 
претставува висока бариера за влез на пазарите  за јавни локални/национални 
услуги на фиксна локација за крајни корисници 

 
 

 
Прашање бр. 18– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку    
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите 

 

Неповратни трошоци  
  
6.41 Неповратните трошоци ( sunc cost ) се оние фиксни трошоци кои неизбежно ја 

придружуваат инвестицијата,  а кои на краток рок не може да се надоместат.  Така  
доколку инвеститорот одлучи да ја продаде инвестицијата и се повлече од одреден 
пазар не може да очекува да добие надомест, поврат на овој вид на трошок преку  
продажба на инвестираното. Неповратни фиксни трошоци означува дека 
потенцијалниот учесник на пазарот ќе се соочи со такви трошоци кои што се многу 
повисоки од трошоците на операторите кои веќе работат – обезбедуваат услуги на 
пазарот.  

 
6.42 При споредба на висината и видот на  трошоците, трошоците кои треба да ги остварат 

новите учесници на пазарот и трошоците кои постоечките оператори ги остваруваат 
како резултат на тековното работење АЕК констатира дека може да претставуваат 
бариера  за влез на пазар. 

 
6.43 На овој пазар неповратните трошоци претставуваат значителни трошоци кои што 

треба да бидат направени од новите учесници на пазарот за обезбедување на 
услугата повик преку градење на алтернативна физичка инфраструктура ( мрежа за 
пристап ) се до крајните корисници.  АЕК во разгледувањето на неповратните 
трошоци и неговата улога како пречка за влез на пазар воочи дека  не е неопходно да 
се гради алтернативна физичка инфраструктура за да се овозможи услугата повик  
до крајни корисници.  Двете можности, да се обезбедува услугата повик овозможена 
преку услугите избор или пред-избор на оператор, целосно разврзан пристап на 
локална јамка,  услугата изнајмување на големо на претплатнички линии индицира 
дека неповратните трошоци не може да претставуваат значителна пречка за влез на 
овој пазар.   
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6.44 Врз основа на различните начини за пристап,  АЕК констатира дека на 
наповратните трошоци нема да се гледа како на  висока бариера за влез на 
пазарите за  јавно достапни  локални / национални телефонски разговори на 
фиксна локација за крајни корисници. 

 
 
Прашање бр. 19– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                    не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 Економии на обем  
 
6.45 Примената на економиите на обем се еден од факторите кои во голем дел  

допринесуваат оператор со значителна пазарна моќ да оствари предност над 
конкуренцијата на еден релевантен пазар.   

 
6.46 Економија на обем – се остварува со зголемувањето на производството. 

Зголемувањето на произведените единици на производ или услуга допринесува  да се 
намалуваат   просечните трошоци по единица производ/услуга. Овој вид на економија  
го  придружува   производството  кое е што е базирано на висока технологија и има 
високи фиксни а ниски варијабилни трошоци. Со примена на економија на обем се 
овозможува, како резултат на намалувањето на  цени на чинење, остварување на 
предност во однос на конкуренцијата. Таа предност може да биде: 

 

- Со намалување на цена на чинење операторот може да ги намали 
малопродажните цени, да ги формира  на ниво пониско од конкуренцијата а 
при тоа да се оствари приход, кој по обем е помал, но доволен до истиснување 
на конкуренцијата од пазарот. Потоа може повторно да ги зголеми цените над 
конкурентно ниво и да оствари екстра приход како резултат на доминација на 
пазарот. 

 

- Со намалување на цена на чинење, операторот може да ги задржи на исто ниво 
малопродажните цени, но поради големата разлика во цена овозможено е да 
остварува екстра профит кој ќе го вложи во нови технологии и ќе добие 
предност над конкуренцијата.  

 
6.47 Економија на интеграција претставува намалувањето на просечниот трошок по 

единица производ  како резултат на зголемувањето на  бројот на видови на 
производи кои што се создаваат со заеднички средства за производство. Овој вид на 
економија го придружува она производство каде што се зголемува асортиманот на 
производството.  Со зголемување на асортиманот се распределуваат трошоците по 
производи во зависност од нивното создавање. Така  инфраструктурата и  
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административниот систем се еден од примерите  за заедничко средство а еднакво 
учествува при создавањето на различните производи.  

 

 
6.48 Економиите на обем и интеграција заедно претставуваат влезна бариера за новите 

учесници на пазарот. Овозможуваат конкурентна предност на субјектите кои подолг 
период учествуваат на пазарот, како од аспект на остварување на поголем профит во 
однос на конкуренцијата за еднаков остварен волумен на услуги и негово 
реинвестирање во нови технологии и нови услуги на пазарот,  така и од аспект на 
формирање  на цени  пониски од конкуренцијата,  а при тоа да не се изгуби од 
профитот, се со цел конкуренцијата да биде оттурната од пазарот.  

 

 
6.49 АЕК претпоставува дека „Македонски Телеком“ како резултат на долгогодишното 

обезбедување на услугата локален/национален повик, има постигнато висок степен 
на остварување на економиите на обем.  Меѓутоа, економиите на обем се од помала 
важност во определувањето на значителна пазарна моќ на овој пазар. Тоа се 
засновува на фактот што постојните даватели на услугата локален/национален повик 
се поврзани со мрежата на „Македонски Телеком“, преку користење на услугата избор 
или предизбор на оператор, а преку тоа постои  можност  да го користат бенефитот 
што го остварува „Македонски Телеком“ од  економиите на обем, но со претпоставка 
дека цените за услугите поврзани со интерконекција се трошковно ориентирани. 

 
6.50 Делови од инфраструктурата и системот за поддршка може да бидат користени и за 

испорака на различни видови на други услуги.  Разгледувајќи го асортиманот на 
услуги кои „Македонски Телеком“ ги обезбедува и големиот број на корисници на 
услугите на севкупниот пазар за електронски комуникации, покажува дека тој ги 
користи бенефитите овозможени од економиите на обем на пазарите за јавно 
достапни локални/национални телефонски повици на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни корисници во споредба  со другите даватели на  услугите. 

 
 
 
 

6.51 АЕК во однос на економиите на обем констатира дека тие претставуваат висока 
бариера за влез на пазарите за јавно достапни локални / национални услуги на 
фиксна локација за крајни  корисници, и воедно претставуваат значителна 
конкурентска предност на „Македонски Телеком“. 

 
 

 
Прашање бр. 20– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                      не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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Лесен или привилегиран пристап до финансиски ресурси и пристап до пазарите за 
капитал  
 
6.52 Пристапот до изворите на финансирање е од голема важност за давател на услуга кој 

сака да настапи на пазарот. Особено од голема важност е за оние пазари кои што се 
дефинирани како капитал-интезивни и се потребни високи финансиски средства за  
инвестирање  а се проследени со  големи влезни неповратни трошоци.   Пристапот до 
изворите за финансирање може да претставува голема бариера за влез на пазарот.  
При споредба, а при претпоставка  дека на еден пазар има два даватели на услуги, а 
едновремено,  и двата имаат пазарна моќ , оној давател на услуги кој има добра  
финансиска состојба и нема  потреба од дополнителни финансиски средства ќе биде 
помалку изложен на притисок од конкуренцијата отколку давателот на услуги кој 
нема добра финансиска состојба а има потреба до нивен пристап.  Покрај тоа, давател 
на услуги со пазарна моќ и добар пристап до изворите на финансирање ќе биде во 
подобра позиција да го сочува својот пазарен удел, особено во ситуација кога нови 
учесници навлегуваат на пазарот, во споредба со давателот на услуга со пазарна моќ 
но без добар пристап до изворите на финансирање. 

 
6.53 За да се изгради соодветна пристапната мрежа за фиксна телефонија која ќе 

претставува  алтернатива на „Македонски Телеком“ потребни се големи финансиски 
средства.  Меѓутоа, за да се обезбедува  услугата локален / национален повик   за 
давателот на услугата не е неопходно да има своја сопствена пристапна мрежа.  Со 
услугите избор и пред-избор на оператор, целосно разврзан пристап на локална јамка 
и изнајмување на големо на претплатнички линии се овозможува услугата  повик да 
биде остварувана.  

 
6.54 За разлика од другите учесници на пазарот за локални / национални повици,  

„Македонски Телеком“ од аспект на неговото долгогодишно присуство на пазарите и 
неговиот висок степен на успешност во работењето,  АЕК смета дека има многу 
подобар пристап до изворите за финансирање  за разлика од другите учесници. 
Меѓутоа при постоење на различни начини за обезбедување на услугата тешко може 
да се каже дека претставуваат висока барира за пазарите за јавно достапни локални / 
национални телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници.  

 
6.55  Во овој контекст, генерално нема основа за критика дали „Македонски Телеком“  има 

подобар пристап до извор на финансирање за разлика од другите учесници на 
пазарот.  При претпоставка на негова подобра финансиска позиција на пазарот во 
однос на другите учесници, доведува да нема потреба од пристап до извори на 
финансирање кои што би ја зајакнале неговата позиција на пазарот.  Затоа АЕК 
констатира дека пристапот до финансиски ресурси и пристап до пазарите за 
капитал не претставува значителна бариера за  влез на пазарот. 
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Прашање бр. 21– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Пристап до дистрибутивни и продажни канали  
 

6.56.  Операторите кој подолг период обезбедуваат  услуги на пазар имаат добро ра звиена 
дистрибутивна и продажна мрежа.  Преку дистрибутивната и продажната мрежа 
операторите ги промовираат своите услуги, на непосреден начин се овозможува 
потенцијалните корисниците да бидат запознаени со предностите на услугите кои им 
се понудени и им се помогне во одлуката за нивно користење.  За потенцијален 
понудувач на услуга, кој нема  добро развиена продажна мрежа стои претпоставката 
дека таа може да претставува  значителна бариера  за влез на пазарот.  Ова особено се 
однесува за пазари на кои што  продажбата  е врзана со продажна мрежа, која што од 
своја  страна повлекува високи трошоци.  

 
6.57 Денешниот развој на пазарот овозможува продажбата да се извршува и на поинаков 

начин од непосредниот контакт со корисникот.  Такви видови се телемаркетинг, 
продажба преку интернет и преку директна пошта кои овозможуваат продажба 
односно претставуваат продажни канали.   

 
6.58  Иако современиот развој овозможи создавање на нови начини на продажба, во РМ 

најголем дел од склучување на договори за користење на услугите се врши во 
продажните објекти на давателите.  АЕК констатира дека дистрибутивните и 
продажни канали не треба да се сметаат за висока бариера за влез на пазарите. 

 
 
Прашање бр. 22– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите 

 
Препреки од аспект на раст и ширење на пазарот 
 
6.59 По правило, пазари кои имаат голем потенцијал за раст се секогаш попривлечни за 

потенцијалните нови учесници за разлика од пазарите кои се во стадиум на 
стагнација или имаат тренд на опаѓање  односно,  обемот на продадена количина на 
производи или бројот на купувачи има правец на надолно движење ,  во економската 
теорија познат „зрел пазар“.  По дефиниција „зрел пазар“ претставува оној пазар каде 
е постигната рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката и покажува отсуство на 
раст  и иновации. Под терминот  раст се подразбира согледување на инвеститорите 
дали на тој пазар постојат производи/услуги  чија продажба носат значителни  
приходи  или пазар кој има  потенцијал за високи профити. Од аспект на иновации се 
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подразбира креирање на нови производи/услуги.  Ако постојат пречки за раст на 
пазарот тогаш на нив може да се гледа како можна бариера за влез на пазарот. 
Потенцијалната конкуренција  која сака да настапи на пазар кој е во повисок стадиум 
на својот развој своето внимание го насочува  кон освојувањето на  корисници на 
постојната конкуренција.  

 
6.60 Примената на алтернативни електронски комуникациски услуги за говор преку 

телефон на фиксна локација се зголеми во последниот период (  примената на е-маил, 
СМС и говорна телефонија на мобилни мрежи) постигна пораст особено во 2008 
година. Податоците покажуваат дека обемот на сообраќај преку јавна телефонска 
мрежа на фиксна локација покажува тренд на намалување. Во тие рамки и обемот на 
локални / национални повици, но мора да се забележи развојот во 2008 година. Во 
првото полугодие учеството на алтернативните оператори е сосема незначително во 
однос на севкупниот број на остварени минути додека во вториот дел од годината овој 
број е зголемен и покажува тренд на пораст.  Тоа се должи на различниот период од 
кога почнале да ја обезбедуваат услугата на пазарот. 

 
6.61 Со развој на конкуренцијата на овој релевантен пазар се очекува новите учесници на 

пазарот да иницираат зголемување на обемот на сообраќај преку јавната телефонска 
мрежа на фиксна локација. По правило, новите учесници на пазарот спроведуваат 
таков настап на пазарот, од аспект на рекламирање – запознавање на потенцијалните 
корисници за нивните услуги, од аспект на цени – пониски, конкурентни цени во 
однос на постоечкиот давател на услуга, различни видови на услуги врзани во пакет- 
интернет, телевизија, кој допринесува да го зголемат својот пазарен удел изразен 
преку  број на корисници и остварен сообраќај.  Показател за влијание на 
конкуренцијата на пазарот во  РМ е промената на пазарно учество разгледувано по 
квартали.   Врз основа на кварталните извештаи кои учесниците на пазарите за 
електронски комуникациски услуги ги доставуваат до АЕК16

                                                 
16 Извештај за развојот на пазарот за електронски комуникации за првиот квартал 2009 година – табела 9 

  се воочува следното:  во 
првиот квартал на пазарот за домашни повици остварени преку јавна фиксна мрежа, 
учеството на операторот со значителна пазарна моќ во првиот квартал на 2008 год. 
изнесува 99,54 %, во четвртиот квартал 97,98% наспроти учеството на алтернативните 
од 0,46% во првиот и  2,02% во последниот квартал на 2008 година.   Во период што 
следи - учеството на алтернативните оператори   во првиот квартал на 2009 година 
изнесува 6,17% додека учеството на операторот со значителна пазарна моќ е намалено 
и тоа изнесува 93,83%.  Иако првиот квартал на 2009 година не спаѓа во периодот кој е 
предмет на оваа анализа, АЕК овие податоците ги разгледуваше од аспект на 
предвидување на развој на пазарите за наредниот период.   Пазарите за јавно 
достапни  телефонски услуги на фиксна локација во Р. Македонија  не може да се 
дефинираат како зрели пазари.  Зголемување на пазарното учество на 
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конкуренцијата, укажува дека за овие пазари претстои период на развој.  Во 
наредниот период АЕК очекува на пазарите за јавно достапни локални/национални 
телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници алтернативните 
оператори да го зголемат своето учество како во однос на остварен сообраќај така и 
во домен на остварени приходи.  АЕК  и понатаму ќе продолжи да го следи развојот на 
пазарите  со цел да утврди дали тој се развива во правец на создавање на ефикасна 
конкуренција.     

 
 
Прашање бр. 23– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Регулаторни бариери за влез на пазар  
 
6.62 По дефиниција регулаторни бариери постојат кога влезот на пазар е ограничен од 

страна на  регулаторни услови кои што се должат  на ограничени ресурси или 
ограничувања во поглед на здравје, животна средина или безбедност.  Како пример за 
ограничени ресурси  
претставува  спектарот на радиофреквениците кои се од посебен национален интерес 
и  регулирани со одредбите во законот и Планот за радиофреквенции.  Планот за 
нумерација исто така претставува акт од посебен национален интерес и би можел да 
претставува ограничувачки фактор. 

 
6.63 Со донесување на Законот за електронските комуникации во 2005 година отпочна 

процесот на либерализација на пазарот за електронски комуникации во РМ.  Со 
донесените подзаконски акти подетално се дефинираа условите и правилата за влез 
и работа на операторите и давателите на услуги на пазарите за електронски 
комуникации. Укинувањето на монополскиот статус на „ Македонски Телеком“, а 
овозможен преку Законот за телекомуникациите и договорот за концесија со кој до 
31.12.2004 година се оневозможуваше влез на нови учесници на пазарите за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација, претставува  битен момент во 
одлучувањето на потенцијалната конкуренција за настап на пазарот.  

 
 

6.64  Законот за електронските комуникации е донесен во 2005 година. Донесени се и 
имплементирани подзаконските акти  со кои се додефинираат и создаваат услови за 
обезбедување на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги 
како: Правилник за избор и предизбор на оператор, Правилник за пристап и 
користење на  специфични мрежни средства, Правилник за терминирани и преносни 
сегменти на изнајмени линии, Правилник за начин и постапка за регулирање на 
малопродажните цени, Правилник за обезбедување на услугата за изнајмување на 
големо на претплатнички линии  се дел од подзаконските акти донесени од страна на 
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Агенцијата за електронски комуникации.  Услугите избор на оператор за јавни 
фиксни мрежи за национални, меѓународни и повици кон мобилни мрежи беа 
достапни во Јануари 2007 година а за локални повици во Мај 2008 година.  Во Мај 2008 
година е дополнето РИО на „Македонски Телеком“ за обезбедување избор на 
оператор за локални повици.  Услугата  изнајмување на големо на претплатнички 
линии која што беше комерцијално обезбедувана е регулирана и имплементирана  
согласно правилникот.   Затоа АЕК смета дека не постои регулаторна бариера која 
би била препрека за влез на пазарот.  

 
 
Прашање бр. 24– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не  се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Потенцијална конкуренција и иновации  

 
6.65 Главно обележје на електронските комуникации,  набљудувано и од  аспект на  

гранка во науката и од аспект на  гранка во стопанството, е пропулзивниот развој во 
последните две децении.  Подобрувањето на перформансите на постоечката 
технологија и создавањето, креирањето, на нов вид на технологија која за многу кус 
период се имплементира во секојдневното работење претставува една од нејзините 
најглавни обележја.   Како резултат на тоа, на пазарот секојдневно се појавуваат  нови 
услуги, или на нов начин се создава и обезбедува веќе постоечката услуга до  
корисникот,  со при тоа подобри перформанси од аспект на квалитет и  обем на 
достапност до крајните корисници.  Поради тоа, технолошкиот развој  може да биде 
од големо значење за развој на потенцијалната конкуренција на пазарот.  На пазари 
кои се карактеризираат со висок степен на примена на иновации помала е можноста 
за постигнување на висока  пазарна моќ.  Иновациите и нивното брзо 
имплементирање допринесуваат да се ослабат позициите на операторот со 
значителна пазарна моќ.  Од друга страна, до пристап и примена на иновации,  се 
потребни финансиски средства кои за доминантиот оператор не претставува посебен 
проблем од аспект на неговиот пазарен удел.  Во овој контекст, апликација на 
иновациите би можела да  претставува во одреден степен бариера за влез на 
пазарите.   

 
6.66 Доколку пазарот за јавно достапни локални/национални  телефонски  услуги на 

фиксна локација се гледа како на пазар на кој не се очекува драстичен пораст во 
волуменот на сообраќај,  технолошкиот развој може да допринесе за ослабување на 
позициите на „Македонски Телеком“.  Тоа ќе доведе до  прераспределба на обемот на 
остварени повици   помеѓу  него и  алтернативните оператори. Меѓутоа пазарот за 
јавно достапни локални / национални телефонски услуги на фиксна локација не 
може да се дефинира како зрел пазар.   Имено, обезбедувањето на услугата повик 
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денес е остварувана преку различни видови на пристапна мрежа  покрај 
традиционалната мрежа од упредени бакарни парици, преку  коаксијални кабли,  
оптички кабли или преку различните видови на радиокомуникациски мрежи за 
безжичен пристап на фиксна локација (WiMax или 3G мрежа ).  Тие овозможува aт 
едновремена достапност на повеќе различни, по својата намена, услуги до крајните 
корисници.  Развојот на технологијата овозможи на понаков начин да се обезбедуваат 
услугите. Појавата на обезбедување на пакетот со три врзани услуги ( triple-play ), што 
опфаќа телефонија, пренос на податоци и пренос на радиодифузни содржини ( 
телевизија ) иако е на почеток на својот развој на пазарот, индицира дека во 
наредниот период на развој на пазарите за електронски комуникации постои 
можност за конвергенција на пазарите.  Со оглед дека конвергенција на пазарите 
претставува спојување на пазарите во еден, поточно придвижување на останатите 
пазари кон еден централен , постои голема можност за прелевање на пазарната моќ 
од еден на друг пазар каде не е поседувана, и да доведе до застој на развој на 
конкуренција.   Од тој  аспект, АЕК ќе обрне особено внимание на развојот на пазарот 
за локални / национални телефонски услуги на фиксна локација за крајни  
корисници со цел да утврди дали таквиот развој ќе биде во правец на создавање на 
ефикасна конкуренција. 

   
 
Прашање бр. 25– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Однесување на операторите/даватели на услуги на јавни телефонски мрежи на фиксна 
локација 
 
Врзување на услуги во пакет  
 
6.67 На пазарот за електронски комуникациски услуги се нудат различни видови на 

услуги кои спрема своите карактеристики и намени за задоволување на потребите на 
крајните корисници припаѓаат на различни пазари.  Така на пример,  услугите  за 
пренос на говор,  услугите за пренос на податоци и преносот на радио-телевизиски 
содржини претставуваат три различни услуги кои задоволуваат различни потреби на 
крајниот корисник, а истите се предмет на понуда и побарувачка на други пазари. Со 
развој на дигиталната технологија и нејзина брза имплементација во секојдневието, 
се овозможи овие три услуги да бидат обезбедувани од еден оператор.  

 
6.68 Подолгото присуство на обезбедување на услуги на еден релевантен пазар и 

поседувањето на значителен пазарен удел допринесуваат еден субјект да има 
подобра финансиска состојба и стабилност во однос на ново влезените учесници на 
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пазарот.  Таа финансиска стабилност овозможува инвестирање во нови технологии за 
кои се потребни поголеми финансиски средства, а воедно побрза имплементација во 
споредба со конкуренцијата и да добие предност на пазарот.  Дигиталната 
технологија овозможува обезбедување на услуги кои се со подобар квалитет но и исто 
така овозможува проширување на асортиманот на услуги кои ги обезбедува еден 
оператор или давател на услуги.   Како резултат на воведување на дигиталната 
технологија и 100% покриеност на територијата на РМ,  од 2008 година на пазарот се 
достапни  пакети на врзани услуги, различни по својата намена.  Нудењето на три 
поединечни услуги врзани во пакет кај крајниот корисник се создава перцепција дека 
користи една единствена услуга.  

