Агенција за електронски комуникации
Ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13
1000 Скопје
тел. 02/3289-200; факс 02/3224-611
www.aec.mk

Финален документ за анализа на пазар
„Услуги за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи“
(со вклучени мислења од заинтересираните страни)

Скопје, 02.03.2011

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Содржина
1. Вовед ............................................................................................................................................................................. 6
2. Правна основа за анализа на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи .......................................................................................................................................... 8
3. Постапка во анализата на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи .......................................................................................................................................... 9
Нотифицирани оператори на јавна мобилна телефонска мрежа ........................................ 12
Информации и финансиски податоци ................................................................................................. 13
4. Соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата .......................................................... 14
5. Дефинирање на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникацис ки
мрежи ............................................................................................................................................................................. 16
Вовед .......................................................................................................................................................................... 16
Купувачи на услуга за завршување на СМС порака ...................................................................... 19
Фиксни оператори и обезбедувачи на интернет пристап ......................................................... 21
Прелиминарни заклучоци за купувачи на услуга завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи .............................................................................................................. 27
Две нивоа на заменливост од страна на побарувачката ........................................................... 34
Заменливост меѓу различните понуди кои се достапни за купувачите на пазарот на
големо........................................................................................................................................................................ 35
Пазарот ги опфаќа сите услуги за завршување на СМС на операторот Б без оглед на
стандардот за нивно производство ( GSM или UMTS) ............................................................................. 35
Понудите за СМС интерконекција на различни мобилни оператори не се заменливи35
Без оглед дали се понудени од мобилниот оператор на повиканиот или од агрегатор
на СМС, понудите за продажба на услугата SMS Push на мало не можат да се стават
во пазарот ..............................................................................................................................................................36
Анализа на заменливоста од страна на побарувачката на пазарите за продажба на мало:
односот на повикувачот наспроти зголемување на цената на СМС пораки .................. 37
Незаменливост на СМС порака испратена кон мобилен телефон со СМС порака
испратена кон фиксен телефон или интернет ................................................................................ 38
- Незаменливост на СМС порака испратена кон фиксен телефон, компатибилен за
СМС пораки ........................................................................................................................................................... 38
- Незаменливост на СМС порака испратена кон интернет поштенско сандаче...........39
Незаменливост на СМС порака со гласовен повик ........................................................................39
Незаменливост на СМС порака со друга услуга за мобилна пошта ................................... 42
Анализа на заменливоста од страна на понудата ......................................................................... 43
Проценка на географскиот пазар............................................................................................................ 43
___________________________________________________________________________________________
Страна 2 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Заклучок од проценката на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи ............................................................................................................. 44
6. Анализа на пазарот за зав ршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи ............................................................................................................................................................................. 47
Ограничувањата за влез на релевантниот пазар и нивниот ефект врз
потенцијалната конкуренција ................................................................................................................... 47
Отсуство на конкурентен притисок врз нивоата на цените за завршување на SMS
порака кои, во отсуство на регулација, доведуваат до поставување на високи нивоа
на цени ...................................................................................................................................................................... 51
Ризик од конкурентно нарушување поради нерегулиран учесник .....................................52
Тарифи за завршување на СМС порака који се значително повисоки од основните
трошоци ................................................................................................................................................................... 53
Конкурентни нарушувања во случај на неурамнотеженост во СМС
интерконекцијата кои ја попречуваат иновацијата .................................................................... 54
Недоволност на правото за заштита на конкуренцијата за самостојно и сеопфатно
регулирање на релевантните пазари ..................................................................................................... 59
7. Определување на значителна пазарна моќ ....................................................................................... 64
Пазарно учество на релевантниот пазар ............................................................................................ 66
Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот ................................. 70
Степенот на развој на релевантниот пазар ....................................................................................... 70
Технолошките предности ............................................................................................................................. 70
Развојот на продажната и дистрибутивната мрежа:.................................................................... 71
Економиите на обем или економиите на интеграција ................................................................ 71
Степенот на вертикална интеграција .................................................................................................... 72
Степенот на диференцијација на производите ............................................................................... 72
Пристап до финансиски ресурси .............................................................................................................. 72
8. Заклучок од анализата .................................................................................................................................... 73
9. Определување на обврски на операторите со значителна пазарна моќ ...........................74
Интерконекција и пристап ........................................................................................................................... 74
Траспарентност при интерконекција и пристап ............................................................................. 76
Недискриминација при интерконекција и пристап ...................................................................... 77
Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци .................................................... 78

___________________________________________________________________________________________
Страна 3 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Заклучок од анализа на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи
На 18.01.2011 година Агенцијата за електронски комуникации објави на јавна расправа
Нацрт документ за анализа на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи. Краен рок за доставување на коментарите и милењата на
заинтересираните страни по Нацрт документот беше 16.02.2011 година, каде што ТМобиле Македонија, ОНЕ Оператор, ВИП Оператор, доставија 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. Состанокот се одржа на ден 23.02.2011 година во просториите на Стопанска
Комора, сала 1. На состанок земаа учество и преставници од Комисијата за заштита на
конкуренција.
Со овој документ АЕК смета дека на анализираниот пазар исполнети се трите
критериуми за оправданост на ex ante регулацијата. Со тоа АЕК ќе го определи
пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи како
релевантен пазар подложен на претходна регулација, кој не е досега наведен во
Прилогот кон Препораката на ЕК и Одлуката за утврдување на релевантни пазари
што се подложни на претходна регулација. Врз основа на претходно наведената
констатација, во Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на
претходна регулација ќе биде додаден Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи, како релевантен пазар подложен на претходна регулација.
На големопродажно ниво, Пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи вклучува завршување на СМС во индивидуалните мобилни
мрежи, независно каде СМС пораката оригинира, и тоа:


Завршување на стандардни мобилен кон мобилен СМС пораки, обезбедени на
останатите мобилни оператори преку интерконекција



Апликативно оригинирани СМС (машина кон мобилен завршување на СМС),
обезбедени на фиксни оператори, Интернет сервис провајдери (ISPs) и СМС
агрегатори.
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Врз основа на дефиницијата на релевантниот пазар на услуги за завршување на СМС
во јавни мобилни комуникациски мрежи, АЕК дојде до иницијален заклучок дека
постојат одвоени пазари за завршување на СМС во мрежите на трите постојни
оператори. Тоа значи дека и трите оператори на јавни мобилни комуникациски
мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски услуги имаат 100 % учество во
завршувањето на СМС пораки во индивидуалните мрежи. Како резултат на
недостигот на конкурентни препреки, што беше утврдено со претходно кажаното,
секој од операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи и даватели на јавни
мобилни комуникациски услуги има значителна пазарна моќ во обезбедувањето на
услугата за завршување на СМС во индивидуална мрежа базирана особено на
учеството на пазарот, ограничувањата за влез и отсуството на потенцијална
конкуренција. Пазарната моќ им овозможува и на трите постојни оператори да се
однесуваат независно од конкурентите и потрошувачите.
Имено, пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи во
Република Македонија ги вклучува:
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на Т-Мобиле Македонија
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на ОНЕ
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на ВИП Оператор.

Врз основа на спроведената анализа на расположивите податоци, Агенцијата за
електронски комуникации на Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за
мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје и ВИП
Оператор Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје како оператори со
значителна пазарна моќ на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи им ги наметнува следните обврски:
•
Интерконекција и пристап,
•
Транспарентност при интерконекција и пристап,
•
Недискриминација при интерконекција и пристап,
•
Посебно сметководство за активности поврзани со интерконекција и пристап,
•
Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци за интерконекција и
пристап.
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1. Вовед

1.1 Законот за електронските комуникации (“Службен весник на Република
Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) (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, 98/2008 и 83/2010) 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 за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи.
Коментар од ОНЕ:
Годишната програма предвидуваше анализа на Пазар 16. Во рамки на таа анализа
немаше заклучоци и не беа предвидени мерки во однос на терминирање на SMS и
MMS.
Одговор од АЕК:
Анализата на пазар завршување на СМС во јавни комуникациски мрежи не е
извршена во согласност со годишната програма на АЕК за 2010 година.
Агенцијата при спроведување на анализата за завршување на повик во јавни
мобилни комуникациски мрежи (спроведена во првата половина на 2010 година)
не спроведе анализа на состојбите на пазарот за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи, односно не направи проценка за потребата од
определување на истиот како релевантен пазар подложен на претходна
регулација туку ја разгледуваше услугата како потенцијален субститут на
услугата завршување на повик. Имено, Агенцијата заклучи дека испраќањето на
порака како услуга не е супститут на говорот на пазарот за завршување на повик
во јавни мобилни комуникациски мрежи и истата не е дел од анализираниот
пазар 16. Со овој документ Агенцијата спроведе три критериуми тест со цел
проценка дали истите се исполнети, односно дали разгледуваниот пазар ги
исполнува условите да биде релевантен пазар подложен на претходна регулација.
Воедно, анализата е изготвена во соработка со огранот надлежен за заштита на
конкуреницијата, процес кој опточна во втората половина на 2010 година.
___________________________________________________________________________________________
Страна 6 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

1.3 Агенцијата за електронски комуникации ги повика сите заинтересирани субјекти
да достават забелешки, коментари и мислења на прашањата наведени во овој
Нацрт документ. Рокот за доставување на забелешките и коментарите беше 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.
1.4 Овој документ ги презентира заклучоците на АЕК од аспект на дефинирање на
релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи, анализа на пазарот врз основа на податоци и финансиски информации
низ критериумите согласно член 40 од ЗЕК, одредување дали релевантниот пазар
за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи 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 релевантниот пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи и определување на
обврски на операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.
Коментар од ОНЕ:
Ваков пазар не е предвиден во Одлуката за релевантни пазари.
Одговор од АЕК:
АЕК се согласува со овој коментар. Но, земајќи ја во предвид Препораката
2007/879/EC1 од 28 Декември 2007 година на Европската Комисијата која препорачува
: „Во случај кога државните надлежни органи прават листа на пазарите кои не се
наведени во анексот, истите треба да се осигураат дека следните три критериуми ќе бидат
исполнети во исто време а) присуство на високи и постојани бариери за влез, кои по
природа можат да бидат структурни, законски и регулаторни ; б) пазарна структура

1

Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic
communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC
of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services (OJ of the EC C 344/65 from 28.12.2007)
___________________________________________________________________________________________
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која не предвидува евоулуирање кон ефективна конкуренција во текот на
предвидениот период, поради што треба да се испита степенот на конкуренцијата не
земајќи ги во предвид бариерите за влез ; в) недоволност на правото за заштита на
конкуренција само по себе (во услови на непостоење на ex-ante регулација) да ја/ги
исправи грешката или грешките кои го засегаат пазарот “ со оваа анализа АЕК го
спроведе три критериум тестот. Врз основа на заклучоците, АЕК заклучи дека
релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи
е релаватнен пазар подложен на претходна регулација.