 
6.69 Од аспект на понудувач на пакет услуги – со продажба на  пакет на врзани услуги,  

услуги кои припаѓаат на други пазари, давателот на услуги фактички преку продажба 
на 1 пакет прави едновремена продажба на услуги од два или три пазари. За новите 
учесници на еден пазар ова може да претставува значителна бариера за влез на 
пазарот.  Новите учесници  влегуваат на пазар со  јасно дефинирање кој вид на услуга 
е предмет на продажба.  Создавањето на таа услуга повлекува соодветни технички 
предуслови и соодветни финансиски средства  кои новите учесници неопходно  ги 
остваруваат за да ја обезбедуваат услугата на пазарот.  Кога на пазар постои учесник 
кој подолг период  нуди услуга и има број  на корисници а едновремено нуди и пакет 
на врзани услуги кои му создаваат предност во привлекување на нови корисници, 
секако дека тоа ќе претставува значителна потешкотија за пласман на услугата од 
новите учесници.  Тие нудат поединечна услуга – дефинирана на релевантниот пазар 
а не и останатите една или две услуги.  На тој начин давателот на услуги кој е 
присутен  подолг период на одреден пазар, односно пазари, со нудењето на три 
врзани услуги создава конкурентна предност во однос на другите учесници. 
Вообичаено, доминантниот оператор на пазарот за електронски комуникациски 
услуги е прв кој нуди врзани услуги во пакет а како резултат на неговата подобра 
технолошка и финансиска состојба  во однос на конкуренцијата. Со едновременото 
продавање на три услуги - предмет на продажба на три различни пазари, се 
овозможува пренесување на пазарната моќ од еден релевантен пазар на друг.   

 
6.70 АЕК врз основа на разгледувањето на пазарите за електронски комуникациски 

услуги констатира дека на пазарот во Република Македонија од 2008 година почна да 
се нудат/продаваат пакет/и на услуги.  На пазарот се нудат пакети со две - 
телефонија и интернет или три врзани услуги - телефонија, интернет и телевизија. Во 
пакетите, во домен на услугата телефонија е понудена услугата повик и тоа 
локални/национални, меѓународни како и услугата повик кон мобилни мрежи  Исто 
така, во домен на  телефонија се врзани двете основни услуги пристап и повик.  При 
разгледување на пазарот за услугата повик а врз основа на податоците доставени до 
АЕК како и од податоците добиени преку продажните објекти на давателите на 
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услуги – каталози со цени и услуги за потенцијалните корисници, се констатира дека  
на пазарот има понуда на голем број на  пакети.  Во Прилог 1 на овој документ се 
презентирани пакетите кои се нудат на пазарот.  

 
6.71 Во разгледување на пакетите на врзани услуги во однос на прашањето кои услуги се 

нудат се констатира  дека услугата пристап до јавна фиксна телефонска мрежа многу 
помалку е воочлива во понудувањето на двете основни услуги – пристап и повици.  
Многу крајни корисници не ги воочуваат овие две услуги како посебни  а особено кога 
користат пакет на  врзани услуги.  Таков вид  на врзани услуги имаше во минатиот 
период, остварувани од „Македонски Телеком“. Во месечната претплата беше вклучен 
месечниот надоместок за пристап на мрежата и одреден обем на сообраќај кој што од 
крајните корисници беше толкуван како бесплатни минути за разговор а на двете 
услуги се гледало како купување на една.   

 
6.72 „ Македонски Телеком“ долг период беше единствен оператор и давател на услуги за 

фиксна телефонија за крајни корисници. Покрај пазарот за обезбедување на услуги 
од фиксна телефонија,  тој поседува  доминантна позиција и  на пазарот за 
широкопојасен интернет, а двете позиции  допринесуваат многу полесно да придобие 
корисници на пакет услуги со оглед дека најголемиот број  корисници на поединечни 
услуги се негови претплатници. 

 
6.73 Доколку на еден пазар има оператор  кој има брендирано име, тоа може да 

претставува бариера за влез на еден пазар. Брендираното име  овозможува крајните 
корисници побрзо да се определат од кои оператори  да користат услуги.  Иако 
брендираното име не спаѓа во критериумот врзување на услуги во пакет, не може да 
не се спомне од аспект на користењето  на услуги и придобивање на корисниците  со 
поинаков пристап меѓутоа близок на врзување на услуги. Брендираното име 
овозможува на носителот да воспостави бизнис релации со други фирми несродни по 
дејност од аспект на давање на одредени попусти на крајните корисници доколку 
покажат  дека ги користат услугите на давателот со брендирано име. АЕК  во 
анализата  разгледуваше и екстерни информации  кои се однесуваат на периодот 
кога ова анализа се спроведува, а врз основа на понудата до крајните корисници која 
е во пишана форма и достапна во малопродажните деловни објекти на „Македонски 
Телеком“.  На корисниците на услугите на „ Македонски Телеком“ се овозможуваат 
попусти  за користење на производи и услуги на други фирми, не сродни по дејност и 
припаѓаат на  други стопански гранки.   Такви поволности АЕК не констатира кај 
другите учесници на пазарот за јавно достапни локални/национални телефонски 
услуги на фиксна локација.  

 
6.74 Врзувањето на услугите во пакет може да претставува еден од одлучувачките 

фактори при донесувањето на одлука на корисниците за промена на операторот 
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покажа и спроведеното испитување на јавното мислење.  Од вкупниот број на 
испитаници кои го промениле операторот за фиксна телефонија 16,1% се изјасниле 
дека тоа го сториле поради користење на пакет понуда.  Меѓутоа во споредба  со 
вкупниот број на корисници на фиксна телефонија тој процент изнесува 2,41%.  Со 
оглед дека најголем дел од корисниците на јавни телефонски услуги на фиксна 
локација се претплатници на операторот со значителна пазарна моќ индицира дека 
многу е полесно за него да ги придобие своите претплатници и за користење на пакет 
услуги.   

 
 
Прашање бр. 26– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Коментар на Македонски Телеком: 
 
Иако АЕК констатира дека давањето пакети на услуги во кои е вклучен пристап до 
мрежа на фиксна локација, телефонски сообраќај и интернет како врзани услуги, 
индицира дека МКТ поседува можност за зајакнување на позицијата што ја има на 
другите пазари, сепак треба да се има во предвид и понудата на конкуренцијата која 
има понуди со цени пониски од оние на МКТ. Дел од понудите на операторите се 
опфатени во прилозите на двата документа за анализа на пазарите. 
Имајќи го во предвид големопродажното портфолио на МКТ, алтернативните 
оператори во целост може да ги реплицираат услугите и пакетите кои ги обезбедува 
МКТ на своите крајни корисници. 

 
Одговор на коментар: 
 
АЕК се согласува со констатацијата дека на пазарите покрај Македонски Телеком и 
алтернативните оператори во својата понуда  имаат најразлично портфолио на 
пакети  на услуги. Тоа е образложено во овој Документ. Сепак, АЕК останува на 
констатацијата дека  Македонски Телеком поседува можност за зајакнување на 
позицијата што ја има на другите пазари,особено преку понудата на пакети на 
услуги- услуги врзани во пакет. 
 

 
Пренесување на пазарна моќ на блиски пазари  
 
6.75 Долгогодишното обезбедување на услуги од страна на еден субјект резултира во 

стекнување на предности: може да поседува сопствено производство – во овој случај 
сопствена мрежа, пристапна и основна, широк асортиман на услуги кои припаѓаат на 
различни пазари, како резултат на имплементирање на нови технологии, голем број 
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на корисници на неговите услуги, малопродажна мрежа – непосреден контакт со 
потенцијални корисници, солидна финансиска состојба.  Големиот број на корисници 
на одредена услуга овозможува да поседува значителна пазарна моќ на релевантниот 
пазар.  Поседувањето на значителна пазарна моќ на одреден пазар овозможува да ја 
зајакне позицијата на друг пазар каде не е доминантен или да ја зацврсти доколку е 
доминантен. Тоа претставува пренесување на пазарната моќ.  Пренесување на 
пазарната моќ на други блиски пазари може да биде остварено по вертикална линија 
или хоризонтална линија.  Пренесување на пазарна моќ по вертикална линија 
настанува  помеѓу големопродажен пазар и малопродажен пазар – во однос на еден 
ист производ или услуга.  Пренесување на пазарна моќ во хоризонтална линија се 
остварува помеѓу два малопродажни пазари –  производи и услуги кои се понудени и 
побарани на едниот пазар  се различни од тие на другиот. 

 
Вертикална интеграција  
 
6.76 Со вертикално интегриран  давател на услуга е означен оној субјект чии активности 

содржат повеќе од еден линк во релевантниот вредносен ланец.  Вообичаено 
вертикално  
интегриран давател на услуги, е присутен и на двата пазара – пазар за давање на 
услуги од аспект на инфраструктурата, или од аспект на мрежата ( „upstream“ пазари 
),   и пазарите наменети за давање на услуги на крајни корисници ( „ downstream“ 
пазари ). Големопродажниот пазар обезбедува услуги кои претставуваат основен 
инпут за услугите кои се нудат на малопродажниот пазар.  Кога оператор на мрежа е 
едновремено и давател на услуга и поседува доминантна положба на 
големопродажниот пазар ќе настојува таа пазарна моќ  да ја пренесе на 
малопродажниот пазар со цел да ја истисне конкуренцијата. Истиснување на 
конкуренцијата од малопродажниот пазар може да биде сторено преку не 
обезбедување на големопродажни услуги. Тоа допринесува конкурентите да не 
можат да ги снабдуваат своите корисници  со услуги како резултат на прекинување 
на технолошкиот процес на создавање, пренос и доставување на услугата до крајниот 
корисник – како резултат на одбивање на интерконекција.   Истиснувањето може да 
биде сторено и преку цените за големопродажните услуги кои ги купува 
конкуренцијата од малопродажниот пазар. Цените за големопродажните услуги 
(инпут за малопродажните услуги) се поставуваат на  повисоко ниво од цените на 
чинење со цел формирањето на малопродажна цена за одредена услуга од страна на 
конкуренцијата да не биде  конкурентна со цената понудена од вертикално 
интегрираниот давател на услуги.  На овој начин давател на услуга кој е вертикално 
интегриран и кој има значителна пазарна моќ на големопродажниот пазар ја 
засилува својата позиција на малопродажниот пазар. 
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6.77 Разгледувајќи ги активностите кои се однесуваат на телефонскиот сообраќајот кој се 
остварува преку јавна фиксна телефонска мрежа АЕК констатира дека „Македонски 
Телеком“  е вертикално интегриран давател на јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација.  Ваквата констатација се должи на фактот што „Македонски 
Телеком“ како сопственик на пристапната мрежа истовремено ја контролира и 
управува со неа,  а  тоа овозможува да ја зајакне позицијата на малопродажниот 
пазар за јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна локација 
што е предмет на оваа анализа.  „Македонски Телеком“ е определен од  АЕК, согласно 
Законот за електронските комуникации, за оператор со значителна пазарна моќ и му 
наметна обврска за интерконекција, односно поврзување со мрежи на други 
оператори со обврска  цената на поврзување да биде заснована на трошоци.  Услугата  
јавно достапни локални/национални услуги на фиксна локација од еден 
алтернативен оператор се нуди започнувајќи од 2007 година , а од останатите 
новопојавени оператори во 2008 година.  Имајќи во предвид дека во најголем дел 
новите учесници почнале да ја обезбедуваат услугата во втората половина на 2008, а 
во  месец мај истата година цените за услугите за интерконекција  беа намалену  
индицира дека претходните цени за интерконекција потенцијалните конкуренти на 
услугите не сметале дека се на соодветно ниво за да одлучат да настапат на пазарот. 
Конкурентите на пазарот за локални/национални повици  купуваат големопродажни 
услуги од „Македонски Телеком“, односно  интерконекциските производи – 
оригинација, транзит и терминација, како и услугата избор и предизбор на оператор, 
изнајмување на големо на претплатнички линии и целосно разврзан пристап на 
локална јамка кои претставуваат инпути за услугите на малопродажниот пазар.  
Цените за овие инпути претставуваат значителна ставка во формирањето на 
малопродажните цени.  Разгледувајќи од овој аспект, АЕК  воочува дека  позицијата 
на  „Македонски Телеком“ на пазарот за фиксна телефонија е значителна  имајќи ги 
во предвид приходите од големопродажните елементи неопходни за давање на 
услугата повици.  Од тој аспект   доколку се додадат и приходите  остварени од 
продажба на големопродажните елементи тогаш позицијата на „Македонски 
Телеком“ е многу поголема  во споредба со  позицијата разгледувана единствено од 
аспект на малопродажниот пазар. Врз основа на ова,  АЕК  констатира дека 
степенот на вертикалната интеграција има големо влијание врз одредувањето  на 
„ Македонски Телеком“ како оператор  со  значителна пазарна моќ на овој 
релевантен пазар.  

 
 
Прашање бр. 27– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                      не се  согласувате  Ве молиме  да образложите 

 
Хоризонтална интеграција  
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6.78 Давателите на услуги кои се хоризонтално интегрирани преку сопственоста на 
инфраструктурата и имаат контрола на различни паралелни инфраструктури,  можат 
да обезбедуваат различни видови на  услуги ( кои се предмет на конкуренција на 
различни пазари)  за крајни корисници.  На овој начин операторот/давател на услуга 
може да ја зајакне својата пазарна моќ  на пазарот преку неовозможување на 
конкуренција од страна на алтернативна инфраструктура.  Хоризонталната 
интеграција на големопродажниот пазар не е толку релевантен во одредувањето на 
значителна пазарна моќ на пазарот  каде што предмет на анализа е телефонскиот 
сообраќај колку што има значење во определувањето на значителна пазарна моќ на 
малопродажниот пазар за  пристап до мрежа.  АЕК  пристапи кон разгледување на 
малопродажните пазари за повици остварени преку јавна фиксна телефонска мрежа  
од аспект на услугите кои се предмет на понуда и побарувачка на малопродажните 
пазари за електронски комуникации. На малопродажните пазари покрај услугите 
повик, се нудат и услуги за пренос на податоци, пренос на телевизиски содржини, 
изнајмени линии.  „Македонски Телеком“,  врз основа на вертикална интеграција – 
услугите обезбедувани на големопродажно ниво се воедно инпути за мало-
продажните пазари, е давател на услуги за кои поседува значителна пазарна моќ 
скоро на сите малопродажни пазари.  Обезбедувањето на  услуги кои се предмет на 
понуда и побарувачка на различни малопродажни пазари допринесува  многу побрзо 
и полесно  да се прави комбинирање на различни услуги да се врзат  во пакет, 
понудени со различни опции од аспект на цени на пакетот и понудената  количина на 
услуга.  Исто така, може да креира пакети на услуги соодветни на побарувачката за 
услугите побарани од различни групации на крајни корисници.   На тој начин 
понудата за крајните корисници е многу поголема за разлика од другите учесници на 
пазарот.  АЕК  констатира дека  давањето на пакет на услуги во кој што е вклучен 
телефонски сообраќај и истовремено и пристап како врзани услуги и користење 
на други малопродажни комуникациски услуги, индицира дека „Македонски 
Телеком“  поседува можност за зајакнување  на позицијата што тој ја има на 
другите пазари.   

 
 
Прашање бр. 28– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку         
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Ценовна политика  
 
6.79 Ценовната политика која што ја спроведува одредена фирма на пазар и промените во 

цените во одреден набљудуван период укажува за состојбата на еден пазар дали има 
конкуренција и како таа влијае на развој на пазарот, а со тоа дали некој 
оператор/давател на услуга поседува одредена пазарна моќ.  АЕК од тој аспект ги 
разгледуваше цените понудени на релевантниот пазар. АЕК пристапи кон 
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разгледување на цените за јавно достапни локални/национални телефонски услуги  
на фиксна локација    понудени во 2007 и 2008 година -  цени кои ги доставија 
операторите  врз основа на податоците побарани со историскиот прашалник. Во 2007 
година првиот алтернативен оператор ги нуди услугите по пониски цени од 
доминантниот оператор.   Податоците за 2008 година  дава  еднаква слика како и во 
2007 година  – цените на конкуренцијата за локални/национални повици за 
резиденцијални и деловни корисници се пониски од цената на „Македонски 
Телеком“.  Овие цени не влијаеле на доминантниот оператор за  намалување на 
сопствените цени  кои би допринеле да  добие  конкурентна ценовна  предност во 
однос на другите учесници.  Овој податок укажува дека „Македонски Телеком“ не 
чувствува притисок од конкуренцијата а тоа се должи на неговото високо пазарно 
учество во обезбедување на услугата.  

  
6.80 Врз основа на испитувањето на јавното мислење 7,1% од граѓаните кои не поседуваат 

фиксна телефонска линија како главна причина ги наведуваат високите цени на 
претплата/разговор. Врз основа на анализа на одговорите на граѓаните кои 
поседуваат фиксна телефонска линија површно може да се извлече заклучок дека 
половина од нив се задоволни од цените а половина не се задоволни.  Меѓутоа 
анализирањето на секој вид на одговор дава поинаква слика.  Доколку се разгледаат 
ставовите на граѓаните- од аспект на крајните граници на задоволство или 
незадоволство се заклучува следното: помал е бројот на граѓаните - 149, кои се многу 
задоволни од цените или 19% од испитаниците во однос на 259 граѓани кои воопшто не 
се задоволни од цените понудени од операторот на фиксна телефонија или 33 % .  
Останатите 54 % или 377 испитаници се со ставот дека се донекаде задоволни / 
незадоволни од цените на услугите.   Од вкупниот број на испитаници кои поседуваат 
фиксен телефон 14,6%  или 115 испитаници го имаат променето операторот на фиксна 
телефонија, при што од нив 84% како главна причина за менувањето ги наведуваат 
подобрите цени.  За 101 граѓанин или  88 % од испитаниците кои го промениле 
операторот телефонските сметки за користење на услугите се намалиле, за 7,1 % 
останале исти а зголемување на сметките имаат 3,1 %.   

 
6.81 Со оглед дека конкуренцијата е многу краток период на пазарот АЕК ќе продолжи да 

го следи ценовниот развој на услугите на овие пазари со цел да утврди дали тие се 
движат во правец кон развој  на ефикасна конкуренција. 

  
 
Прашање бр. 29– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку 
не  се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот 
 
6.82 Постоењето на купувачи кои имаат преговарачка моќ може да ја ограничат 

позицијата на давателот на услуга да се однесува независно на пазарот.  Таква 
пазарна моќ на страна на побарувачката може да биде резултат на големината на 
купувачот, волуменот на услуга кој тој ја купува .   

 

 

Пазар 3 
 

6.83 За пазарот за јавно достапни локални/национални телефонски услуги на фиксна 
локација за резиденцијални корисници не може да се каже дека од страна на 
побарувачката може да постои моќ за преговарање.  Имено, на страна на 
побарувачката има голем број на крајни корисници кои спрема својот обем на 
сообраќај  индивидуално  немаат моќ која би ги довела да преговараат со операторот 
со значителна пазарна моќ за намалување на цени за минута разговор  или добивање 
попусти и поволности. 

 
 Затоа се констатира дека од страна на побарувачка за услугите нема влијание врз 

пазарната моќ која ја поседува „Македонски Телеком“, на било кое ниво.  
 

 
Прашање бр. 31– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 

Пазар 5 
 
 
 

6.84  За разлика од пазарот за резиденцијални корисници,  пазарот за јавно достапни 
локални/национални телефонски услуги на фиксна локација за деловни корисници е 
пазар на кој страната на побарувачка има моќ за  преговарање со давателите на 
услугите.  Имено, деловните корисници кои имаат голем волумен на сообраќај ги 
прави да бидат од посебен интерес за давателите на услуги за јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација .  Остварувањето на голем волумен на 
сообраќај ги доведува во позиција на предност во преговарање со давателот на 
услугата, за добивање на пониски цени и добивање на повластени услови и  бенифити 
во користењето на услугата.  

 
6.85 Бројот на деловни корисници кои имаат моќ за добивање на посебни предности и 

бенифиции е многу помал во однос на  бројот на деловни корисници кои овие 
предности не им се достапни.  Голем дел од деловните корисници остваруваат 
волумен на сообраќај кој повеќе соодветствува на сообраќајот кој го остваруваат 
поединечно резиденцијалните корисници. Тоа се однесува пред се на деловни 
субјекти кои имаат минимален број на вработени а според природата на дејноста 
повеќе соодветствува на сообраќајот кој го остваруваат резиденцијалните. Ваквите 
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деловни субјекти се многу побројни на пазарот меѓутоа не се во позиција да 
преговараат со операторот со значителна  пазарна моќ за добивање на  посебни 
бенифиции и услугите ги користат согласно стандардно понудени услови на 
користење.  

 
6.86 Од аспект на побарувачката АЕК констатира дека, за одреден дел, таа  може да 

влијае на пазарната моќ што ја поседува „Македонски Телеком “. Гледано од 
аспект на севкупноста на пазарот , поголемиот дел од деловните корисници кои 
користат услуги на јавно достапни локални/национални разговори на фиксна 
локација не се во позиција која би им овозможила  да влијаат на пазарната моќ 
на операторот.  

 
 
Прашање бр. 31– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Коментар на Македонски Телеком: 
 
Неопходна е флексибилност на операторите во подготовка на индивидуални понуди 
за големи корисници имајки ја во предвид не само пазарната ситуација туку и 
моменталната ситуација каде согласно Законот за Јавните набавки голем дел од 
економските субјекти во земјата распишуваат тендери за телефонски услуги и во тие 
тендери налагаат услови и цени кои најчесто се различни од официјалните понуди на 
операторите. Операторите со основна цел да можат да учествуваат на тендерите 
настапуваат со понуди кои се неопходни да се задоволат условите на тендерот и да 
остварат минимален економски бенефит од истото.  

 
Одговор на коментар:  
 
Од аспект на можност за дискриминација на еднакви корисници АЕК смета дека е 
неопходно воведување на обврска за забрана за ценовна дискриминација која 
вклучува нееднакви попусти кон определена категорија корисници.  
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Пристап на корисниците до информации        
 
6.87 На пазарот за јавни телефонски локални/национални телефонски услуги на фиксна 

локација услугата се обезбедува од повеќе оператори.  За да може крајниот корисник 
да направи избор од кој оператор  ќе ги користи услугите  тој мора да има пристап до 
информации за понудената услуга.  На пазарот услугата се нуди во различни 
тарифни модели и различни пакети кои претставуваат за крајниот корисник 
отежнителна околност за донесувањето на неговата одлука, особено кога на пазарот 
има повеќе понудувачи на услугата кои ја нудат услугата со различни структури на 
цени, при што не може да направи ефикасна споредба која опција да ја одбере. Такви 
околности допринесуваат крајниот корисник да продолжи да ја користи од 
дотогашниот давател на услуга, а со тоа  се јакне позицијата на операторот со 
значителна моќ . 