2. Правна основа за анализа на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи
2.1 Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) согласно Законот за електронски
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007,
55/2007, 98/2008 и 83/2010) 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 врши својата работа транспарентно и на
недискриминаторски начин овозможувајќи им на заинтересираните страни да
дадат забелешки и коментари во врска со иницијативите, мерките и одлуките на
АЕК.

2.2 АЕК анализата на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи ја прави во согласност со Законот за електронски
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007,
55/2007, 98/2008и 83/2010), 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 услуги2.

2

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)
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Коментар од ОНЕ:
Согласно член 41 од ЗЕК, АЕК може да утврди дали на даден релевантен пазар има
конкуренција. Релевантните пазари се утврдени со Одлука на Комисијата на АЕК
и затоа АЕК нема слобода произволно да утврдува други пазари.
Одговор од АЕК:
Согласно член 41 од Законот за електронски комуникации АЕК може да утврди
постоење на ефективна конкуренција на услуги и производи на соодветен
релевантен пазар на електронски комуникации во согласност со Закон со кој се
уредува заштитата на конкуренцијата. АЕК при утврдување на производот,
услугата, георгафскиот пазар соработува со органот надлежен за заштита на
конкуренцијата. Доколку АЕК врз основа на анализа на релевантен пазар утврди
дека на тој пазар нема доволни конкуренција таа има обврска да одлучи кој или
кои оператори имаат значителна пазарна моќ на тој пазар. Воедно, согласно член
42 АЕК во определени временски периоди во соработка со органот надлежен за
заштита на конкуренцијата е должна да го преиспита постоењето на ефективна
конкуренција на одреден релевантен пазар. Оваа анализа е спроведена во
согласност со член 41 и 42 од ЗЕК. Истата е направена во соработка со Комисијата
за заштита на конкуренцијата. Врз основа на спроведената анализа АЕК во
соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата заклучи дека на
релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи постојат високи и постојани бариери за влез, дека пазарната структура е
таква што не може да се очекува еволуирање кон ефективна конкуренција во
разумен рок, како и дека правото за заштита на конкуренцијата само по себе е
недоволно за самостојно и сеопфатно регулирање на овој пазар односно заклучи
дека пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи е
релевантен пазар подложен на претходна регулација.

3. П остапка во анализата на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи

3.1 Постапката на определување на оператори со значителна пазарна моќ во областа
на електронските комуникации се состои од четири основни чекори:


Првиот чекор се однесува на дефинирање на релевантните пазари во
областа на електронските комуникации. Истото се прави во согласност
со член 41 и 42 од Законот за електронските комуникации (“Службен
весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и
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83/2010) земајќи ја во предвид Препораката 2007/879/EC3 од 28 Декември
2007 година на Европската Комисијата која препорачува : „Во случај кога
државните надлежни органи прават листа на пазарите кои не се наведени во
анексот, истите треба да се осигураат дека следните три критериуми ќе бидат
исполнети во исто време а) присуство на високи и постојани бариери за влез,
кои по природа можат да бидат структурни, законски и регулаторни ; б)
пазарна структура која не предвидува евоулуирање кон ефективна
конкуренција во текот на предвидениот период, поради што треба да се
испита степенот на конкуренцијата не земајќи ги во предвид бариерите за
влез ; в) недоволност на правото за заштита на конкуренција само по себе
(во услови на непостоење на ex-ante регулација) да ја/ги исправи грешката
или грешките кои го засегаат пазарот “.
Во вториот чекор Агенцијата за електронски комуникации во соработка
со Комисијата за заштита на конкуренцијата спроведува анализа на
релевантните пазари, во рамките на која анализа 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.
Во третиот чекор, согласно член 41 став (3) од Законот за електронските
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005,
14/2007, 55/2007, 98/2008
и 83/2010) 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.
Во последниот чекор АЕК определува соодветните обврски на
операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.

Коментар од ОНЕ:
Во случајов не станува збор за потреба од дефинирање на друг релевантен пазар
во согласност со препораката на ЕК. Доколку станува збор за тоа, тогаш пред се
треба интервенција во Одлуката за утврдување на релевантни пазари, а не
спроведување на анализа на пазар кој не е утврден како конкретен релевантен
пазар.

3

Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic
communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC
of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services (OJ of the EC C 344/65 from 28.12.2007)
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Одговор од АЕК:
АЕК е на мислење дека има потреба од дефинирање на друг релевантен пазар, што
е во согласност со Законот за електронски комуникации и Препораката на ЕК.
Имено, истото се прави во согласност со член 41 и 42 од Законот за електронските
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.13/2005, 14/2007,
55/2007, 98/2008 и 83/2010) земајќи ја во предвид Препораката 2007/879/EC4 од 28
Декември 2007 година на Европската Комисијата која препорачува : „Во случај кога
државните надлежни органи прават листа на пазарите кои не се наведени во анексот,
истите треба да се осигураат дека следните три критериуми ќе бидат исполнети во исто
време а) присуство на високи и постојани бариери за влез, кои по природа можат да
бидат структурни, законски и регулаторни ; б) пазарна структура која не предвидува
евоулуирање кон ефективна конкуренција во текот на предвидениот период, поради
што треба да се испита степенот на конкуренцијата не земајќи ги во предвид
бариерите за влез ; в) недоволност на правото за заштита на конкуренција само по себе
(во услови на непостоење на ex-ante регулација) да ја/ги исправи грешката или
грешките кои го засегаат пазарот “. Со овој документ АЕК спроведе три критериуми
тест со цел проценка дали истите се исполнети, односно дали разгледуваниот
пазар ги исполнува условите да биде релевантен пазар подложен на претходна
регулација.

3.2 Анализата на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи е со современ (forward looking) пристап. Истата ќе биде
предмет на повторно разгледување во определен разумен временски период
(определена временска рамка). Влезот на алтернативните оператори (мрежни
оператори и виртуелни мобилни оператори) како и понатамошниот развој на
релевантниот пазар, предмет на оваа анализа генерира потреба од повторна
анализа на истиот во определена временска рамка заради утврдување дали на
пазарот сeуштe нема доволно конкуренција туку тој сe приближува кон состојба
на ефективна конкуренција.

4

Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic
communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC
of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic
communications networks and services (OJ of the EC C 344/65 from 28.12.2007)
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Нотифицирани оператори на јавна мобилна телефонска мрежа
3.3 Во службената евиденцијата на АЕК, до 31.12.2010 година се нотифицирани
следните оператори:

Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје
(во понатамошниот текст Т-Мобиле), со сопствена мрежа за обезбедување на
јавни електронски комуникациски услуги.

ОНЕ, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, (во
понатамошниот текст ОНЕ), со сопствена мрежа за обезбедување на јавни
електронски комуникациски услуги.

ВИП Оператор, Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ, Скопје (во
понатамошниот текст ВИП) со сопствена мрежа за обезбедување на јавни
електронски комуникациски услуги.
Врз основа на овие податоци АЕК ги определи операторите кои делуваат на пазарот, а
кои се предмет на анализа.
3.4 Друштвото за услуги ГО2 Инвест ДООЕЛ Скопје е запишано во службената
евиденција на АЕК на ден 12.08.2010 година за започнување со вршење на јавна
електронска комуникациска услуга. Истиот на ден 27.12.2010 година доби потврда
од АЕК за измена на називот во Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД
ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје и измена на датумот
на отпочнување со обезбедување на услугата за јавно достапни телефонски услуги
во јавната мобилна комуникација. Воедно, со решение од страна на АЕК од
27.10.2010 година на истиот му е доделена една серија од 100.000 илјади
претплатнички броеви во негеографско нумерациско подрачје 073. Бидејќи истиот
до датумот на објавување на оваа анализа сеуште нема потпишано Договор за
пристап до јавна мобилна комуникациска мрежа односно не обезбедува јавни
електронски комуникациски услуги ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје не е предмет на оваа анализа како релевантен
оператор/ давател на јавни електронски комуникациски услуги.
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Информации и финансиски податоци
3.5 При спроведување на анализа на релевантните пазари односно за утврдување на
степенот на конкурентност на истите, АЕК користи интерни информации и
финансиски податоци од документација доставена до АЕК. Ова е со единствена
цел АЕК да спроведе детално, квалитетно и длабинско дефинирање на
релевантните пазари и релевантните услуги, 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.
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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, 98/2008 и 83/2010) при
анализа на релевантните пазари, предмет на оваа анализа и определувањето на
оператор/и со значителна пазарна моќ, Агенцијата за електронски комуникации
соработуваше со Комисијата за заштита на конкуренцијата, која во допис бр.
03-20/2 од 17.01.2011 година, го даде следното:

Мислење

Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со начинот на кој
Агенцијата за електронски комуникации го дефинира релевантниот пазар во нацртдокументите за анализа на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи.
Комисијата за заштита на конкуренција се согласува со ставот на Агенцијата за
електронски комуникации дека на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи во РМ постојат високи и постојани бариери за влез, дека
пазарната структура е таква што не може да се очекува еволуирање кон ефективна
конкуренција во разумен рок, како и со заклучокот на Агенцијата за електронски
комуникации дека правото за заштита на конкуренцијата само по себе е недоволно за
самостојно и сеопфатно регулирање на овој пазар.
Оттука, со оглед на природата на констатираните конкурентски недостатоци
на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, како со
оглед на ex-post карактерот на контролата која ја врши Комисијата за заштита на
конкуренцијата, итоа само во поединечни случаи на нарушување на конкуренцијата
на определен пазар, Комисијата за заштита на конкуренцијата се согласува дека
најсоодветно и оптимално решение за системско отстранување на идентификуваните
конкурентски проблеми на релевантниот пазар е сеопфатна ex-ante регулација на
наведениот пазар од страна на Агенцијата за електронски комуникации.
Истотака, Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со ставот на
Агенцијата за електронски комуникации дека Т-Мобиле Македонија Акционерско
друштво за мобилни комуникации -Скопје, ОНЕ Акционерско друштво за мобилни
комуникации - Скопје и ВИП Оператор Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ ___________________________________________________________________________________________
Страна 14 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Скопје се оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.
Истовремено, Комисијата за заштита на конкуренцијата се согласува
Агенцијата на електронски комуникации на овие оператори како оператори со
значителна пазарна моќ на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи да им наметне обврски за:
•

Интерконекција и пристап,

•

Транспарентност при интерконекција и пристап,

•

Недискриминација при интерконекција и пристап,

•

Посебно сметководство

•

Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци,

како најсоодветни за

целосна и сеопфатна ex-ante регулација на пазарот за

завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, во насока на создавање
услови за развој на непречена, ефикасна и одржлива конкуренција на овој пазар.
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5. Дефинирање на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи
Вовед
5.1 Дефинирањето на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи е првиот чекор во вршење на анализата на истиот. Со
одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна
регулација5 на географското подрачје на Република Македонија се утврдени 13
пазари. Воедно, во Одлуката релевантен географски пазар на пазарот на
електронските комуникации е територијата на Република Македонија.
5.2 Релевантен пазар за продажба на производи и услуги (на големо) кој е предмет на
оваа анализа е пазарот за завршување на на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи. Во одлуката за релевантни пазари не е дефиниран
релевантен пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи подложен на претходна регулација. Имајќи ја во предвид Препораката
2007/879/EC2 од 28 Декември 2007 година на Европската Комисијата АЕК со овој
Документ спроведе анализа на состојбата на релевантниот пазар со цел утврдување на
степенот на конкуренција на истиот со особен осврт на трите критериуми врз основа на
кои се оправдува потребата од воспоставување на претходна (ex- ante) регулација.
Коментар од ОНЕ:
„АЕК ќе спроведе анализа со која се оправдува ...“ – ова е ништо друго освен
прејудицирање на исходот од анализата. Каква е кредибилноста на анализата кога
резултатот е веќе познат? Исто така, која е причината што Препораката
2007/879/EC не била применета во текот на анализата на пазарот 16?
Одговор од АЕК:
АЕК со оваа анализа го утврдува степенот на конкуренција на пазарот за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи. Агенцијата при
спроведување на анализата за завршување на повик во јавни мобилни
комуникациски мрежи (спроведена во првата половина на 2010 година) не
спроведе анализа на состојбите на пазарот за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи, односно не направи проценка за потребата од
определување на истиот како релевантен пазар подложен на претходна
регулација туку ја разгледуваше услугата како потенцијален субститут на
услугата завршување на повик. Имено, АЕК заклучи дека испраќањето на порака
5

Одлука за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација
(„Службен Весник на РМ“ бр.133/10)
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како услуга не е супститут на говорот на пазарот за завршување на повик во јавни
мобилни комуникациски мрежи и истата не е дел од анализираниот пазар 16. Со
овој документ Агенцијата спроведе три критериуми тест со цел проценка дали
истите се исполнети, односно дали разгледуваниот пазар ги исполнува условите
да биде релевантен пазар подложен на претходна регулација.

5.3 Процедурите за спроведување на дефинирање на пазар овозможуваат на
постепен начин да се идентификуваат ограничувањата на конкурентноста на
еден пазар. Согласно Директивите на Европската Комисија за електронски
комуникациски мрежи и услуги и Основните напатствија за вршење на анализата
на релевантнтие пазари, релевантните пазари 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 релевантниот пазар е одредувањето на заменливоста на страна на
побарувачката и одредување на заменливоста на страна на понудата.
5.5 За подетално дефинирање на релевантниот пазар, предмет на оваа анализа АЕК
изврши проценка на:





Проценка на релевантните производи и услуги
Проценка на супституцијата на страната на побарувачката
Проценка на супституцијата на страната на понудата
Проценка на географскиот пазар.

5.6 Врз основа на претходното, со оваа анализа АЕК утврди дали дефинираниот
релевантен пазар, предмет на анализата е конкурентен или има оператор/и кој
поседува значителна пазарна моќ да дејствува независно од конкурентите и
корисниците на истите во однос на цените или понудата. Следствено, изврши
проценка на условите на пазарот врз основа на критериумите за определување на
значителна пазарна моќ на релевантниот пазар.
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5.7 Предмет на овој нацрт документ е обезбедување на услуги за завршување на СМС
во јавни мобилни комуникациски мрежи за крајни корисници независно од
физичката инфраструктура или технологијата која се користи. Јавни мобилни
комуникациски мрежи (во понатамошниот текст мобилна мрежа) е електронска
комуникациска мрежа што се користи за обезбедување на мобилни
комуникациски услуги достапни на јавноста. „SMS“ (Short Message Service) или
услуга за испраќање на кратки пораки е порака во пишана форма, која е составена
од најмногу 160 карактери, кои се кодирани со 7 бита поединечно. Оваа услуга е
расположлива за вкупниот процент на терминали во оптег на пазарот и
функционира во сите видови на мрежи (GSM, GPRS, UMTS). Во согласност со GSM
стандардот, SMS пораките користат капацитети за сигнализирање и се
пренесуваат преку системот за сигнализација бр.7 (SS7). Освен SMS порака од крај
до крај, GSM стандардот разликува SMS-MO (Mobile Originated) и SMS -MT (Mobile
Terminated). SMS-MO претставува пренос на SMS порака од мобилен терминал кон
SMSC (SMS центар) на ед ен оператор, додека пак SMS-MT претставува пренос на
SMS порака од SMSC на еден оператор кон мобилен терминал.
5.8 Технички, за услугата SMS пораки е потребно да постави еден или повеќе посебни
сервери во мрежата. Серверот за комутација на SMS (SMSC) обезбедува
складирање на SMS во базите на податоци, дистрибуција на SMS пораки во
мобилните терминали-приматели (кога последниве се појавиле во GSM мрежата
на која што припаѓаат) и одредување на времетраење на валидност на SMS
пораките. Центарот за комутација (MSC-Mobile services Switching Center), елемент
на комуникација на заедничка мобилна мрежа со различни типови на сообраќај,
го сочинува мрежниот предавател на SMS-MO и мрежниот приемник на SMS-MT.
5.9 Супституција на страната на побарувачката постои кога две или повеќе услуги на
релевантните пазари, од аспект на перцепцијата на крајните корисници се
взаемно заменливи во поглед на нивните карактеристики, цена и нивната
наменска употреба. Утврдувањето на постоењето на супституција на страната на
побарувачката како алатка ќе и овозможи на АЕК да ги определи заменливите
производи или услуги кон кои многу лесно потрошувачите се преориентирале.Во
случај на релативно зголемување на цената на релевантната услуга, земајќи во
предвид секое значително однесување на потрошувачите во минатото.
5.10 Супституцијата на страната на понудата постои кога давателите на останати
(незаменливи) услуги на релевантните пазари како резултат на мала промена на
цените на краток рок можат да го преориентираат нивното производство или
обезбедување на релевантните услуги и се доведат во можност да понудат
заменливи производи без појава на значителни дополнителни трошоци и ризик.
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5.11 Потенцијален метод за утврдување на супституција на страната на побарувачката
и супституција на страната на понудата е хипотетичкиот монополистички тест.
Базично, овој тест опфаќа мало но значајно (обично 5-10 %) долготрајно
зголемување на цените на релевантната услуга и врши оценка на хипотетичката
пазарна реакција со цел да се определи релевантната услуга и географскиот
лимит на релевантниот пазар како и ефектот на вкупните приходи како резултат
на зголемувањето на цените. Употребата на овој метод во голема мера зависи од
значителен број на податоци кои обично многу тешко се обезбедуваат. Во овој
Нацрт документ не е спроведен хипотетичкиот монополистички тест.
5.12 При определување на географскиот пазар, основната цел е да се определи
географската лимитираност на хомогеноста на условите за конкуренција за
релевантна услуга, земајќи ги во предвид критериумите за супституција на
страната на понудата и супституција на страната на побарувачката.
Производи и услуги кои се обезбедуваат на релевантниот пазар за завршувањето
на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Купувачи на услуга за завршување на СМС порака
5.13 Корисниците на SMS-MT се група на оператори, без оглед дали се работи за корисници на
мрежите или за понудувачи на електронски комуникациски услуги, чија цел е да
испратат СМС порака во мобилна мрежа. Корисниците кои директно или
индиректно користат услуга за завршување на СМС порака може да ги поделиме во
четири категории :





Мобилни оператори;
Фиксни оператори;
Обезбедувачи на интернет пристап;
Агрегатори на SMS.