 
 
Прашање бр. 32– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку  
                                     не  се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 
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ВТОР ДЕЛ 
 
Пазар 4 – Јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за  

                       резиденцијални корисници 
 
Пазар 6 – Јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за  

                       деловни корисници 
 
7 Вовед 
 
7.1 Согласно Одлуката за утврдување на релевантни пазари донесе од АЕК ( бр. 13/34 од 

17.08.2005година ) каде  е наведено дека има четири малопродажни пазари за  јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација и тоа: јавно достапни локални/ 
национални телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници, 
јавно достапни  локални/ национални телефонски услуги на фиксна локација за 
деловни корисници, јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна 
локација за резиденцијални корисници и јавно достапни меѓународни телефонски 
услуги на фиксна локација за деловни корисници,  се  побара од операторите на јавни 
фиксни телефонски мрежи да достават податоци до АЕК согласно доставените 
прашалници за периодот кој ги опфаќа 2006 – 2008 година. Податоците беа доставени 
согласно поделбата на малопродажните пазари утврдени во горе наведената одлука и 
истите беа анализирани од Агенцијата за електронски комуникации.  Во овој дел е 
образложена анализата на пазарите за јавно достапни меѓународни телефонски 
услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници.   Причината за 
овој пристап на образложување е сторено од аспект на предметот на анализа, повици 
кои потекнуваат од корисниците на  јавни телефонски мрежи на фиксна локација на 
територијата на РМ а завршуваат кај крајни корисници во странски мрежи, односно 
крај крајни корисници кои се надвор од територијата на Република Македонија.  

 

Дефинирање на релевантен географски пазар  
 
7.2 Од аспект на примена на единствена законска регулатива на целата територија на 

Република Македонија - релевантен географски пазар за услугата јавно достапни 
меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници и 
релевантен географски пазар за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за деловни корисници е целата територија на Република 
Македонија. 
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7.3    Во разгледување на пазарите за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за крајни корисници  АЕК пристапи кон испитување на цените за 
меѓународни повици.  Цените беа разгледувани не од аспект на дестинацијата на 
земјата каде тој повик е примен,  туку од аспект дали цената за повик кон одредена 
земја формирана од операторите/даватели на услугата е понудена  еднакво на целата 
територија на РМ, од аспект на нумерциското географско подрачје од каде тој повик 
потекнува, или пак постои разлика. 

 

 
Пазар 4  

 7.4   АЕК констатира дека операторите/даватели на услугата меѓународни разговори 
преку јавни телефонски мрежи на фиксна локација за резиденцијални корисници не 
прават разлика од кое нумерациско географско подрачје на територијата на РМ тој 
повик потекнува.  Така цените за 1 минута меѓународен  разговор утврдени од 
„Македонски Телеком“ еднакво се пресметува и применува  на целата територија на 
РМ.  Истото е утврдено и за  цените за 1 минута меѓународен разговор формирани од 
страна на алтернативните оператори.  Тоа доведува  до заклучок  дека релевантен 
географски пазар за јавно достапни меѓународни разговори на фиксна локација за 
резиденцијални  корисници е целата територија на РМ.  

 
 
Прашање бр. 33– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                    се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 

 
Пазар 6  

7.5    И на пазарот за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација 
за деловни корисници еднакво се применуваат цените за меѓународни разговори на 
целата територија на државата без разлика од кое нумерациско географско подрачје 
потекнува тој повик.  Цените  се пресметуваат и применуваат еднакво на целата 
територија, и од операторот со значителна моќ и од алтернативните оператори. Тоа 
доведува  до заклучок  дека релевантен географски пазар за јавно достапни 
меѓународни разговори на фиксна локација за деловни  корисници е целата 
територија на РМ.  

 
Констатација за двата пазара : Изедначеност на цените на услугите за 

резиденцијални и деловни корисници понудени на поединечна основа  
 

7.6 При разгледување на  цените на поединечните услуги се воочува дека цените за 
меѓународни  повици понудени и обезбедувани од страна на операторот со 
значителна пазарна моќ се еднакви за двата вида на корисници. Исто така од 
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разгледувањето на ценовниците  за меѓународните повици понудени на поединечна 
основа од страна на алтернативните оператори кај најголем дел од нив цените  за 
обезбедување на услугата меѓународни повици е еднаква за резиденцијалните и 
деловните корисници -  тие не прават разлика меѓу корисниците. Тоа доведува  до 
констатацијата   дека во однос на видовите на крајни корисници има еден пазар за 
јавно достапни меѓународни разговори на фиксна локација за крајни  корисници.  

 
 
Прашање бр. 34– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                               се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 

Констатација од Македонски Телеком: 
 
МКТ како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за пристап до јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација и на пазарот на јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, ќе ја почитува 
таквата одлука на АЕК и исто како и досега во целост ќе постапува со наметнатите 
обврски.   

 
 
Развој на пазарите 
 
7.7 До почетокот на либерализација „Македонски Телеком“ беше единствен оператор за 

јавни телефонски мрежи на фиксна локација на целата територија на Република 
Македонија. Сите видови на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација  
беа обезбедувани од него, а со тоа и услугата меѓународни повици. Тој поседуваше 
монополски статус на пазарот за јавни телефонски услуги на фиксна локација.  

 
7.8 Донесување на  Законот за електронските комуникации во февруари 2005 

претставува иницијален момент за процесот на либерализација на пазарот за јавно 
достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници и  
влез на конкуренција на пазарот.  Со подзаконските акти детално се дефинират 
условите и правилата за влез и работа на операторите и давателите на услуги на 
пазарите за електронски комуникации. Согласно член 146 од ЗЕК „Македонски 
Телеком“ е определен за оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни 
говорни телефонски мрежи и услуги.   

 
7.9 Донесувањето  на правилници со кои се воведуваат услугите избор на оператор и 

пред-избор на оператор, како и  услугата изнајмување на големо на претплатнички 



Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 3-6 за јавно достапни локални / национални и 
меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација 

 
 

  90 

линии претставуваат иницијален момент, потстрек за  потенцијалната конкуренција 
да одлучи да влезе на пазарот за обезбедување на услугата.  

 
7.10 Врз основа на податоците добиени од историските прашалници, за услугата 

меѓународен повик   во 2007 година има само еден алтернативен оператор кој ја 
обезбедува услугата,     Во 2008 година со настапот на нови алтернативни оператори 
на пазарите за фиксна телефонија  услугата е обезбедувана и од новите учесници  
едновремено со обезбедување на услугите локални/национални повици.   Од аспект 
на цени за меѓународните разговори,  мора да се забележи дека во периодот од 2005 
година заклучно со 2008 година цените за меѓународни разговори покажуваат тренд 
на опаѓање.   

 
 

 
Прашање бр. 35– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                               се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Приходи и пазарен удел  
 
7.11    Наредна постапка во анализирање на пазар е одредување на пазарното учество на 

операторите / давателите на услуга на релевантниот пазар.  Со утврдување на 
големината на пазарот и учеството на секој поединечен учесник се утврдува дали 
некој оператор има значителна пазарна моќ.  Согласно член 40 од ЗЕК, согласно став 3 
од член 13 од Законот за заштита на конкуренција и Препораките од ЕУ , за  оператор 
кој има поголемо пазарно учество од 40% индицира  дека е  оператор со значителна 
пазарна моќ.   

 
7.12     Со цел да  утврди каква е состојбата на релевантните пазари АЕК достави прашалници 

со кои се побара да бидат доставени податоци за обем на сообраќај и приходи од 
остварување на услугата повик кон следните дваесет држави:  

 
1. Албанија 11. Словенија 
2. Австрија 12. Србија 
3. Белгија 13. Хрватска 
4. Бугарија 14. Турција 
5. Босна и Херцеговина 15. Чешка 
6. Велика Британија 16. Швајцарија 
7. Германија 17. САД 
8. Грција 18. Канада 
9 .Косово 19. Нов Зеланд  
10. Русија 20. Австралија 
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Пазар 4  

7.13    Врз основа податоците  добиени од историските прашалници и нивно разгледување и 
проценување од аспект на остварени приходи и остварени минути сообраќај АЕК 
констатира дека во 2006 година јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за резиденцијални крајни корисници  е обезбедувана само од страна 
на „ Македонски Телеком“.   Спрема обем на минути сообраќај остварен во 2006 
година  ма 100 % учество на пазарот, соодветно на тоа и  приходи за обезбедување на 
услугата во истиот период - 100% учество. Во овој  период „Македонски Телеком“ има 
значително пазарно учество на пазарот за обезбедување на услугата.   

 

  
7.14  Во 2007 година на пазарот за обезбедување на услугата меѓународни повици е 

остварувана од два оператори – операторот со значителна пазарна моќ и од еден 
алтернативен оператор. Цените за повици кон странски држави кои алтернативниот 
оператор ги обезбедувал во овој период се пониски од цените на доминантниот 
оператор.  Во споредба со учеството на алтернативниот оператор во вкупниот обем на 
сообраќај и приходи остварени од локални / национални повици,  неговото учество на 
пазарот за меѓународни повици е повисоко.  Во вкупниот обем на сообраќај остварен 
во 2007 година алтернативниот оператор учествува со 0,0196 %  а во вкупните приходи 
со 0,0137%.   Учеството на „Македонски Телеком“ изнесува 99,9804% од вкупниот 
сообраќај и 99,9863% од остварените приходи.   

 
7.15  Во 2008 година покрај „ Македонски Телеком “ на пазарот за јавно достапни 

меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални корисници 
услугата е обезбедувана од повеќе алтернативни оператори.  При споредба на цените 
за услугата меѓународен повик на сите учесници на пазарот, се воочува дека цените 
за 1 минута меѓународен разговор на алтернативните оператори се пониски од цените 
на операторот со значителна пазарна моќ.   

 
            

  
 

СМП оператор 

 

алтернативни 
оператори 

1. Србија 13,00 ден / 1 мин 

 

11,70 ден. / 1 мин 
10,00 ден / 1 мин 
9,44 ден / 1 мин 

 

2. Албанија 13,00 ден / 1 мин 

 

11,70 ден. / 1 мин 
10,00 ден / 1 мин 
9,44 ден / 1 мин 

 



Нацрт документ за анализа на малопродажните пазари 3-6 за јавно достапни локални / национални и 
меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација 

 
 

  92 

                                 Табела 9 - Цена за повик за резиденцијални корисници кон две соседни земји 
                                                             ( во цените не е вклучен ДДВ) 

 
             

 
 

СМП оператор 

 

алтернативни 
оператори 

1. Велика 
Британија 

9,90 ден / 1 мин* 

 

8,91 ден /1 мин* 
  6,00 ден / 1 мин* 

                                    Табела 10- Цена за повик  за резиденцијални корисници кон една земја  
                                                                   ( во цената не е вклучен ДДВ) 
                                                          * Податоците се земени од Извештајот на Cullen International за 2008 год. 

 
 
 

                              

99,9804%
95,4560%

0,0196%
4,5440%

0,0000%

20,0000%

40,0000%

60,0000%

80,0000%

100,0000%

120,0000%

2007 2008

Македонски Телеком 

алтернативни оператори

 
                         Табела 11 – Учество на операторите во вкупниот сообраќај остварен од повиците  
                                           кон 20 одбрани земји од резиденцијални корисници 
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99,9863% 96,6520%

0,0137% 3,3480%
0,0000%

20,0000%

40,0000%

60,0000%

80,0000%

100,0000%

120,0000%

2007 2008

Македонски Телеком 

алтернативни оператори

 
                        Табела 12 – Учество на операторите во вкупните приходи остварени од повиците  
                                           кон 20 одбрани земји од резиденцијални корисници 
                   
7.16    Врз основа на остварените минути сообраќај  од страна на алтернативните оператори  

и остварените приходи за обезбедување на услугата АЕК ја констатира следната 
состојба: во однос на обем на сообраќај остварен од обезбедување на услугата 
меѓународен  повик,  „Македонски Телеком“ е доминантен оператор со учество од 
95,456%  а алтернативните оператори  оствариле 4,544 % .  Од аспект на приходи  на „ 
Македонски Телеком“ припаѓа 96,652% од приходите  а  алтернативните оператори  
оствариле 3,348 %.   Високиот процент на пазарно учество укажува дека „Македонски 
Телеком “ поседува  значителна пазарна моќ.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

над 90% 80%-90% 70%-80%

СМП оператор

 
Табела 13– Број на земји согласно процентуалното учество во остварениот сообраќај од страна на 

операторот со значителна пазарна моќ 
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

над 90% 80%-90% 70%-80%

приходи 

СМП оператор

 
Табела 14– број на земји согласно процентуалното учество во остварените приходи од страна на 

операторот со значителна пазарна моќ 
 
7.17   Со цел да се утврди каква е доминантноста во остварен сообраќај за секоја земја 

поединечно  од одбраните 20 држави, беше пресметувано процентуалното учество на 
операторот со значителна пазарна моќ и алтернативните оператори во соодветниот 
сообраќај.  Беа одредени три категории на учество: помеѓу 70%-80% , помеѓу  80% - 90% 
и над 90%.  Врз основа на проценките се утврди дека , „Македонски Телеком“ во 
сообраќајот остварен кон 17 држави има поединечно процентуално учество повисоко 
од 90% , сообраќајот кон 2 земји е во категорија  од 80% - 90% а  за една држава 
неговото учество изнесува помеѓу 70%-80%.  Разгледувањето на приходите остварени 
соодветно на  сообраќајот за секоја земја поединечно  го даде следниот заклучок, 
„Македонски Телеком“ остварил учество во поединечни приходи во износ поголем од 
90 % од сообраќај остварен кон 17 земји додека кон 3 земји поединечното учество во 
приходи спаѓа во категоријата од 80%-90%. 
 

7.18   Со оглед дека некои од алтернативните оператори почнале да ги нудат услугите во 
втората половина или при крај 2008 година може да се заклучи  дека пазарот за јавно 
достапни меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација е отворен пазар за 
конкуренцијата.  

 
7.19    На пазарот за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација 

услугата  се нуди  на поединечна основа, во пакет  на врзани услуги - пристап до 
мрежа, национални разговори и меѓународни разговори преку сопствена мрежа или 
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услугата е добиена врз основа на услугата избор на оператор - со избор за секој 
поединечен повик. 

 
 
Прашање бр. 36– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                         се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 

 

Пазар 6 

 

7.20   Исто и за пазар 6,  јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација, 
АЕК достави прашалници до операторите со кои се побара да достават податоци за 
остварениот сообраќај и приходи од обезбедувањето на услугата повик за деловни 
корисници за горенаведените 20 земји.   

 
7.21      Врз основа податоците  добиени од историските прашалници и нивно разгледување и 

проценување од аспект на остварени приходи и остварени минути сообраќај АЕК 
констатира дека во 2006 година јавно достапни меѓународни телефонски услуги на 
фиксна локација за деловни крајни корисници  е обезбедувана само од страна на „ 
Македонски Телеком“.   Спрема обем на  сообраќај остваре н во 2006 година има 100 % 
учество на пазарот и  100% учество во остварени приходи за обезбедување на услугата. 
Во овој  период „Македонски Телеком“ има значително пазарно учество на пазарот за 
обезбедување на услугата.   

 

7.22 Во 2007 година услугата меѓународни повици за резиденцијални корисници е 
обезбедувана и од еден алтернативен оператор. Еднакво како и на  другите пазари и 
на овој пазар неговото учество е мало.  Во вкупниот обем на сообраќај остварен во 
2007 година изнесува 0,035% а во вкупните прихо ди 0,019%.  За разлика од него, 
учество на доминантниот оператор  во вкупниот сообраќај изнесува 99,965% а во 
вкупните приходи 99,981%.  

 
7.23 Во 2008 година со влез на нови учесници на  пазарите за јавно достапни телефонски 

услуги на фиксна локација, услугата меѓународен повик за деловни крајни корисници 
е обезбедувана од повеќе  алтернативните оператори.   Во однос на обем на сообраќај 
остварен за обезбедување на услугата меѓународен  повик,  „Македонски Телеком“ е 
доминантен оператор,  со учество од 97,784%  а алтернативните оператори  на услугата  
оствариле 2,216 % .  Од аспект на приходи  на „ Македонски Телеком“  припаѓа 98,902% 
од приходите а алтернативните оператори оствариле 1,098 %.  Високиот процент на 
пазарно учество укажува дека „Македонски Телеком “ поседува  значителна пазарна 
моќ. При споредба на цените за услугата меѓународен повик на сите учесници на 
пазарот, се воочува дека цените за 1 минута меѓународен разговор на алтернативните 
оператори се пониски од цените на операторот со значителна пазарна моќ.   
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СМП оператор 

 

алтернативни 
оператори 

1. Србија 13,00 ден / 1 мин 

 

11,70 ден. / 1 мин 
10,00 ден / 1 мин 
9,44 ден / 1 мин 

 

2. Албанија 13,00 ден / 1 мин 

 

11,70 ден. / 1 мин 
10,00 ден / 1 мин 
9,44 ден / 1 мин 

 

                                      Табела  - Цена за повик  за деловни корисници кон две соседни земји  
                                                            ( во цените не е вклучен ДДВ) 

 
  

 
 

СМП оператор 

 

алтернативни 
оператори 

1. Велика 
Британија 

9,90 ден / 1 мин* 

 

8,91 ден /1 мин* 
  6,00 ден / 1 мин* 

                    Табела 15 - Цена за повик  за деловни корисници кон една земја ( во цената  не евклучен ДДВ) 
                                                 * Податоците се земени од Извештајот на Cullen International за 2008 год. 

 
 

                         

100,00% 99,965% 97,784%

0,00% 0,035% 2,216%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2006 2007 2008

СМП оператор

алтернативни оператори

 
                   Табела 16–  Учество на операторите во остварениот сообраќај од услугата јавно  
                                            достапни меѓународни услуги на фиксна локација за 20 одбрани земји 
                                            за деловни корисници 
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100,00% 99,981% 98,902%

0,00% 0,019% 1,098%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2006 2007 2008

СМП оператор

алтернативни оператори

 
                       Табела 17  – Учество на  операторите во остварените приходи од услугата јавно  
                                         достапни меѓународни услуги на фиксна локација за 20 одбрани земји  
                                         за деловни корисници 
 
7.24 Алтернативните оператори имаат незначително учество на пазарот за меѓународни 

повици за деловни корисници. Тоа се должи пред се на врзаноста на користење на 
услугата меѓународни повици со другите услуги добиени во пакет а како техничко 
решение на посебните потреби на деловните корисници. Малиот број на деловни 
корисници не е специфична само за пазарот за меѓународни повици туку и за пазарот 
за локални / национални повици за деловни корисници.  

 
 
Прашање бр. 37– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                               се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Профитабилност 

 
7.25 Операторите од обезбедувањето на услуги на корисниците остваруваат приходи.  

Разликата остварена помеѓу цената на услугата која се дава на корисникот   и цената 
на чинење – трошоците  направени во создавањето на таа услуга овозможуваат да се 
оствари профит.  Големината на  оваа разликата  е една од начините за дефинирање 
на  степенот на профитабилност во една одредена дејност, активност.  Високиот 
степен на профитабилност може да биде индикатор за поседување на значителна 
пазарна моќ на одреден пазар.  Меѓутоа висока профитабилност може да биде 
резултат на причинители кои не потекнуваат од пазарната моќ, како на пример 
бенефити од ефикасноста на работењето, имплементирање на иновации или 
сметководствени отписи кои што не соодветствуваат на  реалната вредност на 
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инвестираниот капитал. Ниската профитабилност од друга страна може да биде 
резултат на неефикасност во работењето.  

 
7.26 Во Република Македонија, операторите/ даватели на услуги на јавни телефонски 

мрежи  од обезбедувањето на услугата  остваруваат приходи, но  финансиските 
податоци и индикатори не се јавно презентирани и публикувани.   Почитувајќи го 
нивното право  за тајност на податоци кои се од осетлив карактер, и законската 
обврска за деловна тајна  АЕК нема да ги прикаже во анализата.  Од страна на АЕК 
истите беа  анализирани а добиените резултати и заклучоци соодветно на областа се 
образложуваат во овој нацрт документ. 

 
 
Прашање бр. 38– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                               се  согласувате  Ве молиме  да образложите 

 
Бариери за  влез на пазар  

 
7.27 Постоењето на бариери за влез на одреден релевантен пазар  е една од главните 

причини за обесхрабрување на потенцијалната конкуренција за настап на пазарот. 
Бариерите можат да бидат остварени на различни начини. Една од формите на 
бариера за влез на пазарот е однесувањето на доминантниот оператор.  Имено, 
цената   на производ или услуга нудена од доминантниот оператор  може да биде 
формирана на тој начин што ќе ја обесхрабри потенцијалната конкуренција во своето 
одлучување за влез на пазар. Со утврдувањето дека настап на пазарот нема да биде 
профитабилен  се остава простор доминантниот оператор во наредниот период да ги 
нуди услугите по цени повисоко од  конкуретно ниво.   Покрај цената,  препреките за 
влез на пазар може да бидат во  различен облик, и да допринесат  да ја  ослабнат или  
отргнат од намера потенцијална конкуренција да влезе на пазар. АЕК испитуваше 
кои препреки за влез на пазар може да се појават на пазарот во РМ  и истите се 
образложени подолу во анализата.. 

 
Контролира на инфраструктура која не се реплицира лесно 
 
7.28 Бариера за влез на пазар може да претставува и сопственоста на  инфраструктурата 

од аспект кој управува со неа и кој ја контролира. Нејзината важност се гледа пред се 
од аспект што таа ги овозможува основните инпути за остварување на една услуга 
меѓутоа и од аспект што таа не е лесно да се реплицира  како од аспект на големите 
инвестиции потребни за нејзина изградба така и временскиот рок во која таа може да 
биде изградена.  Високите инвестиции, подолгиот рок за изградба  и подолгиот рок за 
поврат на инвестицијата допринесуваат да се гледа на неа  како на непрофитабилна 
инвестиција. За ваквиот став допринесуват и висината на неповратните трошоци кои 
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неизбежно ја придружуваат оваа инвестиција  особено од аспект на одлука за 
повлекување од релевантниот пазар.  