Мобилни оператори
5.14
Испраќањето на СМС порака од еден македонски или странски мобилен
оператор кон мрежата на трет мобилен оператор се врши со потпишување на
договор за интерконекција. Понатаму, под „ завршување на СМС порака“ (или ТА
SMS) се подразбира услугата на SMS-MT која е обезбедена во овие рамки.
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5.15
Завршувањето на СМС порака од оператор А во мобилната мрежа на операторот Б се
состои во испраќање на СМС порака од страна на мобилниот оператор Б, која на
крајот ќе биде пренесена до еден од неговите претплатници во форма на SMS-MT.

Слика: Плаќање на завршување на повик/СМС преку мобилен оператор во случај на испраќање
на СМС off-net кон трет мобилен оператор

5.16 Технички, завршувањето на СМС порака се врши директно од SMSC на оператор
на повикувачот во МSC на кој е приклучен примателот, преку интернационалната
мрежа и SS7 платформа. Поточно, терминирањето на SMS порака нема потреба од
SMSC на мрежата на мобилниот оператор на повиканиот. Овој избор за поврзување
преку SS7 мрежа произлегува од карактеристиките кои се поврзани со GSM
стандардот.
5.17 Поточно, испраќањето на СМС порака од еден оператор до друг се врши во три
етапи. Во првата етапа, СМС пораката се складира во SMSC на мобилниот
оператор на повикувачот. Потоа, SMSC на мрежата на повикувачот бара од
домашниот регистер на локации (HLR-Home Location Register) на мрежата на
повиканиот да го локализира MSC до кој SMS пораката е испратена. Во Република
Македонија ваквото барање се врши преку интернационалната SS7 мрежа.
Опцијата за филтрирање, применета од мобилните оператори во нивната
платформа, овозможува да му се потврди на мобилниот оператор- примател дека
приемот на СМС е остварен само кога пораката доаѓа од оператори со кои
потпишал договор за интерконекција. Штом барањето е извршено и одобрено,
СМС пораката се испраќа во MSC на мрежата на повиканиот.
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Слика: Испраќање на SMS порака од еден мобилен оператор кон друг мобилен оператор (М2М)

5.18Во однос на тарифирањето, операторот на повиканиот ја определува цената за
завршување на СМС порака која треба да биде платена од операторот на
повикувачот. Од воведувањето на СМС интероперабилност, мобилните оператори
меѓусебно си ја наплаќаат услугата за завршување на СМС порака.
Фиксни оператори и обезбедувачи на интернет пристап
5.19 Со зголеменото координирање на мрежите и услугите, интерперсоналната СМС
порака може исто така да биде испратена од фиксен терминал или интернет
пошта (Web SMS). Согласно сознанија со кои располага АЕК, услугата
интерперсоналната СМС порака која може да биде испратена од фиксен терминал
во Република Македонија е овозможена единствено од Македонски Телеком
додека интерперсоналната СМС порака која може да биде испратена од интернет
пошта е овозможена од страна на мобилните оператори, преку нивните веб
страници. Меѓутоа, праксата во останатите земји покажува дека испраќањето на
СМС од мобилна кон мобилна мрежа сè уште преовладува затоа што ги опфаќа
речиси сити размени на интерперсонални СМС пораки.
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Коментар од ОНЕ:
И покрај алтернативните и многу поефтини методи на испраќање SMS, сепак се
констатира дека преовладува испраќањето од мобилна кон мобилна мрежа. Тоа
упатува на факт дека услугата не е ценовно осетлива и подлежи на конкуренција
(супституција), а со тоа и се наметнува прашањето за потреба од регулативни
мерки.
Одговор од АЕК:
АЕК е на мислење дека има потреба од регулативни мерки од причини
елаборирани во овој документ.
Понуди за SMS Push, а не интерконекција
5.20 Наспроти интерконекцијата на мобилните мрежи, интероперабилноста на SMS
услугите помеѓу мобилните мрежи и фиксните или интернет мрежи сè уште не е
стандардизирана.
5.21 Според мобилните оператори, техничката интероперабилност, таква каква што
постои помеѓу мобилните мрежи, не може да се воведе од три причини :
 Како прво, за овој вид на интероперабилност потребен е пристап до HLR на
операторот за да се исполнат одредени барања. Со оглед на прецизноста на
оваа опрема за целата мрежа, мобилните оператори не нудат еднострана
интерконекција од ваков вид. Во случај на интерконекција меѓу мобилни мрежи,
сразмерноста на структрата дава гаранција, кога станува збор за правилната
примена и правилното форматирање на барањата кои реципрочно се исполнети во
HLR.
 Понатаму, доколку може да се спроведат неколку анти-spam проверки, од
особена важност за мобилниот оператор е истиот да се осигура за интегритетот
на корисничкото име на оној кој го испраќа повикот. Пренесеното корисничко име треба
да овозможи препознавање на испраќачот на СМС порака на јасен и сигурен начин.
 На крај, пожелно е ваквото корисничко име да биде јавно при поминување низ SS7
интернационалната мрежа на повиците, со цел на крајот да му се овозможи на
повиканиот да одговори.
5.22 Мобилните оператори не даваат други понуди кои овозможуваат да се спроведе
техничка интероперабилност со овие оператори. Исто така, завршувањето на СМС
порака која е испратена од оператори за фиксна телефонија или од обезбедувачи
на интернет пристап, денес се врши вон интерконекција, во форма на SMS Push
директно користена од секој од мобилните оператори или индиректно преку
агрегатор .
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5.23 Да нагласиме дека договорите за СМС интероперабилност меѓу мобилните
оператори не предвидуваат размена на СМС кои не се интерперсонални СМС
пораки. Оттогаш, корисниците на услугата SMS Push мора да добијат ваква
понуда од секој од мобилните оператори (или индиректно преку SMS агрегатор)
со цел да се комерцијализира услуга за испраќање на СМС пораки кон сите
клиенти на мобилните оператори на таа територија.
5.24 Технички, СМС пораката, во првичната форма на шифрирана порака според
протоколот кој е пропишан од мобилниот оператор-примател, се испраќа преку
информатички сервер (платформа на услуги) и минува низ една безбедна виртуелна
приватна мрежа со која располага мобилниот оператор (VPN) сè до инфраструктирата на
интегрирање на услугите на операторот.6 Мобилниот оператор потврдува дека
корисничкото име на почетокот на повикот припаѓа на базата на овластени корисници
(анти-спам проверка). SMS-C ја дешифрира пораката и ја претвора во СМС порака (според
GSM стандардите). Веднаш по локализирањето на мобилниот терминал на примателот,
мрежата го известува SMSC на мобилниот оператор дека може да ја испрати СМС
пораката на својот примател и истата се испраќа кон кореспондентот на MSC.
5.25 Може да се заклучи дека овие понуди за SMS Push се пообемни од самите услуги
на завршување на СМС порака кои мобилните оператори ги обезбедуваат
взаемно, со тоа што овие понуди надвор од услугата за SMS-MT, подразбираат
расположливост со виртуелна приватна мрежа (VNP), инфраструктура за
интегрирање на услуги и користење на сопствен SMS-C за испраќање на СМС
порака преку интернет.

6

Оваа платформа за интегрирање на услуги главно служи како интерфејс во мрежата на мобилниот оператор за
сите услуги за податоци (SMS, MMS, i-mode итн.).
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Слика: Испраќање на мини-порака или Web SMS преку понудата SMS Push на мобилниот
оператор на повиканиот
Интерес за понудата за испраќање на СМС од оператори на јавна електронска мрежа на
фиксна локација
5.26 До денес, во Република Македонија од операторите на јавна електронска мрежа
на фиксна локација единствено Македонски Телеком има овозможено користење
на услуга за испраќање на СМС порака од фиксен телефон.
5.27 Во земјите каде оваа услуга е овозможена, размената на СМС пораки меѓу
операторите на јавна електронска мрежа на фиксна локација и мобилните
оператори е предмет на договор за воспоставување на посебна конекција чии
погодности се слични со понудите за SMS Push .

Слика : Плаќање на SMS Push во случајот на испраќање на СМС порака од фиксен
мобилен оператор

кон
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Интерес за понудите на Web SMS на обезбедувачите на интернет пристап
5.28 Во рамките на нивниот интернет портал, интернет провајдерите исто така нудат услуги
за испраќање на пораки преку опцијата која се состои во испраќање на ограничен
број на пораки кон претплатници на мобилните оператори, во форма на СМС
порака.
5.29 Исто како во случајот кога некој фиксен оператор нема склучено договор за техничко
воспоставување на интерконекција со некој мобилен оператор, интернет провајдерите во
светот денес купуваат SMS Push од агрегатор .