 
7.29 Врз основа на испитувањата кои АЕК ги направи во однос на инфраструктурата како 

можна препрека за влез на пазар констатира дека не е неопходно да се поседува 
инфраструктура ( мрежа за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација ) 
за да се обезбедува  услугата  меѓународни  повици за крајни корисници. Може да се 
оствари индиректен пристап до инфраструктурата, преку  предизбор на оператор или 
преку кодот за избор на оператор како алтернативен начин за пристап за 
операторите кои сакаат да влезат на овој пазар. Со Одлука на  АЕК,  „Македонски 
Телеком“  е определен  за оператор со значителна моќ  и  има обврска да доставува 
РИО и РУО во која точно се дефинирани услугите кои тој е обврзан да ги дава,  под 
определени услови и цени одобрени од АЕК, на алтернативните оператори. Исто така,   
дефинирани се  и условите и цените за услугите избор и пред избор на оператор.  Со 
услугата избор на оператор заедно со услугата изнајмување на големо на 
претплатнички линии се овозможува да се зголемат можностите на потенцијалната 
конкуренција за влез и учество на пазарот.  Уште една услуга овозможува да не биде 
неопходно да се поседува сопствена мрежа за пристап а тоа е услугата VoB17

 
.   

7.30 За разлика од резиденцијалните корисници за кои постои можност користењето на 
услугата пристап и услугата повици да бидат обезбедувани од различни оператори, 
кај деловните корисници состојбата е поразлична.  За деловните корисници согласно 
нивните специфични потреби кои се должат на начин на работа, внатрешна 
организациона поврзаност, обем на сообраќај, насоченоста на тој сообраќај,  се 
изготвуваат посебни технички решенија за пристап на мрежа. Освен пристапот, 
обемот на сообраќај,  видот каде тој сообраќај е насочен , внатре во земјата, кон 
странство, кон кои земји во најголем дел повиците завршуваат, е значаен фактор кој 
влијае на посебниот статус на овој вид на корисници.  Денес, покрај телефонскиот 
сообраќај, деловните корисници во најголем дел ја користат и услугата пренос на 
податоци, но и дополнителни услуги поврзани со јавните телефонски услуги.  Сето 
тоа допринесува деловните корисници овие услуги да ги користат од еден оператор  
Така, услугата меѓународен повик тие ја остваруваат во пакет со останатите услуги. 
Врз основа на поголемата насоченост на меѓународните повици кон една или неколку 
земји на деловните корисници е овозможено да користат соодветни попусти за 
разговори кон тие земји.  При покачување на цената за меѓународен повик многу 
мала е веројатноста овие деловни корисници да одлучат да ја користат преку 
услугата избор на оператор. Меѓутоа, мора да се напомене дека е помал бројот на 
деловни корисници за кои треба да се изготвуваат такви  посебни посебни технички 
решенија, кој имаат голем волумен на сообраќај а се дефинирани како големи 

                                                 
17 VoB – Voice over Broadband  
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корисници во однос на  бројот на деловни корисници за кои нема таква потреба на 
изготвување на технички решенија и имаат мал волумен на сообраќај.  Пред се, тоа се 
однесува на деловните субјекти кои бројат минимален број на вработени 1- 2, кои 
пристапот до јавна телефонска мрежа на фиксна локација го остваруваат ( од 
технички аспект )  подеднакво како и при обезбедување на пристапот за 
резиденцијалните корисници. Во однос на користење на услугите повик  преку јавна 
фиксна телефонска мрежа, согласно волуменот на сообраќај кои тие го остваруваат  
не се врзани со такво техничко или комерцијално понудено  решение кое би ги 
обврзало само да ги користат услугите од операторот кој ја обезбедува услугата 
пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација. Деловните корисници,  за 
кои не се изготвуват посебни технички решенија за пристап на мрежа  и имаат мал 
волумен на сообраќај а во однос на вкупниот број на деловни корисници се побројни, 
и се во позиција да ја користат услугата избор и предизбор на оператор за користење 
на јавно достани телефонски услуги на фиксна локација а со тоа и услугата 
меѓународни повици од алтернативните оператори.  

 
 

7.31 Бидејќи постојат различни начини за остварување на услугата меѓународни 
повици од аспект на пристапот до мрежата АЕК констатира дека контролирање 
на инфраструктура која што не е лесно да се реплицира не претставува висока 
бариера за пазарот за јавни меѓународни услуги на фиксна локација. 

 
 
Прашање бр. 39 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                       се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Неповратни трошоци  
  
7.32 Неповратни трошоци (sunc cost ) се оние трошоци кои неизбежно ја придружуваат 

инвестицијата,  а кои на краток рок не може да се надоместат. Така,  доколку 
инвеститорот одлучи да ја продаде инвестицијата и се повлече од одреден пазар не 
може да очекува да добие надомест, поврат на овој вид на трошок преку  продажба на 
инвестираното.  Неповратни фиксни трошоци се оние со  кои новите  учесници  
неизбежно се соочуваат и се многу повисоки од  тековните трошоци на операторите 
кои веќе работат – даваат услуги на пазарот.  При споредба на висината и видот на  
трошоците, трошоците кои треба да ги остварат новите учесници на пазарот и 
трошоците кои постоечките оператори ги остваруваат како резултат на тековното 
работење.  АЕК констатира дека може да претставуваат бариера  за влез на пазар. 

 
7.33 На пазарот за меѓународни телефонски повици неповратните трошоци претставуваат 

значителни трошоци кои што треба да бидат направени од новите учесници на 
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пазарот за давање на услугата повици доколку одлучат да направат на алтернативна 
физичка инфраструктура ( мрежа за пристап ) се краен корисник.   

 
7.34 АЕК во разгледувањето на неповратните трошоци и неговата улога како пречка за 

влез на пазар воочи дека  не е неопходно да се гради алтернативна физичка 
инфраструктура за да се овозможи услугата меѓународни разговори за  
резиденцијалните корисници.  Двете можности, да се обезбедува услугата повик 
овозможена преку услугите избор или пред-избор на оператор, целосно разврзан 
пристап на локална јамка, услугата изнајмување на големо на претплатнички линии, 
како и можноста за услугата VoB преку широкопојасен пристап понудена од други 
даватели на услуги индицира дека неповратните трошоци не може да претставуваат 
значителна пречка за влез на овој пазар.  

 
7.35 Во однос на неповратните трошоци како пречка за влез на пазар доколку е неопходно 

да се гради алтернативна физичка инфраструктура за пазарот за меѓународни 
разговори за деловни корисници би можело да претставува пречка. Тоа се однесува 
пред се за овозможување на услугите за деловни крајни корисници кои имаат 
третман на големи корисници.  Иако се како субјекти помал број на пазарот на 
побарувачка во однос на останатите, тие остваруваат голем обем на сообраќај и 
користат покрај различни видови на услуги. Кај таквите корисници многу мала е 
веројатноста да ги користат услугите за избор на оператор или да применуваат за 
секој поединечен повик код на оператор. Меѓутоа не смее  да се занемари и  бројот на 
корисници и обемот на сообраќај кои го остваруваат деловните корисници а кои што 
немаат третман на големи корисници од аспект на севкупноста на остварениот 
сообраќај.  За нив достапноста до  услугите кои овозможуваат да се остварат 
меѓународните повици е еднаква како и кај резиденцијалните корисници. 

 
 

7.36 Врз основа на различните начини за пристап, АЕК констатира дека на 
неповратните трошоци нема да се гледа како на висока бариера за влез на 
пазарите за јавно достапни меѓународни телефонски разговори. 

 
 
Прашање бр. 40 -  Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                               се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 

Економии на обем  
 

7.37 Примената на економиите на обем се еден од факторите кои во голем дел  
допринесуваат доминантниот оператор да оствари предност над конкуренцијата на 
еден релевантен пазар.  
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7.38 Економија на обем – се остварува со  зголемувањето на производството.  

Зголемувањето на произведените единици на производ или услуга допринесува  да се 
намалуваат   просечните трошоци по единица производ/услуга. Овој вид на економија  
го  придружува   производството  кое е што е базирано на висока технологија  која има 
високи фиксни трошоци а ниски варијабилни трошоци. Со примена на економија на 
обем се овозможува,  а како резултат на намалувањето на  цени на чинење две 
можности за остварување на предност во однос на конкуренцијата.  

 
 

7.39 Економија на интеграција - претставува намалување на просечниот трошок по 
единица производ  како резултат на зголемувањето на  бројот на видови производи 
кои што се создаваат со заеднички средства за производство. Овој вид на економија го 
придружува она производство каде што се зголемува асортиманот на 
производството. Со зголемување на асортиманот се распределуваат трошоците по 
производи во зависност од нивното создавање. Така  инфраструктурата и  
административниот систем се еден од примерите  за заедничко средство а еднакво 
учествува при создавањето на различните производи.  

 
 

7.40 Економиите на обем заедно претставуваат влезна бариера за новите учесници на 
пазарот и истите претставуваат конкурентна предност за оние кои веќе учествуваат 
на пазарот, како од аспект на остварување на поголем профит во однос на 
конкуренцијата за еднаков остварен волумен на услуги и негово реинвестирање во 
нови технологии и нови услугуги на пазарот  така и од аспект на формирање  на цени  
многу пониски од тие на конкуренцијата,  а при тоа да не се изгуби од профитот, со 
цел таа да биде истисната од пазарот.  На овој релевантен пазар примената на 
економији на обем претставува бариера за влез на пазарот.  

 
 

7.41 АЕК претполага дека „Македонски Телеком“ како резултат на долгогодишното 
давање на услугата меѓународен повик, има постигнато високо ниво на остварување 
на економиите на обем.  Меѓутоа, економиите на обем се од помала важност во 
определувањето на значителна пазарна моќ на овој пазар.  Тоа се засновува на фактот 
што постојните оператори на услугата  меѓународен повик се поврзани со мрежата на 
„Македонски Телеком“, преку купување на интерконекција ( индиректен пристап 
преку пред -избор или кодот за избор на оператор. ) а преку тоа постои  можност   да 
го користат бенефитот што го остварува „ Македонски Телеком“ со примена на 
економиите на обем, но со претпоставка дека трошоците за интерконекција се 
трошковно ориентирани. 

 
7.42 Делови од инфраструктурата и системот за поддршка може да бидат користени и за 

испорака на различни видови на други услуги.  Разгледувајќи го асортиманот на 
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услуги кои „Македонски Телеком“ ги дава и големиот број на корисници на услугите 
на севкупниот пазар за електронски комуникации, покажува дека имаат поголема 
економија на обем на овој пазар за разлика од другите даватели на услуги. 

 
7.43 Развојот на технологиите  ја зголемуваат важноста на економиите на обем  како 

пречка за влез на пазарот за меѓународни разговори. Со оглед дека „Македонски 
Телеком“ има значително пазарно учество во нудењето на широкопојасни услуги 
индицира дека при примената на оваа технологија за обезбедување на услугата 
меѓународни повици,  како резултат на пренесување на пазарната моќ, ќе има 
значително учество на пазарот.  Од овој аспект АЕК  констатира дека двете економии 
ја засилуваат позицијата на „Македонски Телеком“ на овој пазар.   

 
7.44 АЕК во однос на економиите на обем констатира дека не би можеле да 

претставуваат висока бариера за влез на пазарот  за јавно достапни  меѓународни 
телефонски услуги на фиксна локација 

 
 
Прашање бр. 41 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                     се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Лесен или привилегиран пристап до финансиски ресурси и пристап до пазарите за 
капитал  
 
7.45 Пристапот до изворите на финансирање е од голема важност за потенцијален 

учесник кој сака да настапи на пазарот. Особено од голема важност е за оние пазари 
кои што се дефинирани како капитал-интезивни и се потребни високи финансиски 
средства за  инвестирање  проследени со  големи влезни неповратни трошоци.   
Пристапот до изворите за финансирање може да претставува голема бариера за влез 
на пазарот.  При споредба, а при претпоставка  дека на еден пазар има два оператори 
кои обезбедуваат услуги за крајни корисници, а едновремено,  и двата имаат пазарна 
моќ , оној оператор кој има добра  финансиска состојба и нема  потреба од 
дополнителни финансиски средства ќе биде помалку изложен на притисок од 
конкуренцијата отколку операторот кој нема добра финансиска состојба а има 
потреба до нивен пристап.  Покрај тоа, оператор со пазарна моќ и добар пристап до 
изворите на финансирање ќе биде во подобра позиција да  го сочува својот пазарен 
удел, особено во ситуација кога нови учесници навлегуваат на пазарот, во споредба со 
операторот со пазарна моќ но без добар пристап до изворите на финансирање. 

 
7.46 За да се изгради соодветна пристапна мрежа за фиксна телефонија која ќе 

претставува  алтернатива на „ Македонски Телеком“ потребни се големи финансиски 
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средства.  Меѓутоа, за да се обезбедува  услугата меѓународни повици за давателот на 
услугата не е неопходно да има своја сопствена пристапна мрежа.  Со услугите избор 
и пред-избор на оператор, целосно разврзан пристап на локална јамка и изнајмување 
на големо на претплатнички линии се овозможува услугите повици да бидат 
остварувани. Исто така обезбедувањето на меѓународни разговори преку при-пејд 
картички овозможува  да не се потребни капитални инвестиции за влез на пазарот.  

 
7.47 За разлика од другите учесници на пазарот за меѓународни разговори, „Македонски 

Телеком“ има долгогодишно присуство на овој пазар а врз основа на неговиот висок 
степен на успешност во работењето АЕК смета дека тој има многу подобар пристап до 
изворите за финансирање  за разлика од другите учесници. Меѓутоа при постоење на 
различни начини за обезбедување на услугата тешко може да се дефинира  
пристапот до извори на финансирање   како  висока барира за овој пазар .   Во овој 
контекст, генерално нема основа за критика дали „Македонски Телеком“ има подобар 
пристап до извор на финансирање за разлика од другите учесници на пазарот.  При 
претпоставка на негова подобра финансиска позиција на пазарот во однос на другите 
учесници, доведува да   нема потреба од пристап до извори на финансирање кои што 
би ја зајакнале неговата позиција на пазарот.  Врз основа образложеното,  АЕК 
констатира дека пристапот до финансиски ресурси и пристап до пазарите за 
капитал не може да претставуваат значителна бариера за влез на пазарот пазар. 

 
 
Прашање бр. 42 – Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Пристап до дистрибутивни и продажни канали  
 
7.48 Операторите кој подолг период обезбедуваат  услуги на пазар поседуваат добро 

развиена дистрибутивна и продажна мрежа. Тоа претставува предност на пазарот во 
споредба со нивната конкуренција и може да претставува значителна барира.   
Поседувањето на сопствена  продажна мрежа овозможува во директна комуникација 
со потенцијалните корисници да ги промовираат своите услуги преку  запознавање  
со карактеристиките, предностите  и условите за купопродажба  на  услугите кои се 
предмет на нивно интересирање а на тој начин да влијаат на нивната одлука во 
определувањето да станат нивни корисници.   За оператор  кој нема  добро развиена 
продажна мрежа стои претпоставката дека таа може да претставува  значителна 
бариера за влез и учество на пазарот.  Ова особено се однесува за пазари на кои што  
продажбата  е врзана со продажна мрежа која што повлекува големи трошоци. 
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7.49 Денешниот развој на малопродажните пазари и воведување на нови начини на 
приближување на производот/услугата  до купувачот овозможуваат продажба да се 
извршува и на поинаков начин од директниот контакт со корисникот.  Такви видови 
се телемаркетинг, продажба преку интернет  и преку директна пошта  кои 
овозможуваат продажба односно претставуваат продажни канали се еден од 
начините за пристап до крајните корисници. Во врска со продажба на при-пејд 
телефонски картички за меѓународни разговори, нивната дистрибуција се врши 
традиционално преку продажни објекти кои се продаваат дневни списанија или 
прехранбени производи и истите се најчесто на високо фреквентни места.  

 
7.50 Иако современиот развој овозможи создавање на нови начини на продажба, во РМ 

најголем дел од склучување на договори за користење на услугите се врши во 
продажните објекти на давателите.   

  
7.51 За разлика од пазарите за резиденцијални корисници каде достапноста до 

продажните канали има голема важност, особено продажните места каде во најголем 
дел се склучуваат договорите за користење на услуги,  понудата и презентирањето на 
услугите за деловните корисници се одвива на поинаков начин.  Имено, операторите 
во рамките на својата организациона поставеност имаат посебни оддели кои се бават 
токму со прашањата за деловни корисници, како од аспект со запознавање на 
видовите  на услуги кои  се нудат на нивно користење, поволности, ценовните шеми, 
изготвување на технички решенија и склучување на договори. Достапноста до 
продажните објекти има поголема улога кај оние деловни субјекти кои користат 
стандардни тарифни модели наменети за деловни крајни корисници.  Истите се 
нудат и преку современите начини на продажба.    
 
Врз основа на горе образложеното, АЕК констатира дека дистрибутивните и 
продажни канали не треба да се сметаат за висока бариера за влез на пазарот. 

 
 
Прашање бр. 43– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Препреки од аспект на раст и ширење на пазарот 
 
7.52 По правило, пазари кои имаат голем потенцијал за раст се секогаш попривлечни за 

потенцијалните нови учесници за разлика од пазарите кои се во стадиум на 
стагнација или имаат тренд на опаѓање  односно,  обемот на продадена количина на 
производи или бројот на купувачи има правец на надолно движење ,  во економската 
теорија познат „зрел пазар“.  По дефиниција „зрел пазар“ претставува оној пазар каде 
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е постигната рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката, покажува отсуство на 
раст  и иновации. Под терминот  раст се подразбира согледување на инвеститорите 
дали на тој пазар постојат производи/услуги  чија продажба носат значителни  
приходи  или пазар кој има  потенцијал за високи профити. Од аспект на иновации се 
подразбира креирање на нови производи/услуги.  Ако постојат пречки за раст на 
пазарот тогаш на нив може да се гледаат како можна бариера за влез на пазарот.   
Потенцијалните учесници  кои сакаат да влезат на пазар кој е во повисок стадиум на 
својот развој се насочуваат  кон освојување на  корисници на постојната 
конкуренција.  

 
7.53 Примената на алтернативни електронски комуникациски услуги за говор преку 

телефон на фиксна локација се зголеми во последниот период (  примената на е-маил, 
СМС и говорна телефонија на мобилни мрежи постигна пораст особено во 2008 
година. Податоците покажуваат дека обемот на сообраќај преку јавна телефонска 
мрежа на фиксна локација покажува благ тренд на намалување. Во тие рамки и 
обемот на меѓународни разговори, но мора да се забележи развојот во 2008 година. Во 
2007 година и во првото п олугодие 2008, учеството на алтернативните оператори е 
сосема незначително во однос на севкупниот број на остварени минути додека во 
вториот дел од годината овој број е зголемен и покажува благ тренд на пораст.  
Ваквиот развој се должи на различниот период  кога почнале  давателите на услуга да 
ја обезбедуваат услугата на пазар.  

  
7.54 Со развој на конкуренцијата на пазарите за меѓународни повици се очекува новите 

учесници на пазарот да иницираат зголемување на обемот на сообраќајот преку 
јавната телефонска мрежа на фиксна локација. По правило, новите учесници на 
пазарот спроведуваат таков настап на пазарот, од аспект на рекламирање – 
запознавање на потенцијалните корисници за нивните услуги, од аспект на цени – 
пониски, конкурентни цени во однос на постоечкиот оператор, различни видови на 
услуги, интернет, телевизија, кој допринесува да се стекнат со пазарен удел изразен 
преку  број на корисници и остварен сообраќај.  Показател за влијание на 
конкуренцијата на пазарот во  РМ е промената на пазарно учество разгледувано по 
квартали.  
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                           Табела 18 – Удел на пазарот меѓународни повици од операторот со  
                                                       значителна пазарна моќ и алтернативните оператори 18

 
 

7.55 Во првиот квартал, на пазарот за фиксна телефонија од аспект на севкупно остварени  
приходи, операторот со значителна пазарна моќ остварил 98,81% а алтернативните 
оператори 1,19% учество во вкупните приходи остварени на пазарот за меѓународни 
повици. Во наредниот период учеството на алтернативните оператори постепено се 
зголемува, а во последниот квартал од 2008 година тој изнесува 95,81 % наспроти 4,19% 
остварени од страна на операторот со значителна пазарна моќ. Во наредниот квартал 
учеството на операторот со значителна пазарна моќ  на пазарот за меѓународни 
повици изнесува 90,21% наспроти 9,79 % остварено од алтернативните оператори.  
Иако овој  квартал се однесува за  2009 година а таа не спаѓа во периодот кој е 
предмет на оваа анализа 2006-2008, овој податок е презентиран  од аспект на 
предвидувањето на развој на пазарот за меѓународни повици  за наредниот период од 
аспект на ширење на пазарот. 

   

7.56 Во  наредниот период се очекува на пазарот за јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација во однос на услугата меѓународен повик  како резултат на 
зголемениот број на деловни претплатници за јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација,  да има пораст во волуменот на остварен  сообраќај.   

 
 

7.57 АЕК констатира пазарот за јавно достапни меѓународни  телефонски услуги на 
фиксна локација не може да се дефинира како зрел пазар.  Имено, пазарот за 
меѓународни повици е секогаш привлечен  за потенцијалната конкуренција. Тоа се 
должи на  маргината на пазарот за нудење на услугата повик кон странски држави, 
која што овозможува да се остварат поголеми профити.  По правило, пазарот за 
меѓународни разговори ќе се дефинира како „зрел“ пазар кога цените за меѓународни 
разговори ќе се приближат кон цените за локални/национални повици.  Цената за 
меѓународен повик кон било која земја е многу повисока од цената за 

                                                 
18 од Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за првиот квартал 2009 година-изготвено од АЕК – 
http://www.aec.mk 
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локални/национални повици.  Така пазарот за меѓународни повици во РМ и понатаму 
ќе биде предмет на интерес на потенцијалната конкуренција.   

 
 
Прашање бр. 44– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Регулаторни бариери за влез на пазар  
 
7.58 По дефиниција регулаторни бариери постојат кога влезот на пазар е ограничен од 

страна на  регулаторни услови кои што се должат  на ограничени ресурси или 
ограничувања во поглед на здравје, животна средина или безбедност .  Како пример 
за ограничени ресурси претставува  спектарот на радиофреквениците кои се од 
посебен национален интерес и  регулирани со одредбите во законот и Планот за 
радиофреквенции.  Планот за нумерација исто така претставува акт од посебен 
национален интерес и би можел да претставува ограничувачки фактор. 

 
7.59 Со донесување на Законот за електронските комуникации во 2005 година отпочна 

процесот на либерализација на пазарот за електронски комуникации во РМ.  Со 
донесените подзаконски акти подетално се дефинираа условите и правилата за влез 
и работа на операторите и давателите на услуги на пазарите за електронски 
комуникации. Укинувањето на монополскиот статус на АД„ Македонски Телеком“,  
овозможен преку договорот за концесија со кој се оневозможуваше влез на нови 
учесници на пазарите за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, 
претставува  битен момент во одлучувањето на потенцијалната конкуренција за 
настап на пазарот.  