Слика : Испраќање на СМСпорака од обезбедувач на интернет пристап кон мобилен оператор (FAI2М)

SMS агрегатори
5.30 SMS агрегаторите или олеснувачи, се оператори кои се задолжени за техничко
воспоставување на конекција меѓу мрежите за сè што се однесува на испраќање и
прием на СМС порака. На тој начин, тие нудат единствен интерфејс меѓу корисниците
кои сакаат да завршуваат СМС порака во мобилните мрежи и до сите мобилни оператори
(домашни и странски). Поголемиот дел од корисниците претпочитаат да користат услуги од
агрегатор отколку да употребуваат повеќе различни интерфејси (по еден за секој мобилен
оператор-примател), кои имаат потреба од одредени технички подобрувања. Овие
корисници можат да бидат фиксни оператори, интернет провајдери или едитори на
услуги. Последниве се најбројни меѓу корисниците на агрегатори.
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Едиторите на услуги
5.31 Едиторите на услуги всушност можат да побараат испраќање на СМС порака во мобилна
мрежа. Во тој случај, СМС пораката повеќе не одговара на потребите за
интерперсонална комуникација, туку преминува во помошна услуга. Можат да се
наведат повеќе видови на детални апликации :
 Директен маркетинг: за рекламни работи (апли кации кои се наменети за
објавувачи и дистрибутери)
 Доставување на содржина: за доставување на содржини преку СМС порака
(информации, спорт, банкарски сметки, лога, тонови, музики, игри, видеа итн.)
кои биле купени од повиканиот (од порталот на мобилниот оператор, по
телефон, со испраќање на порака за оптовареност (услуги за СМС+ ) или на друг
начин) ;
 Електронска пошта: за апликации за електронска пошта поврзани со платформите
на интернет провајдерите, Minitel итн. ;
5.32 Услугата за испраќање на СМС може исто така да биде побарана од едиторот (на
пример, во рамките на некаква рекламна кампања на директен маркетинг) или од
самиот примател ( на пример, преку претплатување на услуга за СМС известување).
5.33 Затоа, едиторите од SMS агрегаторите или директно од мобилните оператори
купуваат услуги кои се наречени SMS Push, под кои се подразбира техничко
воспоставување на конекција, испраќање на СМС пораки и евентуално,
локацијата на некоја база на претплатници кои се согласиле да добиваат
рекламни информации. На тој начин се прави разлика меѓу понудите за SMS Push
агрегатори и SMS Push оператор, според тоа дали се понудени на едиторите на услуги
(и други корисници) преку агрегатор или директно преку мобилен оператор.
Понуди на мобилни оператори до агрегаторите на SMS пораки
5.34 Агрегаторите на СМС пораки, според мобилните оператори, моментално користат една
понуда за продажба на големо или истата понуда како онаа која беше понудена на
пазарот за продажба на мало на едиторите на услуги.
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Слика: Плаќање на SMS Push преку агрегатор во случај на испраќање на порака од фиксен
оператор, од интернет провајдер или од едитор кон мобилен оператор кои не се поврзани со
договор за техничко воспоставување на интерконекција

5.35 Во последниов случај, иако станува збор за истата понуда треба да се направи разлика
меѓу купувањето на SMS Push услугата од страна на агрегаторите на СМС пораки (или
фиксни оператори и интернет провајдерите) и купувањето на SMS Push услугата од
страна на едиторите на услуги : додека едиторот на услуги е финалниот корисник на
SMS услугата кој ја купува истата на мало за да може самиот да испраќа SMS пораки,
агрегаторите ја купуваат оваа услуга со цел да обезбедат понуди за испраќање на SMS
пораки на главните пазарите за продажба на мало.
5.36 На тој начин, корисниците на услугата SMS-MT м
( обилни оператори, фиксни
оператори, обезбедувачи на интернет пристап, агрегатори на SMS пораки) во
мобилните оператори се упатуваат кон различни понуди во зависност од нивните
карактеристики :
-

понуди за СМС интерконекција кои се наменети за мобилните оператори
понуди за продажба на големо наменети за мобилните оператори и оние надвор од
мобилни мрежи (доколку постојат такви)
понуди за услугата SMS Push предложени на пазарот за продажба на мало и
наменети за едиторите на услуги.

Прелиминарни заклучоци за купувачи на услуга завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи
5.37 Завршувањето на СМС порака испратена од оператор А во мобилната мрежа на
операторот Б подразбира испраќање на СМС порака од страна на мобилниот
оператор Б во неговата мрежа, која на крајот ќе биде пренесена до еден од
неговите претплатници во форма на SMS-MT.
5.38 Освен мобилните оператори, другите оператори можат да побараат услуга за
SMS-MT од мобилниот оператор-примател: агрегатори на SMS, фиксни
оператори, интернет провајдери. Во овие рамки, испраќањето на SMS-MT се врши
во форма на SMS Push преку понуда за продажба на големо или преку понуда за
продажба на мало, која исто така им е понудена на едиторите на услуги.
5.39 Во вториот случај, иако ја купуваат истата понуда, треба да се направи разлика
меѓу купувањето на SMS Push услугата од страна на фиксните оператори,
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интернет провајдерите или агрегаторите и купувањето на SMS Push од страна на
некој едитор на услуги. Додека последниве се крајни корисници на SMS пораката
и ја купуваат оваа услуга за продажба на мало за нивни сопствени потреби за
испраќање на СМС пораки, првите ја купуваат оваа услуга за да обезбедат понуди
за испраќање на СМС пораки на главните пазари за продажба на мало и би
можеле да извлечат корист од посебните технички и тарифни услови.
5.40 Следнава шема ги прикажува услугите кои беа претходно објаснети:

Слика : Испраќање на интерперсонална СМС порака во рамките на услугите за едитори ( префрлање на
содржини или директен маркетинг)
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Квалификување на корисниците и на услугата за завршување на СМС порака
Функција на корисниците
5.41 Со иста функција како на мобилен оператор, фиксниот оператор кој обезбедува услуга за
испраќање пораки е корисник на јавна мрежа. Истото важи и за агрегаторите на СМС
пораки и за одредени интернет провајдери.

Агрегаторите на SMS пораки и одредени интернет провајдери се корисници на
јавни мрежи
Агрегатори на SMS пораки
5.42 Според дефиницијата која е наведена во член 4 од Законот за електронски
комуникации, под оператор на јавна комуникациска мрежа се подразбира „правно
лице кое има право да гради, поседува, изнајмува и/или работи со јавна
комуникациска мрежа и придружни средства и може да дава јавна комуникациска
услуга“.
5.43 Најпрво, треба да се утврди дека агрегаторот располага со електронска комуникациска
мрежа.
5.44 Врз основа на член 4 од Законот за електронски комуникации „Електронска
комуникациска мрежа е преносен систем и таму каде што е применливо и
комутациска или насочувачка опрема и други средства коишто овозможуваат
пренос на сигнали преку жичени, радиобранови, оптички или други
електромагнетни средства, вклучувајќи сателитски мрежи, фиксни (со
комутација на кола или комутација на пакети, вклучувајќи и Интернет) и
мобилни земски мрежи, електроенергетски кабелски системи, доколку се
користат за пренос на комуникациски сигнали, радиодифузни мрежи и кабелски
телевизиски мрежи, независно од видот на информациите што се пренесуваат “.
5.45 Со оглед на тоа што агрегаторот е задолжен за техничкото воспоставување на
конекција меѓу мрежите и пристапува кон пренесување на комуникации меѓу
едиторот и мобилниот оператор за испраќање и прием на СМС пораки, тој
располага со електронска комуникациска мрежа која може да биде составена
само од една инсталација.
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5.46 Последователно, агрегаторите на СМС пораки влегуваат во категоријата на
оператори, особено во онаа на корисници на јавни електронски комуникациски
мрежи.

Интернет провајдери
5.47 Функцијата на интернет провајдерот е признаена за секое физичко и правно
лице кое обезбедува јавна електронска комуникациска услуга.
5.48 Член 4 од од Законот за електронски комуникации означува дека „Електронска
комуникациска услуга е услуга што вообичаено се нуди за надомест, а која
целосно или главно се состои од пренос на сигнали преку електронски
комуникациски мрежи и ги вклучува телекомуникациските услуги и преносните
услуги во мрежите наменети за радиодифузија или кабелска телевизија, но ги
исклучува услугите кои овозможуваат или извршуваат уредувачка контрола врз
содржините пренесувани со помош на електронските комуникациски мрежи или
сервиси, а не ги вклучува ниту услугите на информатичкото општество.“
5.49Во вакви услови, инт ернет
комуникациски услуги.