 
 

7.60 Наметнувањето на обврските на големопродажните пазари на операторот со 
значителна пазарна моќ на, цените за интерконекција, воведувањето на услугите 
избор на оператор, пред-избор на оператор, контрола на цените за малопродажните 
услуги, обврската за обезбедување на услугата изнајмување на големо на 
претплатнички линии, нивните цени, воведување на услугата преносливост на 
броеви, имаа клучна улога во создавање на поволни услови за настап на 
потенцијалните учесници а со цел да се намалат бариерите за влез на 
малопродажниот пазар и да се олесни влезот и развојот на конкуренција на пазарот. 
Од овој аспект  АЕК не смета дека постојат регулаторни бариери кои би биле 
препрека за влез на пазарот.  
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Прашање бр. 45– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                     се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Потенцијална конкуренција и иновации  
 
7.61 Главно обележје на електронските комуникации,  набљудувано и од  аспект на  

гранка во науката и од аспект на  гранка во стопанството, е пропулзивниот развој во 
последните две децении.  Подобрувањето на перформансите на постоечката 
технологија и создавањето, креирањето, на нов вид на технологија која за многу кус 
период се имплементира во секојдневното работење претставува една од нејзините 
најглавни обележја.   Како резултат на тоа, на пазарот секојдневно се појавуваат  нови 
услуги, или на нов начин се создава веќе постоечката услуга и обезбедува до  
корисникот  со при тоа подобри перформанси како од аспект на квалитет така и од 
аспект на обем на достапност до крајните корисници.  Поради тоа технолошкиот 
развој  може да биде од големо значење за развој на потенцијалната конкуренција на 
пазарот.  На пазари кои се карактеризираат со висок степен на примена на иновации 
помала е можноста за постигување на висока  пазарна моќ,  иновациите и нивната 
брзо имплементирање допринесуваат да  се ослабат позициите на операторот со 
значителна пазарна моќ во однос на постоечката конкуренција.  Од друга страна до 
пристапот и примената на иновациите,  иако го зголемуваат обемот и асортиманот на 
услуги, се потребни финансиски средства кои за доминантиот оператор не 
претставува посебен проблем од аспект на неговиот пазарен удел.  Во оваа смисла 
апликацијата на иновациите би можела да  претставува во одреден степен бариера за 
влез.   

 
7.62 Доколку пазарот за јавно достапни  меѓународни телефонски  услуги на фиксна 

локација се гледа како на пазар на кој не се очекува драстичен пораст во волуменот 
на сообраќај, прикажан во минути, технолошкиот развој може да допринесе за 
ослабување на позициите на „Македонски Телеком“.  Тоа ќе доведе до  
прераспределба на обемот на остварени меѓународни разговори  помеѓу  
доминантниот оператор и  алтернативните. Пазарот за јавно достапни меѓународни 
телефонски разговори на фиксна локација не може да се гледа како зрел пазар.  
Обезбедувањето на услугата при-пејд картичка претставува поинаков начин на 
обезбедување на услугата меѓународни разговори за разлика од традиционалниот а 
како резултат на технолошкиот развој.  Обезбедувањето на услугата повик денес е 
остварувана преку различни видови на пристапна мрежа  покрај традиционалната 
бакарна мрежа, за пристап до мрежа се применуваат коаксијални кабли или оптички 
кабли или преку различните видови на радиокомуникациски мрежи за безжичен 
пристап на фиксна локација. Развојот на технологијата овозможи на понаков начин 
да се обезбедуваат услугите. Појавата на обезбедување на трипл-плеј пакетот,  пакет 
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во кој се врзани три различни услуги по своја намена, иако е на почеток на својот 
развој на пазарот, индицира дека во наредниот период од развој на пазарите за 
електронски комуникации постои можност за конвергенција на пазарите.  Со оглед 
дека конвергенција на пазарите претставува спојување на пазарите во еден, поточно 
придвижување на останатите пазари кон еден централен, постои голема можност за 
прелевање на пазарната моќ од еден на друг пазар каде не е поседувана, и да доведе 
до застој на развој на конкуренција.   Од тој  аспект, во наредниот период  во  следење 
на развојот на пазарите за електронски комуникации АЕК ќе обрне посебно 
внимание.   

 
 
Прашање бр. 46- Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                     се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Однесување на операторите / даватели на услуги н а јавни телефонски мрежи на 
фиксна локација 

 
Врзување на услуги во пакет  

 
7.63 На пазарот за електронски комуникациски услуги се нудат различни видови на 

услуги кои спрема своите карактеристики и намени за задоволување на потребите на 
крајните корисници припаѓаат на различни пазари.  Така на пример,  услугите  за 
пренос на говор,  услугите за пренос на податоци и преносот на радиотелевизиски 
содржини претставуваат три различни услуги кои задоволуваат различни потреби на 
крајниот корисник, а истите се предмет на понуда и побарувачка на други пазари.  Со 
развој на дигиталната технологија и нејзина брза имплементација во секојдневието, 
се овозможи овие три услуги да бидат доставувани од  еден оператор. 

 
7.64 Подолгото присуство на обезбедување на услуги на еден релевантен пазар и 

поседувањето на значителен пазарен удел допринесуваат еден субјект да има 
подобра финансиска состојба и стабилност во однос на другите учесници особено ако 
се нововлезени на пазарот.  Таа финансиска стабилност му овозможува да инвестира 
во новите технологии за кои се потребни поголеми финансиски средства и многу 
побрзо да ги имплементира во споредба со конкуренцијата и да добие предност на 
пазарот.  Дигиталната технологија овозможува обезбедување на услуги кои се со 
подобар квалитет но и исто така овозможува проширување на асортиманот на услуги 
кој ги обезбедува еден оператор или давател на услуги.  Како резултат на воведување 
на дигиталната технологија,  на пазарот за електронски комуникации во РМ од 2008 
година почнаа да се нудат пакет на услуги кои се различни по својата намената.  
Нудењето на три поединечни услуги врзани во пакет кај крајниот корисник се создава 
перцепција дека користи една единствена услуга.  
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7.65 Од аспект на понудувач на пакет услуги – со продажба на  пакет врзани услуги – 

услуги кои припаѓаат на други пазари,  понудувачот на  услугите  фактички преку 
продажба на 1 пакет прави едновремена продажба на услуги од два или три пазари. 
За новите учесници на еден пазар ова може да претставува значителна бариера за 
влез на пазарот.  Новите учесници кога влегуваат на еден пазар јасно се определени 
кој вид на услуга е предмет на продажба.  Создавањето на таа услуга повлекува 
соодветни технички предуслови и соодветни финансиски средства  кои новите 
учесници ги остваруваат за да ја обезбедуваат услугата на пазарот.  Кога на тој пазар 
постои учесник кој веќе ја нуди услугата и има одреден број  на корисници а воедно 
нуди и пакет на врзани услуги кои му создаваат предност во привлекување на нови 
корисници, секако дека тоа ќе претставува значителна потешкотија за пласман на 
услугите од новите учесници.  Тие нудат поединечна услуга – дефинирана на 
релевантниот пазар а не и останатите една или две услуги.  На тој начин операторот 
кој е присутен  подолг период на одреден пазар, односно пазари, со нудењето на три 
врзани услуги создава конкурентна предност во однос на другите учесници. 
Вообичаено доминантниот оператор на пазар за електронски комуникациски услуги 
е прв кој нуди врзани услуги во пакет а како резултат на неговата подобра 
технолошка и финансиска состојба  во однос на конкуренцијата. Со едновременото 
продавање на три услуги предмет на продажба на три различни пазари се 
овозможува пренесување на пазарната моќ што ја поседува на еден релевантен пазар 
да ја пренесе на друг пазар.   

 
7.66 АЕК врз основа на разгледувањето на пазарите за електронски комуникациски 

услуги констатира дека на пазарот во РМ од 2008 година почна да се нудат/продаваат 
пакет/и на услуги. На пазарот се нудат пакети со две врзани услуги - телефонија и 
интернет и пакети со три врзани услуги - телефонија, интернет и телевизија. Во 
пакетите, во домен на услугата телефонија се врзани двата вида на услугата повик 
локални/национални и меѓународни. При разгледување на пазарот за услугата повик, 
а врз основа на податоците доставени до АЕК како и од податоците добиени преку 
продажните објекти на давателите на услуги – каталози со цени и услуги за 
потенцијалните корисници, на пазарот се нудат голем број на пакети во кој составен 
дел спаѓа услугата меѓународни разговори.  Во Прилог 1 на овој документ се 
прикажани пакетите на услуги кои се нудат на пазарот за деловни корисници.  

 
 

7.67 Доколку на еден пазар има оператор кој има брендирано име тоа може да 
претставува бариера за влез на еден пазар. Брендираното име  овозможува крајните 
корисници побрзо да се определат од кои оператори да користат услуги. Иако 
брендираното име не спаѓа во критериумот врзување на услуги во пакет, не може да 
не се спомне од аспект на користењето  на услуги и придобивање на корисниците  со 
поинаков пристап меѓутоа близок на врзување на услуги. Брендираното име 
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овозможува на носителот да воспостави бизнис релации со други фирми несродни по 
дејност од аспект на давање на одредени попусти на крајните корисници доколку 
покажат  дека ги користат услугите на давателот со брендирано име.  АЕК  во 
анализата  разгледуваше и екстерни информации  кои се однесуваат на периодот 
кога ова анализа се спроведува, а врз основа на понудата до крајните корисници која 
е во пишана форма  и достапна во малопродажните деловни објекти на „Македонски 
Телеком“.  На корисниците на услугите на „Македонски Телеком“ се овозможуваат 
попусти  за користење на производи и услуги на други фирми, не сродни по дејност и 
припаѓаат на  други стопански гранки.   Такви поволности АЕК не констатира кај 
другите учесници на пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација.  

 
7.68 Од аспект на врзувањето на услуги во пакет не може да не се спомне испитувањето на  

јавното мислење со оглед дека прашањата и одговорите за причините за промена на 
операторот на фиксна телефонија. Врзувањето на услугите во пакет може да 
претставува еден од одлучувачките фактори при донесувањето на одлука на 
корисниците за промена на операторот. Од вкупниот број на испитаници кои го 
промениле операторот за фиксна телефонија 16,1% се изјасниле дека тоа го сториле 
поради користење на пакет понудата.  Меѓутоа во споредба  со вкупниот број на 
корисници на фиксна телефонија тој процент изнесува 2,41%.  Со оглед дека најголем 
дел од корисниците на јавни телефонски услуги на фиксна локација се претплатници 
на операторот со значителна пазарна моќ индицира дека многу е полесно за него да 
ги придобие своите претплатници и за користење на пакет услуги.   

 
 
Прашање бр. 47– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                       се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
 
Пренесување на пазарна моќ на блиски пазари  
 
7.69 Долгогодишното обезбедување на услуги од страна на еден субјект резултира во 

стекнување на предности: може да поседува сопствено производство – во овој случај 
сопствена мрежа, пристапна и основна, широк асортиман на услуги кои припаѓаат на 
различни пазари, а како резултат на имплементирање на нови технологии, голем број 
на корисници на неговите услуги, малопродажна мрежа – непосреден контакт со 
потенцијални корисници, солидна финансиска состојба.  Големиот број на корисници 
на одредена услуга овозможува да поседува значителна пазарна моќ на релевантниот 
пазар.  Поседувањето на значителна пазарна моќ на одреден пазар овозможува да го 
зголеми пазарното учество и да стане доминантен на тој пазар или да ја зацврсти 
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позицијата доколку е доминантен. Тоа претставува пренесување на пазарната моќ.  
Пренесување на пазарната моќ на други блиски пазари може да биде остварено по 
вертикална линија или хоризонтална линија.  Пренесување на пазарна моќ по 
вертикална линија настанува  помеѓу големопродажен пазар и малопродажен пазар – 
во однос на еден ист производ или услуга.  Пренесување на пазарна моќ во 
хоризонтална линија се остварува помеѓу два малопродажни пазари –  производи и 
услуги кои се понудени и побарани на конкретен пазар се различни од другиот пазар. 

 
Вертикална интеграција  
 
7.70 Со вертикално интегриран  давател на услуга е означен оној субјект чии активности 

содржат повеќе од еден линк во релевантниот вредносен ланец.  Вообичаено 
вертикално интегриран обезбедувач на услуги, односно оператор, е присутен и на 
двата пазара – на пазар за давање на услуги од аспект на инфраструктурата, или од 
аспект на мрежата ( „upstream“ пазари ), и пазарите наменети за давање на услуги на 
крајни корисници ( „downstream“ пазари  ). Големопродажниот пазар обезбедува 
услуги кои претставуваат основен инпут за услугите кои се нудат на малопродажниот 
пазар.  Кога оператор на мрежа е воедно и давател на услуга и поседува доминантна 
положба на големопродажниот пазар ќе настојува таа пазарна моќ  да ја пренесе на 
малопродажниот пазар со цел да ја истисне конкуренцијата. Истиснување на 
конкуренцијата од малопродажниот пазар може да биде сторено преку не-
обезбедување на големопродажни услуги  со што се оневозможува тие да даваат 
услуги како резултат на прекинување на технолошкиот процес на создавање, пренос 
и доставување на услугата до крајниот корисник – одбивање на интерконекција.  
Истиснувањето може да биде сторено и преку цените за големопродажните услуги 
кои ги купува конкуренцијата од малопродажниот пазар. Цените за 
големопродажните услуги (инпут за малопродажните услуги) се поставуваат на  
повисоко ниво од цените на чинење со цел формирањето на малопродажна цена за 
одредена услуга од страна на конкуренцијата да не биде  конкурентна со цената 
понудена од вертикално интегрираниот давател на услуги.   

7.71 Разгледувајќи ги активностите кои се однесуваат на телефонскиот сообраќајот кој се 
остварува преку јавна фиксна телефонска мрежа, АЕК констатира дека „Македонски 
Телеком„  е вертикално интегриран оператор на јавно достапни телефонски услуги на 
фиксна локација.  Ваквата констатација се должи на фактот што „Македонски 
Телеком„ како на сопственик на бакарната пристапна мрежа  едновремено ја 
контролира и управува со неа, а тоа   овозможува да ја зајакне позицијата на 
малопродажниот пазар за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна 
локација што е предмет на оваа анализа.  На „Македонски Телеком“ назначен од 
страна на АЕК, согласно ЗЕК, како оператор со значителна пазарна моќ  му наметна 
обврска за интерконекција, односно поврзување со други оператори и даватели на 
услуги а цената за поврзување да биде заснована  на трошоци.  Не може да не се 
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забележи, врз  основа на податоците добиени од  историските прашалници, дека 
услугата е обезбедувана во 2007 год. од само еден алтернативен оператор а 
останатите новопојавени оператори во 2008 година, во најголем дел во втората 
половина на годината.  АЕК забележува дека во мај 2008 година се намали цената за 
интерконекција - цена што се нуди на големопродажно ниво од страна на 
„Македонски Телеком“ а тоа  индицира дека претходната цена за интерконекција 
потенцијалните учесници на пазарот не била доволно привлечна за настап на пазарот 
за обезбедување на услугата повик и за нив  претставувала бариера за влез на 
пазарот.  Конкуренцијата на овој малопродажен  пазар за повици купуваат 
големопродажни услуги од „Македонски Телеком, односно  интерконекциските 
производи – оригинација, транзит и терминација како и услугите избор и пред-избор 
на оператор, изнајмување на големо на претплатнички линии и целосно разврзан 
пристап на локална јамка кои претставуваат инпути за обезбедување на услугите на 
малопродажниот пазар.  Цените за овие инпути претставуваат значителна ставка во 
формирањето на малопродажните цени.  Разгледувајќи од овој аспект, АЕК  воочува 
дека  позицијата на  „Македонски Телеком“ на пазарот за фиксна телефонија е 
значителна  имајќи ги во предвид приходите од големопродажните елементи 
неопходни за давање на услугата повици.  Од тој аспект   доколку се додадат и 
приходите  остварени од продажба на големопродажните елементи тогаш позицијата 
на „Македонски Телеком“ е многу поголема во споредба со  позицијата разгледувана 
единствено од аспект на малопродажниот пазар.  

 
7.72 Врз основа на ова,  АЕК  констатира дека степенот на вертикалната интеграција 

има големо влијание врз одредувањето  на „ Македонски Телеком“ како оператор  
со  значителна пазарна моќ на овој релевантен пазар.  

 
 
Прашање бр. 48– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Хоризонтална интеграција  
 
7.73 Операторите кои се хоризонтално интегрирани преку сопственоста на 

инфраструктурата и  имаат контрола на различни паралелни инфраструктури, можат 
да обезбедуваат различни видови на  услуги ( кои се предмет на конкуренција на 
различни пазари)  за крајни корисници.  На овој начин операторот може да ја зајакне 
својата пазарна моќ, преку неовозможување на конкуренција од страна на 
алтернативна инфраструктура. Хоризонталната интеграција на големопродажниот 
пазар не  е толку релевантен  во одредувањето на значителна пазарна моќ на пазарот  
каде што предмет на анализа е телефонскиот сообраќај колку што има значење во 
определувањето на значителна пазарна моќ на малопродажниот пазар за  пристап до 
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мрежа.  АЕК  пристапи кон разгледување на малопродажниот пазар  за повик 
остварен преку јавна фиксна телефонска мрежа  од аспект на услугите кои се 
предмет на понуда и побарувачка на малопродажните пазари за електронски 
комуникации.  На малопродажните пазари, покрај услугата повик, се нудат и услуги 
за пренос на податоци, пренос на телевизиски содржини, изнајмени линии.  
„Македонски Телеком “,  врз основа на вертикална интеграција – услугите 
обезбедувани на големопродажно ниво се воедно инпути за малопродажните пазари, 
е оператор кој  поседува значителна пазарна моќ скоро на сите малопродажни 
пазари. Обезбедувањето на  услуги кои се предмет на понуда и побарувачка на 
различни малопродажни пазари допринесува  многу побрзо и полесно  да се прави 
комбинирање на различни услуги да се врзат  во пакет, понудени со различни опции 
од аспект на цени на пакетот и понудената  количина на услуга.  Исто така, може да 
креира пакети на услуги соодветни на побарувачката за услугите побарани од 
различни групации на крајни корисници.  На тој начин понудата за крајните 
корисници е многу поголема за разлика од другите учесници на пазарот.  АЕК  
констатира дека  давањето на пакет на услуги во кој што е вклучен телефонски 
сообраќај и истовремено и пристап како врзани услуги и користење на други 
малопродажни комуникациски услуги, индицира дека „Македонски Телеком“  
поседува можност за зајакнување  на позицијата што тој ја има на другите 
пазари.   

 
 
Прашање бр. 49– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
Ценовна политика  
 

7.74 Ценовната политика која што ја спроведува одредена фирма на пазар и промените во 
цените во одреден набљудуван период укажува за состојбата на еден пазар дали има 
конкуренција и како таа влијае на развој на пазарот а со тоа дали некој оператор 
поседува одредена пазарна моќ.  АЕК од тој аспект ги разгледуваше цените понудени 
на релевантниот пазар, врз основа на податоците од историскиот прашалник кои ги 
доставија операторите.  Цената на услугата меѓународ ен  повик на алтернативниот 
оператор е пониска од операторот со значителна пазарна моќ.  Иста констатација се 
однесува и за цените за меѓународни повици во 2008 год.  Алтернативните оператори 
услугата ја обезбедувале по пониски цени за 1 минута разговор во споредба со 
доминантниот оператор.  Меѓутоа може  да се забележи дека цените за меѓународни 
разговори во споредба со 2005 година се намалени.  

 
7.75 Во однос на цените и ценовната политика не може да не се спомне испитувањето на  

јавното мислење со оглед дека прашањата и одговорите за задоволство на цените на 
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услугите понудени од операторот се однесуваат на севкупноста на услугите понудени 
од операторот на фиксна телефонија.  Добиените одговори подеднакво се однесуваат 
како за пазарот за јавно достапни локални/национални така и за јавно достапни 
меѓународни телефонски услуги на фиксна локација - 7,1% од граѓаните кои не 
поседуваат фиксна телефонска линија како главна причина ги наведуваат високите 
цени на претплата/разговор. Врз основа на анализа на одговорите на граѓаните кои 
поседуваат фиксна телефонска линија површно може да се извлече заклучок дека 
половина од нив се задоволни од цените а половина не се задоволни.  Меѓутоа 
анализирањето на секој вид на одговор дава поинаква слика.  Доколку се разгледаат 
ставовите на граѓаните- од аспект на крајните граници на задоволство или 
незадоволство се заклучува следното: помал е бројот на граѓаните - 149, кои се многу 
задоволни од цените или 19% од испитаниците во однос на 259 граѓани кои воопшто не 
се задоволни од цените понудени од операторот на фиксна телефонија или 33 % .  
Останатите 54 % или 377 испитаници се со ставот дека се донекаде задоволни / 
незадоволни од цените на услугите.   Од вкупниот број на испитаници кои поседуваат 
фиксен телефон 14,6%  или 115 испитаници го имаат променето операторот на фиксна 
телефонија, при што од нив 84% како главна причина за менувањето ги наведуваат 
подобрите цени.  За 101 граѓанин или  88 % од испитаниците кои го промениле 
операторот телефонските сметки за користење на услугите се намалиле, за 7,1 % 
останале исти а зголемување на сметките имаат 3,1 %.   

 
7.76 Имајќи предвид  дека конкуренцијата е многу краток период на пазарот АЕК ќе 

продолжи да го следи развојот на пазар за повици преку јавна фиска телефонска 
мрежа  со цел да утврди дали тој има правец кон развој на ефиксна конкуренција. 

 
 
Прашање бр. 50– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                      се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот 
 
7.77 Постоењето на купувачи кои имаат преговарачка моќ може да ја ограничат 

позицијата на операторот да се однесува независно на пазарот. Таква пазарна моќ на 
страна на побарувачката може да биде резултат на големината на купувачот, 
волуменот на услуга. 

 
7.78 За пазарот за јавно достапни меѓународни  телефонски услуги на фиксна локација за 

резиденцијални корисници не може да се каже дека од страна на побарувачката 
може да постои моќ за преговарање.  Имено, на страна на побарувачката се голем број 
на крајни корисници кои спрема својот обем на сообраќај  индивидуално  немаат моќ 
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која би ги довела да преговараат со операторот со значителна пазарна моќ да 
преговараат за намалување на цени за минута разговор  или добивање на некои 
попусти и поволности.  