провајдерите

се

даватели

на

електронски

Едиторите на услуги се крајни корисници во однос на „Framework Directive“
5.50 Член 4 од Законот за електронски комуникации јасно одредува дека од
категоријата за електронски комуникациски услуги се исклучени услугите кои
овозможуваат или извршуваат уредувачка контрола врз содржините
пренесувани со помош на електронските комуникациски мрежи или сервиси, а не
ги вклучува ниту услугите на информатичкото општество.
5.51 Едиторите на услуги кои сакаат да завршуваат СМС порака во мобилна мрежа
(банки, осигурителни компании, супермаркети итн.) не спаѓаат во рамките на
горенаведените дефиниции, во случај кога не обезбедуваат електронски
комуникациски услуги туку комерцијална услуга која му овозможува на
претплатникот на мобилниот оператор да пристапи кон услуга чија содржина не
подразбира електронски комуникации (како на пример астрологија, временска
прогноза, спорт, берза итн.).
5.52 Од гледна точка на агрегаторите на СМС пораки или на мобилните оператори,
ваквите корисници се крајни корисници, во случај кога овој поим ги опфаќа
истовремено и приватните клиенти (резиденцијални) но и правните лица.
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5.53 Всушност, според дефиницијата од Законот за електронски комуникации
„корисник е физичко или правно лице кое користи или бара јавна комуникациска
услуга“.
Квалификување на услугата за завршување на СМС порака
Завршувањето на СМС порака произлегува од регулативата за интерконекција
5.54 Услугата за испраќање и прием на СМС порака им овозможува на корисниците од
различни мрежи, кои се искористуваат од страна на операторите за мобилна
телефонија, да комуницираат меѓу нив. Исто така, завршувањето на СМС порака
претставува интерконекциска врска.
5.55 Всушност, согласно член 4 од Законот за електронски комуникации,
интерконекцијата претставува „ Интерконекција е физичко и логично
поврзување на јавни комуникациски мрежи на ист или различни оператори за да
им се овозможи на корисниците на еден оператор да комуницираат со
корисниците од истиот или друг оператор, или пристап до услуги што ги
обезбедува друг оператор. Интерконекцијата е посебен вид на пристап
имплементиран меѓу оператори на јавни комуникациски мрежи “. Така, доколку
постои „физичка и логичка“ поврзаност меѓу „јавните мрежи“ кои се користат од
„оператори“, треба да се примени правната регулатива за интерконекција.
5.56 Кога станува збор за првиот елемент од дефиницијата, неоспорно е дека процесот
на комуницирање меѓу крајните корисници се заснова врз пренесување на пораки
преку опрема која го открива постоењето на физичка и логичка поврзаност меѓу
мрежите на засегнатите оператори.
5.57 Што се однесува на втората карактеристика, услугата СМС порака се
кфалификува како електронска комуникациска услуга „Радиокомуникациски
услуги се електронски комуникациски услуги што се обезбедуваат преку
емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други
содржини од каква било природа преку радиобранови“. Услугите кои се во
надлежност на релевантниот оператор/ давател на услугата, чија цел е да им
овозможи на крајните корисници размена на електронски комуникации,
произлегува од дефиницијата за „електронски комуникациски услуги“. Во вакви
услови, мрежата која се користи за обезбедување на јавни електронски
комуникациски услуги, согласно Законот за електронски комуникации
преставува „јавна комуникациска мрежа“. Во тој случај, инфраструктурите кои се
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користат за пренесување на СМС пораки до крајниот корисник влегуваат во
рамките на оваа дефиниција.
5.58 Кога станува збор за последниот елемент кој ја карактеризира интерконекцијата,
несомнено е дека во случај кога е утврдено дека компанијата користи јавна
мрежа, истиот преставува оператор на јавна комуникациска мрежа.
5.59 Така, земајќи го предвид разгледувањето на трите критериуми поставени во ќлен 4 од
Законот за електронски комуникации, кога завршувањето на СМС пораки претставува
физичко и логичко поврзување меѓу јавните комуникациски мрежи кои се користат од
ист или различен оператор, истата произлегува од правната регулатива за
интерконекција.
Квалификувани корисници на интерконекција
5.60 Секој корисник на јавна електронска комуникациска мрежа (особено фиксен
оператор, агрегатор дури и интернет провајдери) кои имаат за цел да обезбедат јавна
услуга за испраќање на СМС порака е кфалификуван за СМС интерконекција10.
5.61 Со други зборови, самиот факт што фиксните оператори, агрегаторите и интернет
провајдерите се обраќаат кај одредени оператори за истите понуди како и
едиторите на услуги, не ја исклучува можноста овие корисници легитимно да ги
користат посебните технички и тарифни услови на интерконекцијата. Таа би
можела да се прикаже во техничка форма која се разликува од услугата за завршување на
СМС пораки, понудена на трети мобилни оператори за да се води сметка за
особеностите на разгледаните мрежи.
5.62Напротив, едиторот на услуги кој, во улога на обезбедувач на јавни
комуникациски услуги по електронски пат (временски прогнози, спортски
актуелности, берзански котациу итн.) или во улога на преносник на електронски
комуникациски услуги (извештај за состојба на банкарски сметки, лична состојба
во однос на договор за осигурување, објавување на датумот на доставување на
нарачка итн.) е краен корисник, нема никакво право на интерконекција.
Презентација на пазарите за завршување на СМС на мало
5.63 Разграничувањето на пазарите од гледна точка на услугите се базира врз
анализата за заменливост од страна на побарувачката и понудата. Со услугата
завршување на СМС кон повиканиот Б, може да се поврзат различни примени на
мало. Овие примени може да се поделат на две категории кои се однесуваат на
различни крајни корисници:
___________________________________________________________________________________________
Страна 32 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

-

испраќање на интерперсонални СМС пораки кои најчесто се применуваат кај
физички лица
останатите примени (доставување на содржина, испраќање на рекламни
информации итн.) кои се однесуваат на едитори на услуги.

5.64Испраќањето на интерперсонални СМС пораки е вклучено во поопштиот сегмент
на мобилните интерперсонални негласовни комуникации, особено вклучувајќи
СМС, ММС и мобилен интернет (електронска пошта, инстант пораки итн.). Првата
активност зафаќа 90 % од завршувањето на СМС во капацитет. Останатите
примени се поврзуваат со пренесувањето на услуги и на содржини преку подршка
за електронски комуникации.
Разграничување на пазарите во однос на производи и услуги
5.65 АЕК го анализира пазарот за завршување на СМС понуден од страна на
мобилните оператори во Република Македонија за нивните големопродажни
клиенти.
5.66 Пазарот за завршување на СМС претставува поврзаност меѓу побарувачката за
терминирање од страна операторот А, чиј клиент сака да испрати СМС порака кон
повиканиот од мрежата на мобилниот оператор Б и понудата за завршување
(терминирање) од страна на операторот Б за завршување на СМС порака
испратена од А кон бројот на повиканиот кој е наменет за интерконекција.

5.67 Услугата за завршување на СМС пораки, продадена од страна на мобилен
оператор за испраќање на СМС пораки кон еден од своите претплатници
поврзани на неговата мрежа, не е заменлива со продадената услуга за испраќање
на СМС порака кон друг претплатник. Сепак, АЕК смета дека овие две услуги
___________________________________________________________________________________________
Страна 33 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

треба да бидат вклучени во истиот пазар бидејќи, од гледиште на понудата, тие
најчесто се пуштени во продажба на ист начин и подлежат на исти ограничувања
во однос на нивните услови за производство. Освен тоа, од гледиште на
побарувачката, тие најчесто се предмет на побарувачка за интерконекција која се
однесува на сите мобилни броеви од даден оператор. Пазарот ги опфаќа сите
услуги за завршување на СМС пораки на даден оператор кон сите негови броеви.
5.68 АЕК смета дека сите понуди за интерконекција на мобилниот оператор, сегашни
или идни, треба да се групираат во ист пазар и да се испратат до корисниците на јавни
мрежи. Всушност, доколку овие услуги не се секогаш исти бидејќи можат да се
спроведуваат според различни технички начини, тие се купуваат за иста цел: за да
терминираат СМС пораки во мрежата на операторот, под исти конкуренциски
притисоци. Без разлика кој е купувачот и каков е техничкиот начин на услугата која ја
купува, оваа услуга поставува конструктивна пречка за испраќање на СМС порака кон
клиентот на мобилниот оператор Б, бидејќи операторот Б е единствениот кој ја
обезбедува оваа услуга. Пазарот ги опфаќа сите услуги за завршување на СМС пораки понудени
од страна на даден оператор за разни корисници на јавна мрежа кои направиле таква
побарувачка.
5.69 Така, пазарот се состои од целина на понуди за интерконекција, постоечки или идни,
кои операторот Б им ги обезбедува на различни оператори кои користат јавна
мрежа и кои бараат завршување на СМС кон нивните претплатници, без разлика
дали ваквиот корисник е мобилен оператор, фиксен оператор, интернет провајдер или
агрегатор.

Две нивоа на заменливост од страна на побарувачката
5.70 Понатаму, неопходно е да се разгледа заменливоста од страна на побарувачката и
од страна на понудата, со цел да се определи севкупноста на заменливи производи. На
пазарот за продажба на големо, постојат две нивоа на заменливост на разгледаната услуга:
 Замена со друга услуга за продажба на големо: треба да се разгледа севкупноста на
услуги за продажба на големо кои му се нудат на еден оператор за да обезбеди
иста таква услуга за продажба на мало и да се проучи меѓусебната заменливост на
услугите.
 Замена на пазарот за продажба на големо на услугата за продажба на засегнатиот
производ на големо: Односот на крајниот корисник на пазарот за продажба на
мало може да има индиректни влијанија врз анализираниот пазар на големо,
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без разлика дали станува збор за неговото дефинирање или неговото
функционирање.

Заменливост меѓу различните понуди кои се достапни за купувачите на пазарот
на големо
5.71 Во случај на значително и трајно зголемување на цената за завршување на СМС пораки кое
му ја исплаќа даден мобилен оператор, пред да ја заврши СМС пораката упатена
кон претплатник на мобилниот оператор Б, операторот би можел наизменично да
купи различни производи, во случај на :
 друга понуда за интерконекција на мобилниот оператор Б, применувајќи друг
стандард на пренос (на пример, GSM наспроти UMTS) ;
 понуда за интерконекција на друг мобилен оператор ;
 понуда за SMS Push на мобилниот оператор Б или од агрегатор, влучувајќи
SMS порака
 упатена во мрежата на мобилниот оператор Б.

Пазарот ги опфаќа сите услуги за завршување на СМС на операторот Б без оглед
на стандардот за нивно производство ( GSM или UMTS)
5.72 Поголемиот дел од операторите во Македонија кои денес располагаат со
одобрение за GSM исто така поседуваат и лиценца за UMTS. Но, никој од овие оператори
не планира да воведе различни тарифи за завршување на СМС со оглед на тоа што таа го
следи GSM или UMTS стндардот. Ова се објаснува со тоа што една СМС порака може да
биде испратена во GSM, а примена во UMTS стандард. Освен тоа, дадената услуга кој
овозможува писмена комуникација во различно време е иста, без разлика кој стандард
се користи. Значи, за операторот постои целосна компитабилност помеѓу GSM и UMTS
бидејќи и двете ја овозможуваат истата услуга, по иста цена и бидејќи операторот
на повикувачот не може да знае дали користи GSM или UMTS терминирање :
принципот за технолошка неутралност се применува при завршувањето на СМС пораки.

Понудите за СМС интерконекција на различни мобилни оператори не се заменливи
5.73 Понудите за СМС интерконекција кои се обезбедени од друг мобилен оператор Б’ не
можат да бидат заменети за понудите на операторот Б затоа што на крајот, треба
да се достигне повиканиот мобилен оператор Б во мрежата на операторот Б и
затоа што одредени клаузули од постоечките договори за СМС интерконекција
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меѓу мобилните оператори не му дозволуваат на операторот Б’ да побара од
операторот Б услуга за завршување на СМС кои не се испратени од клиентите на Б’.
Услугите за завршување на СМСкои се обезбедени од различни оператори се вклучени
во различните пазари.

Без оглед дали се понудени од мобилниот оператор на повиканиот или од
агрегатор на СМС, понудите за продажба на услугата SMS Push на мало не можат
да се стават во пазарот
5.74 За испраќање на SMS порака кон клиент Б, одредени оператори понекогаш
прибегнуваат кон понуди за SMS Push кои се однесуваат на крајните корисници
(едитори на услуги) кои се или директно понудени од мобилниот операторпримател Б ( SMS Push Оператор ) или преку агрегатор на SMS (SMS Push
Агрегатор). Но, овие понуди се комерцијални, понудени од мобилен оператор или
агрегатор за сите кои направиле побарувачка, без разлика дали тие се оператори
или не и дали ја купуваат оваа услуга за сопствени потреби како краен корисник
(едитор) или не. Овие понуди се понуди за продажба на мало кои не можат да
бидат дел од ист пазар заедно со понудите за СМС интерконекција.
5.75 Во секој случај, доколку понудите за SMS Push се понудени на претпријатија (на
пример, едитори) кои не можат да ја користат услуга за интерконекција, не може
да постои замена од страна на побарувачката со понуда за SMS интерконекција.
5.76 Фактот што некои корисници на јавна мрежа ги купуваат овие услуги, без да го
исполнат нивното право на интерконекција, не значи дека треба да се доведе во прашање
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овој заклучок. Сепак, треба да се забележи дека овие понуди вклучуваат услуга за
завршување на СМС порака :
- во случај на понуди за SMS Push Оператор, операторот В си купува во рамките
на компанијата услуга за интерконекција и ја збогатува со дополнителни услуги за
платформа за да може да ја препродаде на мало ;
- во случај на понуди за SMS Push Агрегатор кои можат да постојат доколку
агрегаторот е поврзан со Б, истите ја опфаќаат услугата за СМС
интерконекција на Б, надградена со дополнителни услуги за платформа и
терминирање кон останатите оператори ;
- во случај на понуди за SMS Push Агрегатор, составени врз основа на понуда за SMS
Push Оператор, истите вклучуваат завршување на СМС која е обезбедена од
самиот операторБ.
Така, благодарение на овие понуди операторот Б ќе има индиректно влијание на
пазарот, еквивалентно на влијанието кое го има врз самите понуди за завршување
на СМС пораки, преку својата моќ на пазарот за СМС интерконекција кон неговите
броеви.

Анализа на заменливоста од страна на побарувачката на пазарите за продажба на мало:
односот на повикувачот наспроти зголемување на цената на СМС пораки
5.77 Значителното зголемување на цената за завршување на СМС пораки на
мобилниот оператор би требало да предизвика еднакво зголемување на цената на
мало за СМС пораки. Всушност, мошне веројатно е ваквото зголемување на
цената да се одрази врз крајниот корисник (клиент на мобилна телефонија или
едитор на услуги) со цел да се одржи нивото на продажната маржа на операторот.
5.78Значи, треба да се разгледа односот на повикувачот (клиент на мобилна
телефонија или едитор на услуги) доколку цената за завршување на СМС на
мобилниот оператор и последователно доколку цената за продажба на мало на
СМС (интерперсонални СМС или SMS Push) пораки се зголеми трајно и
значително. Овој дел го анализира можниот однос на повикувачот наспроти
зголемувањето на цената за продажба на мало на СМС пораки кон корисници на
мобилна телефонија, без разлика на нивното потекло (мобилен, фиксен, интернет
или испратени од едитор на услуги). Може да се забележат различни видови на
заменливост на пазарите за продажба на мало :
- За интерперсонална примена на СМС пораки :
 замена со СМС порака испратена од фиксен телефон или интернет ;
 замена со гласовен повик ;
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 замена со друга услуга за испраќање на пораки по мобилен (ММС, мобилна
електронска пошта,испраќање на инстант пораки, апликации итн.).
- За примена од страна на едитор на услуги, особено за директен маркетинг:
 исти видови на замена како и за интерперсоналната примена на СМС
 замена со пошта.
5.79 Што се однесува на интерперсоналната примена на СМС наспроти зголемувањето на
цената за продажба на мало на СМС пораки (мобилен кон мобилен, фиксен кон
мобилен и интернет кон мобилен), постојат шест можности за замена : испраќање
на СМС порака од мобилен кон фиксен, мобилен кон интернет, фиксен кон
фиксен, фиксен кон интернет, интернет кон фиксен и интернет кон интернет.
Сообраќајот од мобилен кон мобилен го зафаќа речиси целиот сообраќај на
интерперсонални СМС пораки, а СМС пораките испратени од мобилен терминал се
предмет на една темелна анализа за заменливост.

Незаменливост на СМС порака испратена кон мобилен телефон со СМС порака
испратена кон фиксен телефон или интернет
- Незаменливост на СМС порака испратена кон фиксен телефон, компатибилен за
СМС пораки
5.80 Согласно своите сознанија, АЕК смета дека испраќањето на СМС пораки кон
фиксен телефон не е овозможено до денес. Но, теоретски, во случај на користење
на оваа услуга, тоа истовремено значи дека примателот треба да биде на место
каде што има фиксен телефон компатибилен за СМС пораки, да биде претплатник на
фиксниот оператор, а повикувачот да го знае тоа.
5.81 Во недостиг на договор меѓу засегнатите различни страни, треба да се наведе дека
вообичаено се развила практиката на вокализација (читање на СМС порака од
вештачки глас), особено за сите СМС пораки кои се испратени од мрежите на
мобилните оператори до мрежи на фиксни оператори.
5.82 Иако сите овие евентуалности ќе бидат разрешени во текот на оваа анализа,
треба да се забележи дека корисноста на СМС пораките се состои во можноста за
комуницирање надвор од места каде што клиентите веќе располагаат со фиксна
линија. Всушност, испраќањето на СМС порака кон фиксен телефон на некој
начин го обврзува примателот на порака да остане на едно место. Но, мобилноста
е дел од услугата за СМС пораки.
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- Незаменливост на СМС порака испратена кон интернет поштенско сандаче
5.83 На ист начин, испраќањето на СМС порака кон интернет поштенско сандаче подразбира
дека примателот треба да биде на место каде што располага со интернет
конекција, да има своја виртуелна поштенска адреса, а повикувачот да го знае тоа
и да го знае корисничкото име на поштенското сандаче на неговиот
кореспондент.
5.84 Може да се заклучи дека, без разлика на нивното потекло (мобилен, фиксен
телефон или интернет), СМС пораките испратени кон фиксни телефони или
интернет поштенски сандачиња не може да се заменат со СМС пораки испратени кон
мобилни телефони.