 
7.79 Пазарот за јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 

деловни корисници е пазар на кој на страна на побарувачка има моќ за  преговарање 
со давателите на услугите.  Имено, деловните корисници кои имаат голем волумен на 
сообраќај ги прави да бидат од посебен интерес за давателите на услуги за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација.  Остварувањето на голем волумен 
на сообраќај ги доведува во позиција на предност во преговарање со операторот, за 
добивање на пониски цени и добивање на повластени услови и  бенифити во 
користењето на услугата. Но, бројот на деловните корисници кои можат да влијаат на 
операторот со значителна пазарна моќ е многу помал во однос на корисниците кои 
немаат таква позиција  која би ги довела во предност во  преговарање. Деловните 
корисници кои немаат таков волумен на сообраќај не се во позиција да преговараат 
со операторот со значителна пазарна моќ за добивање на  посебни бенифиции и 
услугите ги користат согласно стандардно понудени услови на користење.  

 
 

7.80 Од аспект на побарувачката АЕК констатира дека мал дел корисниците  може да 
влијае на пазарната моќ што „Македонски Телеком “. Гледано од аспект на 
севкупноста на пазарот , корисниците кои користат услуги на јавно достапни 
телефонски услуги  на фиксна локација не се во позиција со која би можеле да 
влијаат на пазарната моќ на операторот.  

 
 
Прашање бр. 51– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                    се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
 
Пристап на корисниците до информации        
 
7.81 На пазарот за јавни телефонски меѓународни телефонски услуги на фиксна локација 

услугата се обезбедува од повеќе оператори.  За да може крајниот корисник да 
направи избор од кој давател на услуга ќе ги користи услугите  тој мора да има 
пристап до информации за понудената услуга.  На пазарот услугата се нуди во  
различни тарифни модели и различни пакети кои претставуваат за крајниот 
корисник отежнителна околност за донесувањето на неговата одлука. Особено, кога 
на пазарот има повеќе даватели со различни структури на цени, при што не може да 
направи ефикасна споредба која опција да ја одбере.   Меѓутоа, овој пазар се одликува 
со навистина голем избор за користење на услугата. Имено со услугата избор на 
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оператор се овозможува крајниот корисник услугата меѓународен повик да ја користи 
од друг обезбедувач за разлика од услугата пристап на мрежа или услугата 
локални/национални разговори која многу помалку е користена со избор на 
оператор.  

 
7.82 Изборот од кого ќе ја добива услугата меѓународен повик за крајниот корисник е 

полесен.  Вообичаено крајните корисници остваруваат меѓународни разговори само 
кон одредена земја, а тоа претставува олеснителен момент  во определувањето  чии 
цени се поповолни за користење на услугата. Така, не треба да прави споредба за 
голем број на земји или различни тарифни модели и пакети. 

 
7.83 Различните начини на обезбедување на услугата достапни на пазарот за крајните 

корисници  може да влијае на  однесувањето на операторот со значителна пазарна 
моќ и да допринесе за намалување на цените за меѓународни разговори.  Оваа 
ситуација би можела  да ја ослабне позицијата на доминантниот оператор.  АЕК 
одблиску ќе го следи развојот на пазарот како пазар со  потенцијал  за пократок 
временски период да се развие во пазар со ефикасна конкуренција. 

 
 
Прашање бр. 34– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку не  
                                        се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
Определување на оператор со значителна пазарна моќ  
 
7.84 Агенцијата за електронски комуникации го анализираше пазарот  за јавно достапни  

телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници од повеќе аспекти 
погоре образложено во документот. Од аспект на остварени приходи и обем на 
сообраќај „Македонски Телеком“ има значителна пазарна моќ.  Малото учество  на 
алтернативните даватели на услуги во севкупниот обем на сообраќај кој се однесува 
за овој пазар и малото учество во севкупните приходи остварени на истиот  ја 
потврдува таа констатација.  „Македонски Телеком“ е доминатен оператор на 
пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација а високиот 
удел кој тој го има на пазарот од аспект на обем на сообраќај и приходи ја 
потврдува неговата позиција на оператор со значителна пазарна моќ.   

 
7.85 Согласно член 40 од Законот за електронските комуникации  став 1: 
 

„оператор со значителна пазарна моќ е оператор на јавна 
комуникациска мрежа или давател на јавна комуникациска услуга ќе се 
смета дека поседува значителна пазарна моќ на релевантен пазар на 
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јавни комуникациски мрежи или услуги, во определено географско 
подрачје, доколку има моќ и капацитет  самостојно или со други 
оператори или даватели на услуги да дејствува независно од 
конкурентите и корисниците на тој пазар во однос на цените на 
понудата.“ 
 
 

 
 
 

7.86 Согласно став 3 од член 40 од ЗЕК: 
 

„Ако еден оператор или давател на услуга има значителна пазарна моќ 
на релевантен пазар, тој ќе се смета дека има значителна пазарна моќ и 
на друг близок пазар, доколку врските меѓу двата пазара се такви што 
дозволуваат пазарната моќ од едниот пазар да се префрли на другиот 
пазар“ 

 
7.87 „Македонски Телеком“, истовремено е оператор и давател на  услуги,  поседува 

сопствена инфраструктура која воедно ја контролира и управува со неа.  На пазарот 
за електронски комуникации обезбедува различни видови на услуги, меѓу кои и 
услугата повици за крајни корисници, предмет на оваа анализа.  Како оператор и 
давател на услуги кај кој постои вертикална и хоризонтална интеграција АЕК смета 
дека  „Македонски Телеком“ може да ја префрли пазарната моќ на друг близок пазар.  

  
 
Прашање бр. 34– Дали се согласувате со горе наведената констатација – доколку     
                                     не се  согласувате  Ве молиме  да образложите? 

 
 
8 ЗАКЛУЧОК  
 
8.1 Агенцијата за електронски комуникации спроведе анализа на пазарите за јавно 

достапни телефонски услуги на фиксна локација.  Анализата на релевантните пазари  
за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за крајни корисници ја 
изврши согласно Законот за електронските комуникации (“Службен весник на 
Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), подзаконските акти 
донесени врз негова основа и Методологијата за анализа на релевантни пазари 
изготвена од страна на АЕК земајќи ги во предвид основните напатствија од 
Европската комисија за вршење на анализа на релевантни пазари и утврдување на 
значителна пазарна моќ согласно ЕК регулаторна рамка за електронски 
комуникациски мрежи и услуги.  

 
8.2 Во постапката на дефинирање на пазарите, АЕК утврди дека има еден пазар за јавно 

достапни телефонски услуги на фискна локација за крајни корисници Во рамки на 
услугата повик  спаѓаат локални/национални повици кои завршуваат во јавните 
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фиксни телефонски мрежи на територијата на РМ, повиците кои завршуваат кај 
корисници на јавни мобилни мрежи и повиците кои завршуваат кај крајни корисници 
на територија надвор од границите на државата, односно во други  држави. При 
анализа на малопродажниот пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 
локација беа утврдени конкурентни проблеми кои се подолу  образложени. 

 
 
Конкурентски проблеми на малопродажните пазари за пристап до јавна телефонска 
мрежа на фиксна локација и јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 
 
 
8.3 На операторот со значителна пазарна моќ му се наметнуваат обврски со цел да се 

оневозможат фактичките и/ или потенцијалните проблеми во конкуренцијата на 
релевантниот пазар. За конкурентски проблем се смета она однесување од страна на 
операторот со значителна пазарна моќ со кое има намера или ќе резултира со 
истиснување на конкурентите од пазарот, потоа спречување на влез на 
потенцијалните конкуренти на пазарот и / или експлоатира на потрошувачите. Сето 
тоа укажува на потребата од наметнување на специфични обврски во согласност со 
Законот за електронските комуникации, без оглед на тоа дали злоупотребата на 
пазарната моќ всушност се случува како резултат на одредено дејствие или има 
потенцијална можност истите да се појават под дадени услови.  

 
8.4 Анализата на релевантите пазари, спроведена преку проценката на критериумите 

поединечно идентификуваше определени конкурентски проблеми.  
8.5 Потенцијални конкурентски проблеми за горенаведените пазари, предмет на оваа 

анализа можат да бидат групирани во три главни категории:  
 

 пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција, 

 пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција и  

 поединечна значителна пазарна моќ. 

8.6 Поголем дел од конкурентските проблеми кои се идентификувани на 
малопродажните пазари за фиксни телефонија се поврзани со проблеми во 
конкуренцијата кои потекнуваат од големопродажните пазари (пазари 8-10). Тоа се  
должи на фактот дека Македонски Телеком исто така има значителна пазарна моќ на 
овие пазари.  
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Пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција 
 
8.7 Пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција ја означува 

можноста на вертикално интегрираниот оператор со значителна пазарна моќ на 
големопродажните пазари да ја пренесе таа пазарна моќ на поврзаните 
малопродажни пазари.  

 
8.8 За да пренесувањето на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција 

претставува проблем во конкуренцијата на малопродажните пазари, операторот со 
значителна пазарна моќ на големопродажниот пазар мора од било која причина да 
биде спречен од целосно искористување на својата доминантна положба на 
големопродажните пазари. Ако, на пример, оператор со значителна пазарна моќ на 
големопродажен пазар подлежи на контрола на цените, таков оператор може да има 
поттик за да ја пренесе пазарната моќ на поврзаните малопродажни пазари, бидејќи 
(како резултат на контролата на цените) на таквиот оператор му е оневозможено од 
целосно искорисување на својата моќ на големопродажниот пазар. Од ова 
произлегува генерална претпоставка дека колку повеќе регулацијата на 
релевантните големопродажни пазари ги дава очекуваните резултати, толку повеќе 
конкурентски проблеми ќе се јават на малопродажните пазари како последица на 
пренесувањето на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција. 

 
8.9 АЕК применува регулирање на малопродажните пазари, со цел да се обезбедат 

подеднакви конкурентски услови за сите учесници на малопродажните пазари.  
Малопродажните пазари за фиксна телефонија се директно поврзани пазари со 
големопродажните пазари (8-10). АЕК проценува дека Македонски Телеком, како 
операторот со значителна пазарна моќ на поврзаните големопродажни пазари 
(пазарите за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; 
завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација и 
транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа), нема да биде во можност во 
целост да ја искористи својата доминација. Оваа проценка се должи на одредбите 
содржани во Законот за конкуренција и обврските кои автоматски произлегуваат од 
Законот за електронските комуникации, вклучувајќи ја и обврската за обезбедување 
на услугата избор и предизбор на оператор. Воедно, специфичните обврски кои на 
Македонски Телеком му се определи како оператор со значителна пазарна моќ на 
релевантнтите големопродажни пазари допринесуваат да се оневозможи 
искористување на значителната пазарна моќ на истите. Како што е претходно 
наведено, АЕК со ова анализа проценува дека Македонски Телеком би можел да ја 
пренесе својата значителна пазарна моќ на малопродажните пазари.  
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8.10 Во однос на изборот на обврски што е можно да се наметнат на Македонски Телеком, 
потребно е да се наведе разликата помеѓу три главни видови на пренесување на 
пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција: 

 
 Оневозможување на пристап  

 Пренесување на моќ преку неценовни категории  

 Пренесување на моќ преку цени. 

 
Оневозможување на пристап  
 
8.11 Определениот оператор со значителна пазарна моќ на големопродажните пазари  

може да има силна мотивација да го оневозможи пристапот на операторите кои 
нудат конкурентни услуги во поврзаните малопродажни пазари, а на тој начин ги 
оневозможуваат конкурентските услови. Ако операторот со значителна пазарна моќ 
на пазарите на големо за фиксна телефонија им го оневозможува пристапот на 
другите оператори до големопродажните производи/услуги потребни за нудење на 
телефонија (пристап и повици) на пазарите на мало може да допринесе до 
конкурентски проблеми.  
Оневозможувањето на пристап, како конкуренски проблем може да вклучува и 
ситуации кога операторот со значителна пазарна моќ одбива да преговара со 
конкурентите на малопродажните пазари, или к ога пристапот е овозможен, но под 
неразумни услови.Фактична или потенцијална состојба на оневозможување на 
пристап е еден од најзначајните конкурентски проблеми на пазарот за фиксна 
телефонија, имајќи го во предвид фактот дека оневозможувањето на пристапот може 
да ја обезхрабри потенцијалните конкуренти од пазарот или истисне веќе 
постоечките оператори од пазарот.  
 

Пренесување на моќ преку неценовни категории  
 
8.12 Пренесување на моќ преку неценовни категории може да вклучува различни видови 

на дискриминаторно однесување помеѓу внатрешните и надворешните "корисници" 
на големопродажните пазари. Ова е особено релеван тно ако операторот со 
значителна пазарна моќ на големопродажните пазари има обврска за пристап по 
регулирани цени, кои обврски допринесуваат да се оневозможи или отежни ценовна 
дискриминација.  
Конкуренските проблеми од овој вид, вклучуваат на пример, тактики на 
пролонгирање, врзување и/или обврзување, дискриминација во однос на квалитет и 
злоупотреба на информации за конкурентите. 
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 Овие различни видови на конкурентски проблем се објаснети подолу. На пример, 
такви конкурентски проблеми често може да допринесат да операторот со 
значителна пазарна моќ да биде чекор понапред во однос на конкурентите во 
малопродажните пазари, а со тоа ги ограничува можностите на конкуренцијата на 
малопродажните пазари.  

 
Тактика на пролонгирање 
 
8.13 Една од формите на тактиката на пролонгирање  може да биде кога операторот со 

значителна пазарна моќ на големопродажните пазари дава на  конкурентите во 
малопродажниот пазар пристап до пазарот на неопходните големопродажни услуги, 
но со пролонгиран период на обезбедување во споредба со оној што го обезбедува во 
сопствената компанија. Други примери на тактиката на пролонгирање може да биде 
непотребно долготрајните преговори или наводните технички проблеми. Покрај 
креирањето на несигурност за конкурентите, оваа тактика на пролонгирање може да 
резултира во повисоки трошоци за конкурентите и состојба да нивните корисници 
или потенцијални корисници изберат друг обезбедувач на услугите. Таквите тактики 
на пролонгирање се потенцијален проблем во конкуренцијата на пазарите на фиксна 
телефонија,односно за двете основни услуги-  пристап и повици.  
Одолговлечените преговори на пазарите на големопродажно ниво, исто така може да 
креираат состојба на бенефит за операторот со значителна пазарна моќ на неговите 
активности на малопродажните пазари, особено при воведување на нови услуги. Во 
вакви случаеви,  малопродажните активности на операторот со значителна пазарна 
моќ во врска со воведување на нови услуги доведува до постигнување на предност на 
пазарот нудејќи нови услуги порано од конкурентите. 
 

Врзување и/или обврзување на услуги 
 
8.14 Врзувањето на услуги значи дека купувањето на производот бара истовремено 

купување на друг производ. Ова може да преставува проблем, бидејќи преставува 
зголемување на трошоците за конкуренцијата во случај кога мора да купат производи 
што не им се потребни, или затоа што врзувањето на услуги на големопродажно ниво 
ја спречува конкуренцијата на малопродажните пазари да понуди на пазарот свој 
пакет на услуги.  

 
Дискриминација во однос на квалитет  
 
8.15 Преку дискриминација во однос на квалитетот на вертикално интегрираниот 

оператор доминантен на големопродажниот пазар може исто така да ги зголеми 
трошоците на другите оператори или да ја ограничи нивната продажба. Трошоците се 
зголемуваат како дополнителни издатоци или инвестиции кои му се потребни на 
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конкурентот да ја надмине разликата во квалитет. Во тој случај побарувачката се 
намалува како резултат на  неможноста да се обезбеди ист квалитет, а со тоа 
крајниот корисник ја оценува услугата како незадоволителна.  
Како единствен давател на големопродажните услуги, неопходни за малопродажниот 
пазар, операторот со значителна пазарна моќ е во состојба да прави дискриминација 
во поглед на квалитетот на обезбедување на услуга на својата единица што 
обебзедува малопродажни услуги и квалитетот на услугата што им ја обебзедува на 
конкурентите. 
Бидејќи обезбедувањето на услугата изнајмување на големо на претплатнички линии 
е на својот зачеток, во периодот кога се спроведува оваа анализа немаме индиции за 
можната дискриминација во однос на квалитетот на обезбедувањето на услугата за 
алтернативните оператори и сопствените претплатници АЕК не може да донесе 
заклучок за реални дискриминаторски дејствиа. АЕК во континуитет ќе го следи 
развојот на обезбедувањето на услугата на изнајмување на големо на претплатнички 
линии. 
 

Злоупотреба на информации за конкурентите 
 
8.15 Злоупотреба на информации за конкурентите може да се појави кога еден оператор 

со значителна пазарна моќ на пазарот на големо се стекнува со информации за 
корисниците на конкурентите од малопродажните пазари и истите ги користи при 
осмислување на сопствените малопродажни операции. 

 
Пренесување на моќ преку цени 
 
8.16 Овој вид на вертикално пренесување на пазарна моќ вклучува потенцијални 

конкурентни проблеми кои се однесуваат на ценовна дискриминација и 
субвенционирање, чија цел или дејство е да се ограничи конкуренцијата на 
поврзаните малопродажни пазари, да се зголемат трошоците на конкурентите или да 
се изложат конкурентите на т.н. ценовно истиснување. Под ценовно истиснување се 
подразбира состојба кога разликата помеѓу трошоците за обезбедување на пристапот 
на големопродажниот пазар и на вертикално интегрираната малопродажна цена 
станува толку мала така што ефикасната конкуренција во малопродажниот пазар не 
може да оствари разумна стапка на поврат и поради тоа се изложени на ризик да 
бидат истиснати од пазарот.  

 
Ценовна дискриминација  
 
8.17 Вертикално интегрираниот оператор со значителна пазарна моќ на 

големопродажните пазари може да примени ценовна дискриминација со цел 
зголемување на трошоците на конкуренцијата на малопродажниот пазар над оние на 
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сопствените малопродажни операции. Ова ќе ги зголеми трошоците на конкурентите 
на малопродажните пазари и ќе предизвика истиснување од пазарот. Дополнително, 
покрај ценовната дискриминација помеѓу сопствените единици кои обезбедуваат 
малопродажни услуги и конкурентите, ценовна дискриминација може исто така да се 
случи меѓу различни оператори- конкурентите. Целта на таквата дискриминација 
може да биде награда за конкурентите кои се лојални на операторот како давател на 
големопродажните услуги или да им го направи делувањето непријатено на 
операторите кои претставуваат поединечна конкуренција на малопродажните 
пазари.  

 
8.18 Двете горе образложени форми на ценовна дискриминација ќе доведат до повисоки 

трошоци за конкурентите. Цен овната дискриминација во основа се случува кога 
давателот на услуги на големопродажниот пазар пресметува различни цени за исти 
услуги. Меѓутоа, тоа исто така може да биде изразено на индиректен начин, на 
пример кога цената дефинирана на големопродажно ниво е оформена така што во 
практика им преставува потешкотија на конкурентите да ја имаат саканата ценовна 
структура на малопродажниот пазар.  

 
8.19 Сепак, ценовната дискриминација сама по себе не мора задолжително да претставува 

конкурентен проблем. На пример, попусти за обем врз основа на објективни 
критериуми често не претставуваат конкурентен проблем. Но, ако прагот за попусти е 
поставен на  толку високо ниво што само малопродажните операции на операторот со 
значителна пазарна моќ можат да остварат таков обем за попуст, цен овната 
дискриминација во форма на попусти за обем може исто така да претставува 
конкурентен проблем.  

 
8.20 АЕК процени дека ценовната дискриминација е потенцијален конкурентен проблем 

на пазарите за фиксна телефонија- повици и пристап. Во отсуство на регулатива 
Македонски Телеком ќе биде во состојба да прави разлика помеѓу сопвените 
активности на малопродажниот пазар и активностите на конкуренцијата.  

 
Субвенционирање  
 
8.21 Субвенционирањето вклучува одредување на цени на два пазари, а во овој случај на 

релевантните малопродажни пазари и поврзаните релевантни големопродажни 
пазари.  

 
8.22 Во случаи на вертикално пренесување на пазарна моќ, Македонски Телеком ќе биде 

во можност да формира цени на големопродажните пазари кои се значително 
повисоки од неговите трошоци, додека цените на неговите малопродажни услуги 
може да бидат формирани на пониско ниво од трошоците. Приходите од 
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големопродажниот пазар може да се се користат за покривање на загубите од 
малопродажниот пазар. Резултатот е тогаш т.н. ценовно истиснување и потенцијално 
истиснување на конкурентите од малопродажниот пазар.  

 
8.23 АЕК е на мислење дека ова може да биде потенцијален проблем во конкуренција на 

малопродажните пазари, односно за пазарот за пристап и пазарите за повици. Ова 
нема да биде случај доколку се примени соодветна регулација. 

 
Пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција 
 
8.24 Пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција означува 

ситуации каде што операторот со значителна пазарна моќ на еден пазар се обидува 
да ја пренесе пазарна моќ од пазарот, каде што операторот има значителна пазарна 
моќ на други поврзани пазари. На малопродажните пазари за фиксна телефонија, 
врзувањето и/или обврзувањето на услуги во пакет и субвенционирањето се примери 
на релевантни конкурентни проблеми кои се однесуваат на пренесување на 
пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција. 

 
Врзувањето и/или обврзувањето на услуги во пакет 
 
8.25 Најочигледни форми на хоризонтално врзување на услугите кои се обезбедуваат на 

малопродажните пазари за фиксни телефонија ќе бидат врзувањето на услугата на  
повици и пристап до мрежа на фиксна локација или врзувањето или продажбата на 
услугите за фиксната телефонија со други електронски комуникациски услуги, како 
на пример широкопојасен пристап и мобилни комуникациски услуги.  

 
8.26 Во ситуација кога големопродажниот пристап на пазарите за повици е регулиран без 

соодветно регулирање на пазарите за пристап, врзувањето и/или о бврзувањето на 
услуги за повици и пристап на малопродажните пазари може да преставуваат 
потенцијален конкурентен проблем. Ова особено се однесува на оние корисници  на 
кои не им е понудено пристап до јавна електронска мрежа на фиксна локација преку 
алтернативните пристапни мрежи. Меѓутоа, ако големопродажниот пристап 
пазарите на двата вида на услуги- повици и пристап е регулиран, таквото врзувањето 
и/или обврзувањето на услуги во пакет нема да биде толку голем потенцијален 
конкурентен проблем, со оглед на фактот дека конкурентите на Македонски Телеком 
ја имаат да понудат исти или слични врзани услуги во пакет на малопродажниот 
пазар. 

 
8.27 Другата форма на хоризонталното врзување и/или обврзување на услуги во пакет за 

која што може да се каже дека претставува потенцијален конкурентен проблем се 
пакети што вклучуваат и фиксна телефонија како еден од неколкуте производи од 
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електронските комуникациски услуги врзани во пакет. Такви от пакет може да 
вклучи или давање на попусти или други бенефиции на корисниците, а ко тие 
купуваат неколку производи од истиот обезбедувач на услуги отколку купување на 
истите поединечно или состојба кога на корисниците не им е овозоможено да купат 
услуга на поединечна основа. Пример за ова би можело да биде ако Македонски 
Телеком ги услови корисниците кои сакаат да бидат корисници на широкопојасен 
пристап до интернет тогаш тие мораат да ја задржат својата PSTN / ISDN претплата.  

 
8.28 Таквото врзување и/или обврзување на услуги во пакет може да преставува 

потенцијален конкурентен проблем доколку тие означуваат состојба кога 
корисниците не можат да изберат да купат поединечни производи по исти цени. Ова 
е затоа што Македонски Телеком исто така е водечки обезбедувач во наголем дел на 
услугите што се обезбедуваат на другите малопродажни пазари за електронски 
комуникациски услуги.  

 
Субвенционирање  
 
8.29 Хоризонтално субвенционирање вклучува формирање на цени на два малопродажни 

пазари според каде прекумерното зголемување на цените од еден пазар служи за 
компензација за пониските цени на другиот пазар. Овој конкурентниот проблем во 
еден дел е поврзан со конкурентскиот проблем на врзување и/или обврзување на 
услуги во пакет.  

 
8.30 Хоризонталното субвенционирање може да преставува проблем во конкуренцијата 

на пазарите за фиксна телефонија, доколку голеомопродажниот пазар за пристап и 
цените за обезбедување на услугите пристап и повици не се регулирани. 

 
Поединечна значителна пазарна моќ 
 
8.31 Покрај потенцијалните конкурентни проблеми кои се поврзани со пренесување на 

пазарната моќ врз основа на вертикална и хоризонтална интеграција помеѓу 
поврзаните пазари исто така има потенцијални конкурентни проблеми кои 
произлегуваат од високата доминантна позиција на операторот на одреден пазар. 
Потребно е да се направи разлика помеѓу три главни видови на поединечна 
значителна пазарна моќ, и тоа: 

 
 Заплашувачко однесување (entry- deterring behaviour) 
 Експоатирачко однесување  
 Неефикасно производство  
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8.32 Во однос на малопродажните пазари за фиксна телефонија, првите две категории на 
останатите се најзначајни.  

 
Заплашувачко однесување  
 
8.33 Ова опфаќа конкурентните проблеми кога операторот со значителна пазарна  

моќ се обидува да подигне нови бариери за влез на потенцијални учесници на 
пазарот како на пример преку зголемување на трошоците на  крајните корисници за 
префрлување од аспект на договорните услови, кои го оневозможуваат таквото 
префрлање. 

 
8.34 Развојот на пазарите, предмет на оваа анализа означува дека повеќе нови компании 

се влезени на пазарот. Не може да се отфрли можноста Македонски Телеком да 
почне да спроведува политика на обврзување на крајните корисници со договори за 
лојалност во подолги временски периоди за услугите од фиксната телефонија. Од тие 
причини АЕК смета дека таква форма на заплашувачко однесување може да се смета 
како потенцијален конкурентен проблем на малопродажните пазари за фиксна 
телефонија. АЕК смета дека ваквиот вид на однесување е конкурентен проблем кој е 
тесно поврзан со проблемите во конкуренцијата од аспект на хоризонтално врзување 
и/или обврзување на услуги во пакет. Ова е од особоено значење, имајќи го во 
предвид фактот дека Македонски Телеком е исто така  водечки обезбедувач во 
наголем дел на услугите што се обезбедуваат на другите малопродажни пазари за 
електронски комуникациски услуги. 

 
Експлоатирачко однесување  
 
8.35 Овој вид на конкурентен проблем се однесува на однесување кога доминантен 

оператор ги експлоатира корисниците преку зголемени цени или ценовна 
дискриминација.  
 

 
Прекумерни цени 
 
8.36 Според економската теорија, цените ќе се сметаат дека се  прекумерни ако тие му 

овозможуваат на давателот на услугата во одреден временски период да создава 
добивка повисока отколку што може да очекува да заработи во услови на 
конкурентен пазар (екстра добивка). Операторите со значителна пазарна моќ кои не 
се изложени на ефективна конкуренција ќе бидат во состојба нормално да постават 
цени многу повисоки над оние кои се базираат на трошоци.  
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8.37 Прекумерното зголемување на цените може да биде потенцијален проблем во 
конкуренција на малопродажните пазари за двата вида на услуги кои се обезбедуваат 
на пазарите за пристап и телефонски разговори, доколку цените не се предмет на 
регулација ни на големопродажно ни на малопродажно ниво.  

 
Ценовна дискриминација  
 
8.38 Ценовната дискриминација, како форма на експолатирачко однесување, се однесува 

на различни форми на разликување на цените и / или ценовните структури помеѓу 
различни категории на корисници. На малопродажните пазари за фиксна 
телефонија, пред се дискриминаторски формираните цени можат да биде стратегија 
за привлекување на корисници од конкурентите, или за задржување на стратешки 
важни корисници или категории на купувачи. 

 
8.39 Поединечните цени / цен овни структури за ограничено придобивање на 

потрошувачите може да биде еден од примерите на овој потенцијален конкурентен 
проблем. Друг вид може да биде драстично намалените цени за нови корисници, која 
стратегија операторот со значителна пазарна моќ може да ја примени од време на 
време во т.н. промотивни кампањи.  

 
 
Заклучок за видовите на конкурентни проблеми на пазарот за јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација 
 
8.40 На пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, предмет на оваа 

анализа како постоечки и/или потенцијални конкурентни проблеми се јавуваат 
следните:  

 
 пренесување на пазарната моќ врз основа на вертикална интеграција 

o Оневозможување на пристап 

o Пренесување на моќ преку неценовни категории  

• тактики на пролонгирање  

• врзување и/или обврзување 

• дискриминација во однос на квалитет и 

• злоупотреба на информации за конкурентите. 

o Пренесување на моќ преку цени 
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• Ценовна дискриминација 

• Субвенционирање. 

 пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција  

o Врзувањето и/или обврзувањето на услуги во пакет 

o Субвенционирање. 

 поединечна значителна пазарна моќ 

o Заплашувачко однесување (entry- deterring behaviour) 
o Експоатирачко однесување 
 

• Прекумерни цени 
• Ценовна дискриминација.  
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9 Обврски на оператор со значителна пазарна моќ 
 
Вовед 
 
9.1  Конкуренцијата сама по себе значи зголемување на ефикасноста и намалување на 

цените на услугите. Конкурентните пазари наметнуваат потреба од понуда на широк 
асортиман на услуги и цени со цел да ги задоволат потребите на потрошувачите. 
Притисокот на конкуренцијата има за цел намалување на цените како најдобар 
ефект за крајните корисници, додека операторите на јавни комуникациски мрежи и 
давателите на јавни комуникациски услуги се борат за ефикасно работење и 
освојување на поголем дел од пазарот. Конкуренцијата стимулира иновации, особено 
производни иновации што резултираат со промовирање на нови услуги до 
потрошувачите и процесни иновации што резултираат со намалување на цените на 
услугите што пак ги прават истите подостапни до потрошувачите. Од друга страна, 
конкуренцијата создава поволни услови и ги стимулира компаниите да влезат на 
пазарот. 

 
9.2 За таа цел АЕК согласно член 2 од Законот за електронските комуникации ја 

спроведува главната цел на Законот – обезбедување на услови за задоволување на 
потребите за користење на комуникациски услуги, заштита на интересите на 
корисниците, забрзување на процесот на создавање на конкурентен пазар во областа 
на електронските комуникации, спречување на злоупотребата на позиција што ја 
имаат на пазарот операторите и давателите на електронските комуникациски услуги 
со значителна пазарна моќ, особено во случај кога пазарот не е доволно конкурентен 
или не функционираат пазарните механизми за обезбедување на конкуренција, 
поттикнување на инвестиции во електронските комуникации со воведување на нови 
технологии и услуги, транспарентност и недискриминација во регулаторните процеси 
и поттикнување на развојот на економијата во Република Македонија. 

 
9.3 Конкурентните оператори и/или даватели на јавни комуникациски услуги во 

Република Македонија се повеќе се развиваат и АЕК се залага да ја охрабри и 
поттикне ваквата состојба на пазарот. Со оваа анализа АЕК го определи Македонски 
Телеком како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за јавно достапни 
телефонски услуги на фиксна локација. АЕК во текот на анализата идентификуваше 
различни видови на конкурентски проблеми на малопродажните пазари за јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација, а кои се однесуваат во домен на 
пренесување на пазарната моќ врз основа на хоризонтална интеграција, вертикална 
интеграција и поединечна значителна пазарна моќ. Врз основа на анализата на 
малопродажните пазари се дојде до констатација дека конкурентските проблеми, 
идентификувани во текот на анализата се заеднички за пазарот за пристап до јавна 
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телефонска мрежа на фиксна локација и пазарите за јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација. 

 
Тековни обврски на операторот со значителна пазарна моќ 
 
9.4 Врз основа на член 146 од Законот за електронските комуникации, постојниот фиксен 

јавен комуникациски оператор „Македонски телекомуникации“ е оператор со 
значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги, 
вклучувајќи го и пазарот за пристап кон мрежи за пренос на податоци и изнајмени 
линии. Во продолжение, согласно Законот за електронските комуникации и 
подзаконските акти објавени во Службен Весник на РМ, Македонски Телеком како 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантни пазари ги има следните обврски: 

 
 При утврдување на малопродажните цени што им ги наплаќа на 

претплатниците Македонски Телеком ги применува следните принципи: 
недискриминација, транспарентност и контрола на цени. 

  Малопродажната цена што ја нуди Македонски Телеком за соодветниот вид на 
услуга треба да биде еднаква за сите претплатници што користат иста услуга. 

 Македонски Телеком е обврзан до АЕК да доставува Ценовник за 
поединечните малопродажни цени во кои посебно се прикажуваат 
еднократните надоместоци, месечните надоместоци и можните попусти за 
секоја од услугите што ги обезбедува, а особено цените за следните услуги: 

- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални крајни 
корисници;  

- пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни 
корисници;  

- јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на фиксна 
локација за резиденцијални крајни корисници;  

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални крајни корисници;  

- јавно достапни локални и/или национални телефонски услуги на фиксна 
локација за деловни крајни корисници;  

- јавно достапни меѓународни телефонски услуги на фиксна локација за деловни 
крајни корисници.  

 
  Доколку Македонски Телеком планира промени во Ценовникот, истиот доставува 

известување за промена до АЕК во рок не пократок од 30 дена пред планираната 
промена со детално образложение за промените.  
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  Македонски Телеком е обврзан да објавува Интегрален ажуриран ценовник на 
својата веб страна во рок од 5 дена од денот на ефектуирањето на промените во 
Ценовникот.  

 
 обврската на Македонски Телеком, како оператор  со значителна пазарна моќ на 

соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фиксна 
локација да им овозможи на своите претплатници пристап до услугите на 
операторите со кои има склучено договор за интерконекција за вршење на јавни 
телефонски услуги преку избор на оператор и/или предизбор на оператор, како и 
имплементација на услугата за избор на оператор и/или предизбор на оператор. 

 
 Обврска за овозможување на користење на претплатнички линии од страна на други 

оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги за 
обезбедување на јавни говорни телефонски услуги за трети страни. Со изнајмувањето 
на големо на претплатничките линии на Операторот од страна на операторот-
корисник, се овозможува операторот-корисник на својот претплатник да му издаде 
една сметка (Single Billing through Wholesale Line Rental – SB WLR), за користење на 
претплатничката линија која е во сопственост на Операторот и обезбедување на јавна 
говорна телефонска услуга преку услугата предизбор на оператор. 
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Воведување на обврски на операторот со значителна пазарна моќ 
 
Обврски на големопродажните пазари 
 

Избор на оператор и предизбор на оператор 
 
9.5 Во согласност со члeн 52 од Законот за електронските комуникации и подзаконскитe 

акти донeсeни врз нeгова основа, АЕК му намeтна обврска на опeраторот со 
значитeлна пазарна моќ на соодвeтниот пазар за пристап и користeњe на јавна 
тeлeфонска мрeжа на фиксна локација, да им овозможи на своитe прeтплатници 
пристап до услугитe на сeкој опeратор со кој има интeрконeкција за јавни тeлeфонски 
услуги: 

 
а) врз основа на поeдинeчeн повик со користeњe на прeфиксот на избраниот опeратор   
      и 
б) со прeдизбор на опeраторот, кој можe да бидe прeскокнат во тeкот на кој било 

повик со     мeтодот од точката а) прeтходно навeдeна. 
 
9.6 Македонски Телеком, како оператор со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар 

за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фиксна локација согласно ЗЕК 
и Правилникот за избор на оператор и предизбор на оператор е обврзан да им 
овозможи на своите претплатници пристап до услугите на операторите со кои има 
склучено договор за интерконекција за вршење на јавни телефонски услуги преку 
избор на оператор и/или предизбор на оператор, како и имплементација на услугата 
за избор на оператор и/или предизбор на оператор.  

 
Изнајмување на големо на претплатнички линии 
 
9.7 Врз основа на спроведената анализа на релевантните малопродажни пазари за 

пристап и повици до јавна телефонска мрежа на фиксна локација, Македонски 
Телеком има значително учество на наведените релевантни пазари и врз основа на 
критериумите согласно 40 од Законот за електронските комуникации истиот се 
определува за оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за пристап и повици. 
Согласно утвредената состојба, продолжува обврската да им овозможува на своите 
претплатници пристап до услугите на операторите со кои има склучено договор за 
интерконекција за вршење на јавни телефонски услуги преку избор на оператор 
и/или предизбор на оператор.  

 
9.8 Македонски Телеком, како оператор  со значителна пазарна моќ на релевантните 

пазари за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги согласно ЗЕК и Правилникот 
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за обезбедување на услуга за изнајмување на големо на претплатнички линии 
(Службен Весник на РМ бр.154/08) е обврзан да овозможи користење на 
претплатничките линии од страна на други оператори и/или даватели на јавни 
електронски комуникациски услуги за обезбедување на јавни говорни телефонски 
услуги за трети страни. Со изнајмувањето на големо на претплатничките линии на 
Операторот од страна на операторот-корисник, се овозможува операторот-корисник 
на својот претплатник да му издаде една сметка (Single Billing through Wholesale Line 
Rental – SB WLR), за користење на претплатничката линија која е во сопственост на 
Операторот и обезбедување на јавна говорна телефонска услуга преку услугата 
предизбор на оператор. 

 
9.9 Операторот при изнајмување на големо на претплатнички линии ги  применува 

следните принципи за:  
 

- Недискриминација  
- Транспарентност  
- Контрола на цени  
- Водење на посебно сметководство. 

 
Недискриминација 
 
9.10 Операторот при изнајмување на големо на претплатнички линии, применува еднакви 

услови во еднакви околности за субјекти што обезбедуваат еднакви услуги и треба 
претплатничките линии за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со 
еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни 
единици или партнери.   

 
Транспарентност 
 
9.11 Согласно Правилникот, операторот до АЕК доставува Понуда за изнајмување на 

големо на претплатнички линии на одобрување во рок од 30 дена од денот на 
назначување за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за 
продажба на производи и услуги на мало, број 1- Пристап до јавна телефонска мрежа 
на фиксна локација за резиденцијални крајни корисници и број 2- Пристап до јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација за деловни крајни корисници. АЕК во рок од 
30 (триесет) дена од денот на приемот на Понудата ја разгледува и одобрува Понудата 
или го известува операторот дека истата не е во согласност со одредбите од ЗЕК и 
Правилникот. Доколку предложената Понуда не е во согласност со одредбите на 
Законот за електронските комуникации и Правилникот, Агенцијата со известување 
во писмена форма може да побара Операторот да изврши измени на предложената 
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Понуда и во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето да достави 
изменета Понуда.  

 
9.12 Понудата  особено содржи податоци за:  
 

а) сите видови на услуги и претплатнички линии;  
 
б) технички карактеристики, вклучувајќи ги и физичките и електричните 

карактеристики, деталните технички спецификации и спецификациите за 
перфомансите на претплатничките линии, како и информации за квалитетот на 
претплатничките линии,;  

 
в) цени, во кои е вклучен надомест за почетно приклучување и месечен надомест, 

како и можните попусти, според видот на претплатничката линија; 
 
г) процедурата за обезбедување на услугата за изнајмување на големо на 

претплатнички линии;  
 
д) рок за обезбедување за изнајмување на големо на претплатнички линии, кој се 

засметува од денот на склучување на договорот за обезбедување на услуга за 
изнајмување на големо на претплатнички линии и кој не смее да биде подолг од 5 
работни дена;  

 
ѓ) времетраење на договорот за обезбедување на услугата за изнајмување на големо 

на претплатнички линии, како и условите и начините за предвремено раскинување 
или продолжување на истиот;  

 
е) време за отстранување на дефект, кое не смее да биде подолго од 4 часа, а кое што 

се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на операторот за 
да го отстрани дефектот и за повторно да ја воспостави претплатничката линија, 
почнувајќи од времето кога е примено известувањето за дефект, при што се 
земаат предвид 80% од сите отстранети дефекти на претплатнички линии од ист 
тип во соодветен временски период. Кога за ист вид на претплатничка линија се 
нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различни времиња 
за отстранување на дефекти; и  

 
ж) сите постапки за обештетување. 
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Контрола на цени 
 
9.13 Цените за изнајмување на големо на претплатнички линии се определуваат врз 

основа на следната формула:  
 

C
w

=C
r 
- CP  

каде што:  
 
C

w 
е големопродажна цена понудена од Операторот;  

 
C

r 
е малопродажна цена на услугата што ја обезбедува Операторот за своите 

претплатници;  
 
CP е контролен процент, кој не смее да биде помал од 20% ниту поголем од 35% во 
зависност од видот на услугата и претплатничката линија.  
 
При контролата на цените се има предвид со истите да се овозможува покривање на 
трошоците за ефикасно обезбедување на услугите. АЕК определува минимални 
граници за СР поинакви од утврдените на барање на Операторот доколку истиот 
докаже дека со така определениот СР му се создава price squeeze, односно покаже 
дека со тој СР не може да работи рентабилно или на барање на оператор-корисник 
доколку докаже дека со така определениот СР нема услови за рентабилно работење.  

 
Водење на посебно сметководство 
 
9.14 Операторот води посебно сметководство за активностите поврзани со изнајмувањето 

на големо на претплатнички линии во согласност со одредбите од член 47 на Законот 
за електронските комуникации. 

 
9.15 Врз основа на спроведената анализа на релевантните малопродажни пазари за 

пристап и повици до јавна телефонска мрежа на фиксна локација, Македонски 
Телеком има значително учество на наведените релевантни пазари и врз основа на 
критериумите согласно 40 од Законот за електронските комуникации истиот се 
определува за оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за пристап и повици. 
Согласно утвредената состојба, продолжува обврската за изнајмување на големо на 
претплатнички линии. Бидејќи услугата беше воведена во Март 2009 година, по 
објавување на Понудата за изнајмување на големо на претплатнички линии, одобрена 
од страна на АЕК, сеуште е краток периодот за проценување на влијанието на оваа 
обврска врз развојот на конкуренцијата на малопродажните пазари. 
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Обврски на пазарот за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација 
  
9.16 Не земајќи ja во предвид анализата на големопродажните поврзани пазари и 

наметнатите обврски, а со цел промовирање на ефикасна и одржлива конкуренција и 
зголемување на поволностите за корисниците од потенцијалните експлоатирачки 
однесувања на операторот со значителна пазарна моќ на релевантните 
малопродажни пазари, предмет на оваа анализа АЕК смета за неопходно воведување 
и/или одржување на обврски, дадени во продолжение. Додека наметнатите обврски 
за изнајмување на големо на претплатнички линии и обврската за избор и предизбор 
на оператор  придонесуваат за овозможување на конкуренцијата, нивниот ефект во 
временската рамка на оваа анализа се очекува да бидат ограничени. Имено, методот 
за контрола на цените за услугата изнајмување на големо на претплатнички линии 
C

w
=C

r 
- CP (retail minus) не го спречува Македонски Телеком да го определи нивото на 

малопродажните и големопродажните цени туку ја одредува разликата помеѓу нив. 
Ова означува дека било која контрола на големопродажно ниво може да биде 
потребно да биде надополнета со контрола на малопродажните цени со цел да се 
постигнат бараните ефекти на пазарот и да се постигне соодветна рамнотежа помеѓу 
потребата од промовирање на ефикасна конкуренција и зголемување на 
поволностите за корисниците.  

 
Од тие причини, АЕК предлага воведување на дополнителни обврски на операторот 
со значителна пазарна моќ на малопродажните пазари за пристап и повици.  

 
Рeгулирањe на малопродажни цeни   
 
9.17 Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 1: 
 

,,Агенцијата врз основа на анализа на пазарот, може да му наметне на 
операторот со значителна пазарна моќ на одреден малопродажен пазар кој е 
наменет за крајните корисници и не е доволно конкурентен, обврски поврзани 
со регулирањето на малопродажните услуги, доколку се покаже дека 
големопродажниот регулиран пазар не ги дава очекуваните резултати согласно 
со целите на овој закон и условите утврдени во договор за давање на 
универзална услуга. Обврските од овој член можат да вклучат забрана за: 
 
 Наплаќање на превисоки цени 
 Вршење опструкции за влез на пазарот 

Ограничување на конкуренцијата со воспоставување на високи или ниски 
цени 
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Давање неоправдани предности на определени крајни корисници и 
Неразумни пакети со определени услуги.,, 

 
9.18 Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 2: 
 

,,Агенцијата можe да пропишe eдeн од слeднивe начини на рeгулирањe на 
малопродажнитe цeни, кои трeба да сe пропорционални и оправдани 
согласно со цeлитe на ЗЕК, и тоа: 

а) ограничувањe на малопродажната цeна (Price cap regime); 
б) рeгулирањe на индивидуалнитe тарифи; 
в) цeни ориeнтирани спорeд трошоци и 
г) опрeдeлувањe на цeнитe спорeд цeнитe на спорeдливи пазари.,,          

 
9.19 Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 3: 
 

,,Агенцијата можe да ја пропишува формата и смeтководствeната 
мeтодологија што трeба да ја користат опeраторитe, во консултација со 
опeраторитe.,, 

 
9.20 Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 4: 
 

,,При усогласувањeто со прописитe за малопродажната цeна или други 
рeлeвантни контроли на малопродажбата, опeраторитe сe обврзани да ги 
користат нeопходнитe и соодвeтни систeми за смeтководство на трошоци 
утврдeни и/или одобрeни од Агенцијата,,. 

9.21 Во согласност со член 49 од Законот за електронските комуникации став 5: 
 

 ,,Усогласeноста на смeтководствeниот систeм за трошоци ја потврдува 
квалификуван нeзависeн рeвизор. АЕК обeзбeдува изјавата за 
усогласeноста да сe објавува eднаш годишно.,, 
 

9.22 Од горенаведеното образложение, АЕК смета дека е неопходно воведување на еден 
од можните начини за регулирање на малопродажните цени наведени во член 49 став 
2. Предлог методологија за регулирање на малопродажнит е цени ќе биде 
дополнително утврдена во консултација со операторите на посебна јавна расправа. 
АЕК ќе спроведе контрола на малопродажните цени со цел да се оневозможи 
прекумерно високо формирање на цените за крајните корисници и/или 
оневозможување на воспоставување на ниски цени кои што ќе доведат до 
ограничување и истиснување на конкуренцијата на малопродажните пазари за 
пристап до јавна телефонска мрежа на фиска локација и јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација. ЗЕК овозможува наметнување на обврската за регулација 
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на малопродажните цени преку една од методологиите на ценовна контрола кои што 
ќе допринесат за развивање на конкурентни услови кон состојба на ефикасна 
конкуренција и развој на малопродажните пазари. Различните методологии имаат 
свои специфичности односно предности и недостатоци и не може генерално да се 
одреди дека една метода е посоодветна во однос на другите. Употребата на соодветна 
методологија за регулирање на малопродажните цени и соодветниот систем за 
сметководство на трошоци ќе бидат дополнително разработени и предмет на 
разгледување на заинтересираните страни во согласност со ЗЕК односно ќе бидат 
предмет на јавна расправа. 

 
Врзување и/или обврзување на услуги во пакет (bundling/tying) 
 
9.23 Во оценувањето на конкурентските проблеми, АЕК процени дека врзување и/или 

обврзување на услуги во пакет преставува еден од потенцијалните конкурентни 
проблеми кои можат да ја нарушат конкуренцијата, пред се од страна на пренесување 
на значителната пазарна моќ од аспект на хоризонтална и вертикална интеграција на 
поврзаните пазари. Имајќи го тоа во предвид, АЕК предлага обврска во однос на 
врзување и/или обврзување на услуги во пакет. Главната цел за наметнување на 
обврската е да се спречи ограничување на пазарите како резултат на пренесување на 
пазарна моќ кои можат да имаат штетен ефект и на операторите и корисниците. 
Врзувањето на услуги во пакет, како карактеристика на пакетот може да доведе до 
недостаток на транспарентност, бидејќи два или повеќе производи се продаваат како 
еден пакет односно единствен производ. Но од друга страна, врзувањето може да 
доведе до примена на економиите на обем за операторите, а ова доведува до 
зголемување на поволностите на корисниците.  

 
9.24 Барањата за објавување и известување во однос на обврската за транспарентност ќе 

се применуваат и на пакетите на услуги, со цел да го ограничат степенот до кој 
врзувањето на услуги во пакет може да се намали транспарентноста. Имајќи го во 
предвид фактот дека од врзувањето на услугите во пакет како една услуга можат да 
имаат корист и операторот, давателот на услугата и крајните корисници АЕК не 
согледува причини за поставување на забрана за врзување на услуги во пакет на 
генерална основа туку во исто време смета за потребно да воведе обврска за нудење 
на разумни пакети со определени услуги. Имено, операторот кој го обезбедува 
пакетот е обврзан воедно да им ги понуди на крајните корисници услугите кои се 
врзани во пакет и на поединечна основа. Тоа значи дека крајните корисници ќе имаат 
можност да ги купат услугите поединечно или врзани во пакет во согласност со 
своите потреби. Во прилог на ова се дополнува и фактот дека крајните корисници, 
имајќи ги услугите понудени и на поединечна основа, нема да бидат обврзани да го 
купат пакетот заради користење на една поединечна услуга. Тоа во пракса значи дека 
Македонски Телеком е обврзан да ги разврзе сите елементи на пакетот 
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како поединечни производи/ услуги. Во контекст на овозможување на еднакви 
услови на пазарите се поставува прашање за можноста понудените пакети од страна 
на операторот со значителна пазарна моќ да бидат реплицирани од страна на 
алтернативните оператори во однос на содржината на пакетот, со цел да постигне 
економска оправданост при понудата на истиот. АЕК смета дека каде Македонски 
Телеком е определен за оператор со значителна пазарна моќ на определен 
големопродажен пазар не смее да врши дискриминација во третманот кон другите 
оператори и е обврзан да овозможи големопродажните еквиваленти за 
малопродажните производи да бидат достапни за сите учесници на пазарот. Со цел 
да се избегне нарушување на условите на пазарот се наметнува обврската разумни 
пакети со определени услуги за да се избегне примената на неразумно ниски цени на 
пакет, воедно апликативно и за поединечните услуги врзани во пакети и пакетот како 
целина. 

 
9.25 Воедно, во согласност со годишната програма за работа, АЕК во моментот работи на 

изготвување на Упатство за определување на појава на цени кои се користат за 
истиснување на конкуренцијата од пазарот на електронските комуникациски 
услуги во Република Македонија- Упатство за „Price Squeeze“ тестирање на 
поединечни и пакетирани услуги. Истото ќе биде предмет на јавна расправа.  

 
Транспарентност 
 
9.26 Согласно член 95 став 1 од ЗЕК операторите и давателите на јавни комуникациски 

услуги се должни да објавуваат детални и транспарентни информации за цените и 
тарифите што се применуваат и за општите услови за пристап и користење на јавни 
комуникациски услуги. Согласно истиот член став 2  АЕК со Правилникот за видот и 
содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или 
давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со 
општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за 
квалитет на јавните комуникациски услуги ги определи видот и содржината на 
податоците кои операторите се обврзани да ги објават. Согласно Правилникот за 
регулирање на малопродажни цени операторот со значителна пазарна моќ е обврзан 
до АЕК да доставува Ценовник за поединечните малопродажни цени во кои посебно 
се прикажуваат еднократните надоместоци, месечните надоместоци и можните 
попусти за секоја од услугите што ги обезбедува и истиот го објавува на својат веб 
страна. Оваа обврска е наметната на операторот со значителна пазарна моќ како 
дополнителна на генералната обврска која се однесува на сите оператори и даватели 
на услуги. Имено, АЕК ја потенцира неопходноста и значајноста на оваа обврска со 
која ќе се овозможи објавување на поединечните малопродажни цени кои се составен 
дел од Ценовникот на Македонски Телеком заради тековно информирање на 
крајните корисници за цените на услугите кои тие ги користат и нивните промени. 
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Ценовникот кој се објавува на веб страната треба јасно и недвосмислено да ги 
прикажува цените на поединечните услуги, детално да ги покажува сите можни 
попусти за определена категорија на корисници за секоја од услугите шти ги 
обезбедува, објективните причини за дадените попусти, условите за користење на 
услугата, промотивните кампањи и останати информации кои се значајни за 
користење на услугата.  

 
Недискриминација 
 
9.27 Во однос на ценовната дискриминација како конкурентен проблем, тој може да има 

сличности со проблемите кои произлегуваат од врзувањето на услуги во пакет. АЕК 
нема интенција да забрани определување на попусти, односно различни цени за 
различни категории на корисници на генерална основа односно АЕК смета дека 
операторот со значителна пазарна моќ може да понуди во својот Ценовник 
определени попусти за определена категорија на корисници базирани на објективни 
критериуми како на пример обем на сообраќај, број на линии, времетраење на 
договорот. Ценовната дискриминација станува конкурентен проблем ако различните 
цени не се базирани на обективни критериуми., како и состојба кога операторот со 
значителна пазарна моќ применува ценовна дискриминација кон иста категории на 
корисници на поединечна основа со цел оддалечување на потрошувачите од 
конкурентите на пазарот или со цел задржување на стратешки важните корисници. 
Овој проблем беше елабориран погоре. АЕК смета дека овој конкурентен проблем не 
може да биде надминат со наметнатите обврски на големопродажно ниво на 
поврзаните пазари.  

 
9.28 Ова доведува до констатација дека е неопходно воведување на обврска за забрана за 

ценовна дискриминација која вклучува нееднакви попусти кон определена 
категорија корисници.  

 
Посебно сметководство 
 
9.29 Во однос на обврската за водење на посебно сметководство во моментот на 

спроведување на оваа анализа Македонски Телеком како оператор со значителна 
пазарна моќ е обврзан да води посебно сметководство за сите деловни активности во 
кои спаѓа и деловната активност за малопродажба во која се обезбедуваат услуги за 
крајни корисници, како што се инсталирање на претплатничка линија и телефонски 
сообраќај, изнајмена линија на малопродажен пазар, јавни говорници, пристап до 
служба за информации на претплатниците како и интернет пристап и услуги со 
посебна цена на чинење. АЕК смета дека постојната обврска на Македонски Телеком 
за водење на посебно сметководство се потврдува и оддржува со оваа анализа, 
односно Македонски Телеком продолжува да води посебно сметковоство во 
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согласност со Правилникот за начинот на водење на посебно сметководство за 
активностите поврзани со интерконекција и/ или пристап објавен во Службен Весник 
бр.112/2008. 

 
 
Доставување на Ценовник на малопродажните услуги на одобрување до АЕК  
 
9.30 АЕК смета дека постојната обврска на операторот со значителна пазарна моќ за 

доставување на Ценовник и промените во Ценовникот до АЕК се потврдува и 
оддржува со оваа анализа. Имено, Македонски Телеком е обврзан доколку планира 
промени во Ценовникот истиот да достави Известување за промената со детално 
образложение за промените во рок не пократок од 30 дена пред планираната 
промена. Кога АЕК со јавна расправа ќе ја утврди методологијата за регулирање на 
малопродажните цени воедно ќе му наметне на Македонски Телеком предложената 
промена на цените да подлежи на одобрување од страна на АЕК на начин и постапка 
што ќе биде утврдена во Правилникот за регулирање на малопродажните цени. 

 
Заклучок  
 
9.31 Врз основа на спроведената анализа, Агенцијата за електронски комуникации во 

соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата на Македонски Телеком како 
оператор со значителна пазарна моќ му ги наложува следните обврски: 

 
 Големопродажно ниво 

• Избор на оператор и предизбор на оператор 
• Изнајмување на големо на претплатнички линии 

o Недискриминација 
o Транспарентност 
o Контрола на цени 
o Водење на посебно сметководство 

 Пазари за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и пазар за 
јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација 

• Регулирање на малопродажни цени  
• Забрана за неразумни пакети со определени услуги 
• Забрана за наплаќање на превисоки цени 
• Забрана за вршење опструкции за влез на пазарот 
• Забрана за ограничување на конкуренцијата со воспоставување на 

високи или ниски цени 
• Забрана за давање неоправдани предности на определени крајни 

корисници 
• Транспарентност 
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• Недискриминација 
• Водење на посебно сметководство 
• Доставување на Ценовник и промени во Ценовникот на 

малопродажните услуги на одобрување до АЕК. 
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Прилог-1 

 

                                                      
1 Дел од понуда од „Македонски Телеком“  

3 Max Start 3 Мах Comfort 3 Мах Comfort + 

 
Месечно     

договор на 18 месеци 
 

 

Цена со попуст ( * ) 
999 ден. 
(1.179 со ДДВ) 
 
Редовна цена ( ** ) 
1.499 ден.  
(1.769 со ДДВ) 

Цена со попуст ( * ) 
1.499 ден. 
(1.769 со ДДВ) 
 
Редовна цена ( ** ) 
1.999 ден.  
(2.359 со ДДВ) 

Цена со попуст ( * ) 
1.999 ден. 
(2.359 со ДДВ) 
 
Редовна цена ( ** ) 
2.499 ден.  
(2.949 со ДДВ)  

договор на 1 година  1.499 ден. 
(1.769 со ДДВ) 

1.999 ден. 
(2.359 со ДДВ) 

2.499 ден. 
(2.949 со ДДВ) 

договор на неопределено 1.799 ден. 
(2.123 со ДДВ) 

2.299 ден. 
(2.713 со ДДВ) 

2.899 ден. 
(3.421 со ДДВ)  

Eднократно    

18 месеци или 1 година 1.299 ден. 
(1.533 со ДДВ) 

1.299 ден. 
(1.533 со ДДВ) 

1299 ден. 
(1.533 со ДДВ) 

неопределено  2.299 ден. 
(2.713 со ДДВ) 

2.299 ден. 
(2.713 со ДДВ) 

2.299 ден. 
(2.713 со ДДВ) 

    

Разговори 

Разговори во мрежата на 
Македонски Телеком (локален и 
национален) 

200 минути (1) 500 минути (2) Неограничено (3) 

Разговори кон Call & Surf и 3 Мах 
корисници 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Попуст за меѓународни повици  / ПРОМОЦИЈА до 

31.12.2009 100% попуст 
кон 10* држави(4) 
 
20% редовен попуст 

ПРОМОЦИЈА до 31.12.2009 
100% попуст кон 20* 
држави(4) 
 
30% редовен попуст 

Разговори кон мобилни мрежи 9,99 / 3,99 ден.  
(11,79 / 4,71 ден. со ДДВ) 

7,99 / 2,99 ден. 
(9,43 / 3,53 ден. со ДДВ) 

7,99 / 2,99 ден. 
(9,43 / 3,53 ден. со ДДВ) 

Интернет 

ADSL сообраќај  10 GB (5) 25 GB (6)  Неограничено (7) 

Брзина на пристап до 6 до 8 Mbps/768 Kbps до 10 Mbps/768 Kbps 

http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_popust#cena_popust�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_redovna#cena_redovna�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_popust#cena_popust�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_redovna#cena_redovna�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_popust#cena_popust�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#cena_redovna#cena_redovna�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#n1#n1�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#n1#n1�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#2#2�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#3#3�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#3#3�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#4#4�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#4#4�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#5#5�
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(download/upload) Mbps/768 
Kbps 

MaxTV 

Основен пакет Повеќе од 
60 
основни 
ТВ канали 
(8) 

Повеќе од 80 ТВ канали Повеќе од 80 ТВ канали  

Опрема Модем/рутер (Home Gateway HGW) и Медиа приемник МП300 (150 часа 
капацитет за снимање) 

Уредите се во сопственост на Македонски Телеком 

Опремата ја инсталира тим на Македонски Телеком 

MaxTV видеотека Неограничен пристап 

Изнајмување филм: 
60/70/80/90 ден. (71/83/94/106 ден. со ДДВ) 
Цената на филмовите од Видеотеката зависи од типот на содржината  

Изнајмување емисии од ТВ архива: бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Office Complete 

1.1 Одберете го најповолното решение за вашиот бизнис 

Што добивате со Office Complete пакетите? 

 Единствен месечен надомест за говор и интернет  
 ADSL интернет пристап  
 Разговори во мрежата на Македонски Телеком вклучени во претплатата  
 Бесплатни разговори меѓу линиите вклучени во пакетот  
 Намалени цени за национален и меѓународен сообраќај  

http://www.t-home.mk/mk/?z=1186�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1186�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1186�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1183#5#5�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1186�
http://www.t-home.mk/mk/?z=1186�
http://www.maxtv.mk/mk/videoteka2.aspx�
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 Вклучен WEB хостинг  
 Корисничка опрема  

Карактеристики Office Complete Start  
Office Complete 
Comfort 

Office Complete 
Comfort + 

Телефонија 

Вклучени локални и 
национални разговори 
во мрежата на 
Македонски Телеком 

300 минути 1 600 минути 3 Неограничено 5 

Можност за 
вклучување на 
дополнителни фиксни 
линии во пакетот (само 
во рамките на 
компанијата)  

/ до 5 линии до 5 линии 

Разговори 

Локални разговори во 
мрежата на 
Македонски Телеком 
(нормална и евтина 
тарифа) 

1 ден./мин. 
(1,18 ден./мин. со ДДВ) 

1 ден./мин. 
(1,18 ден./мин. со ДДВ) 

1 ден./мин. 
(1,18 ден./мин. со ДДВ) 

Национални разговори 
во мрежата на 
Македонски Телеком 
(нормална и евтина 
тарифа) 

2 ден./мин. 
(2,36 ден./мин. со ДДВ) 

2 ден./мин. 
(2,36 ден./мин. со ДДВ) 

2 ден./мин. 
(2,36 ден./мин. со ДДВ) 

Разговори кон мобилни 
мрежи (нормална и 
евтина тарифа) 

8,99 ден./мин. 
(10,61 ден/мин со ДДВ) 

7,99 ден./мин. 
(9,43 ден./мин. со ДДВ) 

6,99 ден./мин. 
(8,25 ден./мин. со ДДВ) 

Попуст на меѓународни 
разговори 

10% 20% 30% 

Попуст на разговорите 
помеѓу фиксните линии 
вклучени во пакетот  

/ 100% 100%  

Интернет 
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Вклучен интернет 
сообраќај  

25 GB 2 50 GB 4 Неограничено 6 

Брзина на пристап 
(download/upload)  

до 12 Mbps/1 Mbps до 14 Mbps/1 Mbps до 16 Mbps/1 Mbps 

E-mail адреси 5  10 20 

WEB хостинг 20 MB  50 MB 250 MB 

Корисничка опрема 
Модем или безжичен 
рутер 

Модем или безжичен 
рутер 

Модем или безжичен 
рутер 

Office Complete Start 

1 По надминување на прагот од 300 минути вклучени локални и национални разговори во мрежата на 
Македонски Телеком, разговорите се наплатуваат според цените дефинирани во пакетот. 

2 По надминување на прагот од 25 GB интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 64/64 
Kbps. 

Office Complete Comfort 

3 Сите фиксни линии вклучени во пакетот (максимум 6) заеднички ги користат вклучените 600 
минути. По надминување на прагот од 600 минути вклучени локални и национални разговори во 
мрежата на Македонски Телеком, разговорите се наплатуваат според цените дефинирани во пакетот. 

4 По надминување на прагот од 50 GB интернет сообраќај, брзината на пристап се намалува на 64/64 
Kbps. 

Office Complete Comfort + 

5 Сите фиксни линии вклучени во пакетот (максимум 6) заеднички ги користат вклучените минути. 
Вкупните локални и национални разговори во мрежата на Македонски Телеком вклучени во 
месечниот надомест се ограничени на 150 часа месечно. По надминување на прагот од 150 часа 
разговорите се наплатуваат според цените дефинирани во пакетот. 

6 Вкупниот месечен интернет сообраќај е ограничен на 400 GB. По надминување на прагот од 400 GB, 
брзината на пристап се намалува на 64/64 Kbps. 
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2. Дел од понудата на „Неотел
 

“ 

Дел од понудата на Неотел 
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3. Дел од понудата на „Он.нет“ 

1.2 DUO 

 

DUO EXTREME е најдобрата понуда за интернет и фиксен телефон во една сметка. 

Неограничен интернет со супер брзина до 10 мегабити во секунда и Онтел приклучок за фиксна телефонија. 
Бесплатно го задржуваш постојниот фиксен број и веќе немаш никакви обврски и трошоци кон Телеком. 
Отсега може да уживаш во неограничен интернет и неограничени разговори, во едно. 

СО DUO ДОБИВАШ: 

• супербрз и неограничен интернет;  
• неограничени разговори во Онтел и 300 минути гратис кон другите фиксни мрежи.  
• заштеда на сите видови разговори (на фиксен, кон мобилни и во странство) до 70 %;  
• бесплатно задржување на постојниот фиксен број. 
без претплата во Телеком  

Не чекај! Веднаш дојди во кој било од салоните на Он.нет, земи DUO EXTREME и добиј го најдоброто решение за 
интернет и фиксна телефонија. 

ПАКЕТ DUO LITE *  DUO PLUS DUO EXTREME 

Цена на месечен пакет 899 ден 1.299 ден 1.499 ден 

Интернет 10GB 30GB Unlimited 

Брзина на трансфер 6 Mbps 8 Mbps 10 Mbps 

Еднократен трошок за инсталација 0 0 0 

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 
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Вклучени разговори кон Онтел 200 мин. неограничено неограничено 

Вклучени разговори кон други фиксни мрежи ** 300 мин. 300 мин. 

Претплата во Телеком(400 ден) не не не 

во цените на пакетите не е вкалкулирано 18% ДДВ 

• Еднократен трошок за приклучок во висина од 1.000 ден. или на 12 месечни рати по 100 ден. (цената е со вкалкулиран ддв.) 
 
 

 

1.3 AlloNet Business 
 

ФИКСНА ЛИНИЈА И ИНТЕРНЕТ ДОСТАПНИ НАСЕКАДЕ 

ALLONET BUSINESS ВИ ОВОЗМОЖУВА: 

• до 1000 минути вклучено време за разговор кон сите национални фиксни мрежи, секој месец  
• до 100 GB вклучен интернет во претплатата, секој месец  
• конкурентни цени за разговори во рамки на сопствената фиксна и мобилна мрежа   
• конкурентни цени за меѓународни разговори  
• иста цена за локални и национални повици  
• договор на неопределено време  
• web хостирање  
• e-mail адреси  

Одберете еден од трите AlloNet Business тарифни модели, во зависност од Вашите комуникациски потреби. 

ПАКЕТ ALLONET BUSINESS 1595 

    

Сопствена фиксна мрежа (локални и национални) 0,49 ден/мин 

Други фиксни мрежи (локални и национални) 0,99 ден/мин 
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Сопствена мобилна мрежа  4,99 ден/мин 

Други мобилни мрежи 8,99 ден/мин 

Месечна претплата 1.595 денари 

Бесплатни повици кон сите национални фиксни и сопствена мобилна мрежа 300 минути 

Бесплатен интернет 30 GB 

Бесплатни e-mail адреси 10 

Бесплатен web хостирање 10 MB 

 

ПАКЕТ ALLONET BUSINESS 2995 

    

Сопствена фиксна мрежа (локални и национални) 0,49 ден/мин 

Други фиксни мрежи (локални и национални) 0,99 ден/мин 

Сопствена мобилна мрежа  4,99 ден/мин 

Други мобилни мрежи 7,99 ден/мин 

Месечна претплата 2.995 денари 

Бесплатни повици кон сите национални фиксни и сопствена мобилна мрежа 500 минути 

Бесплатен интернет 50 GB 

Бесплатни e-mail адреси 20 

Бесплатен web хостирање 20 MB 
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**  Cosmofon ALO ALO, Neotel, Cable Tel, Telekabel, Nexcom, T-Home 

 

 
3. Дел од понудата на „Оне“  
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ALLONET BUSINESS 
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4. 

 

Дел од понудата на „Кејблтел“ 
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Податоците се превземени од веб страните на операторите / даватели на услуги 
локација за деловни  корисници 
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