Незаменливост на СМС порака со гласовен повик
5.85 Најпрво треба да повтори дека СМС пораката е составена од најмногу 160
карактери и дека пренесувањето не се врши во реално време како гласовниот
повик. Просечното времетраење на комуникациите кон мобилна мрежа е околу
100 секунди. Повиците пократки од 30 секунди претставуваат околу 45% о д
повиците. Иако телефонскиот повик може да претставува дијалог или монолог
на повикувачот, гласовниот повик (мобилен-мобилен или фиксен - мобилен)
најчесто не може да се замени со испраќање на СМС пораката.
5.86 Спротивно од гласовниот повик, СМС пораката воспоставува дискретна
комуникација меѓу испраќачот на пораката и нејзиниот примател и тоа во
различно време. Во таа смисла, СМС пораките и гласовните повици одговараат на
различни услуги и различна примена.
5.87 Всушност, додека гласовниот повик воспоставува комуникација во реално време
меѓу повикувачот и повиканиот, времето на чекање меѓу две кратки пораки е
неодредено и зависи од активноста на каналите за сигнализација. Така,
комуникацијата во различно време е својствена карактеристика за СМС пораките со која
сосема се разликува од гласовниот повик. Исто и во случаите на многу кратки
дијалози, дури и монолози (на некој начин), гласовниот повик се разликува од СМС
пораката во тоа што испраќачот не знае дали примателот ја добил пораката (неговиот
терминал може да биде исклучен или вклучен), а доколку ја примил не знае кога ја
прочитал. Во ретки случаи, замена може да се случи кога повикувачот нема потреба од
непосредно информирање на примателот, ниту да биде сигурен дека истиот ја примил
пораката, како на пример, случајот со оставање на порака во сандачето за говорна пошта. Но,
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дури и во тој случај, можно е гласовниот повик да не може да биде заменет со СМС
порака, како што е објаснето во следниот дел.
5.88Како второ, пишаната форма на СМС пораката всушност овозможува дискретна
комуникација. Навистина, повиканиот може да да се наоѓа во ситуација во која не
може лесно да се изолира, што може да им пречи на луѓето кои се наоѓаат во
негова непосредна близина, но исто така и на повиканиот, како и на повикувачот
кои не сакаат другите да го слушаат нивниот разговор. Спротивно од гласовните
повици каде што повиканиот и повикувачот, разговарајќи, неизбежно прават
врева, СМС пораката не пречи на никој и им нуди на своите корисници практично
средство за дискретна комуникација.
5.89 Најпосле, СМС пораката која е повеќе од медиум, за неколку години стана
вистинска појава на општеството, а понекогаш и извор на меѓугенерациски
конфликти. За одредена генерација (помладите од 17 години) таа истовремено
претставува заеднички идентитет, знак за препознавање и симбол на една
култура различна од онаа на претходните генерации. Бројните дебати во врска со
состојбата на определен јазик (граматика, правопис итн.) кои се поттикнати од овој
медиум, се совршен пример за начинот на гледање на СМС пораките. Применувајќи ги
шифрите кои се својствени за неа (смајли, фонетски јазик итн.), СМС пораката стана
начин на комуникација кој сосема се разликува од гласовниот повик.
5.90 Така повикувачот може само да испрати конкретна информација од типот
„заминувам“, „ќе доцнам“, „пристигнав...“. Случајот на директно оставена порака во
снадаче за говорна пошта е предмет на посебна анализа во следниот дел.
5.91 Доколку сака, испраќачот на СМС порака може да добие извештај за испратена
порака, така што ќе знае во кој момент пораката била доставена во мобилниот
терминал на повиканиот. Но, од една страна, оваа карактеристика не важи за сите
терминали и бара дополнителна постапка (активирање на посебна функција во
моментот на испраќање на СМС пораката). Од друга страна, доколку примателот ја
добил пораката, не се знае точно кога истиот ја прочитал. Така, може да помине
неодредено време меѓу моментот на примање на извештај за испратена порака и
моментот во кој примателот ја прочитал пораката.
5.92 Тука се поставува прашање за да се знае дали после значително и трајно
зголемување на цената за завршување на СМС во мобилна мрежа и цената за
продажба на мало на услуги за СМС пораки во истата мрежа, повикувачот би
можел да биде наведен да изврши гласовен повик. Всушност, наместо да испраќа
СМС порака, би претпочитал директно да се јави кај својот кореспондент во фиксна или
мобилна мрежа или да му остави гласовна порака на телефонската секретарка.
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5.93 Со развојот на мобилната телефонија, примената на мобилен телефон станува
пренагласена а со тоа се поограничена. Таа е особено забранета на одредени
културни места (театри, кина, концерти, опери...) и се настојува да биде ограничена во
јавниот сообраќај со цел да не им пречи на луѓето од околината.
5.94Смајли е графичко прикажување на човечко лице во форма на различни
типографски карактери кои означуваат „емоција“ : насмевка :-), вчудоневиденост
:-o, намигнување ;-),разочарување :-( итн. За одредени терминали, главата треба да
се наведне на лево за да се дешифрираат очите, носот и устата; за други
терминали, лицето автоматски се појавува во моментот на впишување на
останатите карактери.
5.95Случајот на повик директно оставен во сандаче за говорна пошта или телефонска
секретарка заслужува подлабока анализа. Всушност, во случај на значително и
трајно зголемување на цената за терминирање на СМС пoрака, значи на цената за
продажба на мало, повикувачот повеќе би претпочитал директно да се вклучи на
телефонската секретарка на повиканиот, отколку да му испрати СМС порака, под
услов гласовната порака која е оставена на телефонската секретарка да биде
дискретна комуникација во различно време.
5.96Но, постојат три аргументи кои определуваат последново неосновано тврдење.
Најнапред, можноста за директно пристапување кон телефонската секретарка на
повиканиот без истиот да одговори е недоволно позната услуга, што го
ограничува неговото користење. Потоа, спротивно на фактот што говорната порака не
може да се складира на неопределено време (истата се брише седум дена по нејзиното
зачувување), СМС пораките можат да бидат зачувани на недореден временски
период, во зависност од меморискиот капацитет на мобилниот терминал. Оттука,
оставајќи писмена трага, тие му овозможуваат на повиканиот не само да ги зачуваат,
туку и да ги искористат информациите за повикувачот (телефонски број, датум и час на
испраќање на СМС пораката), што не е возможно при директно оставање на говорна
порака на телефонска секретарка.
5.97 Најпосле, треба да се нагласи дека гласовната порака не може да ја замени
сложеноста на писмената комуникација. Во една порака, всушност треба да се
разликува значењето, односно смислата на содржината, односно формата. Но,
формата во која се пренесува пораката е исто толку важна како и суштината. На ист
начин на кој текстот не овозможува да се заменат фактичките знаци својствени за
усниот јазик (извици, паузи, двоумења, тон на гласот итн.), усмената комуникација не
дозволува да се заменатат знаците и шифрите својствени за писмениот јазик, кои
особено се користат за составување на СМС порака.
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5.98

Како што е наведено, АЕК јасно нагласува дека развојот на понудите за
неограничени СМС пораки придонесе за зголемувањето на примената на СМС
пораки како и во сите сегменти на пазарот, вклучувајќи го сегментот на
потрошувачи со низок просечен приход по корисник. Како заклучок, АЕК ја
продолжува својата анализа и смета дека гласовната комуникација од мобилен
на мобилен или од фиксен на мобилен не е замена за испраќање на СМС порака
од гледиште на побарувачката.

Незаменливост на СМС порака со друга услуга за мобилна пошта
5.99

Успехот на СМС пораките во последниве години го поттикна подемот на новите услуги за
испраќање пораки, особено оние за ММС (Multimédia Message Service) и за мобилен
интернет кој овозможува испраќање на инстант пораки или на мултимедијални
содржини (текстови, звуци, слики, видеа итн.).

5.100 MMS пораката овозможува подобра комуникација од СМС пораката, на пример
со тоа што нуди можност за испраќање на фотографија снимена од телефон со вградена
камера.
5.101 Помеѓу услугите вклучени во мултимедијалните терминали, може да ја наведеме
можноста за употреба на интернет или на својата електронска пошта, како и
можноста за испраќање на инстант пораки (chat на англиски јазик).
5.102 Во однос на актуелната анализа, ризиците од канибализација на СМС услугата од
овие нови услуги за испраќање електронска пошта, кои се прошируваат,
остануваат ограничени. Како интероперабилна негласовна услуга (100% од
терминалите се компатибилни и помеѓу сите оператори постојат интерконекции),
услугата за СМС пораки изгледа посеопфатна од услугата за инстант пораки (или
„Instant messaging или
“, I.M.)
и од мобилната електронска пошта, две
„потенцијално“ конкурентни услуги, но кои немаат корист од соодветниот
процент на прилагодени терминали, кој е применет барем краткрочно.
5.103 Освен тоа, овие услуги се повеќе се усовршуваат доколку не си конкурираат
директно, што ги сведува можностите на канибализација на среднорочно ниво.
5.104 Сè почесто понудите за СМС пораки вклучуваат други услуги за неограничено
испраќање на пораки, што води кон дополнителните услуги.
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5.105 АЕК го констатира непрекинатиот пораст на примена на СМС пораки и покрај
раположливоста на овие нови услуги за мобилна пошта.
5.106 Услугата SMS Push е еден медија меѓу останатите (пошта, гласовен повик,
електронска пошта...) која ја користат рекламните агенти за кампањите на
директен маркетинг.
5.107 АЕК смета дека границите на заменливост на СМС порака со другите услуги,
наведени погоре во рамките на интерперсонални комуникации (СМС порака
испратена кон фиксен телефон или интернет, гласовен повик, други услуги на
мобилна пошта) продолжуваат да важат во рамките на СМС порака која се
користи како медиум за директен маркетинг. Оттогаш, АЕК не го доведува во
прашање овој развој.
5.108 Што се однесува на другите услуги кои се потенцијални замени за SMS Push,
АЕК открива дека поштата е многу поскап алтернативен медиум за едиторот на
услуги отколку SMS Push, без оглед дали станува збор за наменети или
ненаменети реклами.

Анализа на заменливоста од страна на понудата
5.109 Не постои веродостојна замена од страна на понудата. Всушност, тоа би значело
дека во случај на зголемување на цените за завршување на СМС порака од страна
на мобилен оператор, наместо тој оператор, некој постоечки оператор или нов
учесник на пазарот може исто така да ја понуди оваа услуга за терминирање.
Ваквата претпоставка е невозможна бидејќи операторот за терминирање е единствениот кој
има пристап до својот клиент.
Проценка на географскиот пазар
5.110 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.
5.111 Географската димензија на релевантните пазари се определува имајќи ги во
предвид подрачјето покриено со мрежа и постоењето на легални или други
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регулаторни инструменти. Од аспект на доделените одобренија за користење на
радиофреквенции во просторот спаѓаат сите зони во кои операторот има
одобрение за користење на мобилни фрекфенции како и зоните во кои извлекува
корист од договорот за пристап кој го склучил со оператор од кој користи мобилни
фрекфенции, особено во рамките на спроведувањето на решенија за патувања (на
пример, во зоните без мрежна покриеност) и евентуално за поделба на инфраструктури.
5.112 Анализата за влијанието кое секој оператор го има на пазарот може да доведе до
заклучок за неговата моќ на пазарот, кој е разграничен од проширеноста на
неговата мрежа. За секој оператор, неговиот географски периметар на пазарот на
терминирање на СМС порака ги покрива сите територии во кои извршува
активност, независно од меѓусебната географска близина или оддалеченост на овие
територии.
5.113 Што се однесува до критериумот за проширеност на мрежата на секој оператор, АЕК
тврди дека географското разграничување на пазарот за продажба на големо за
услугата за завршување на СМС порака во мрежата на секој оператор не го
одредува евентуалното постоење на различни основни подпазари за продажба на
мало во различните територии кои се засегнати.
5.114 Како што беше наведено претходно, АЕК смета дека овој пазар ја вклучува секоја
услуга за интерконекција, постоечка или идна, која е понудена од засегнатиот
оператор за завршување на СМС порака кон сите негови броеви, без разлика каков
е корисникот на јавна мрежа кому му се нуди оваа услуга и каква технологија се
користи за обезбедување на оваа услуга (GSM ou UMTS).
5.115 АЕК смета дека релевантен географски пазар за услугата завршување на СМС
во јавни мобилни комуникациски мрежи е Република Македонија.
5.116 Горенаведеното кореспондира со член 2 од Одлуката за утврдување на релевантни
пазари од 23.09.2010 година. Имено, релевантен географски пазар на пазарот на
електронските комуникации во Република Македонија е територијата на
Република Македонија.

Заклучок од проценката на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи
5.117 Врз основа на направените проценки, АЕК заклучи дека пазарот за
завршување на СМС пораки кон оператор Б вклучува обезбедување на услуга за
завршување на СМС пораки кои овој оператор им ги нуди на различните
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корисници на јавна мрежа кои направиле побарувачка за истата и ја испратил истата
понуда до сите негови броеви. Според оваа анализа не постои производ за
веродостојна замена.
5.118

Поради техничката неможност на еден оператор да завршува СМС порака кон
мобилен терминал чија SIM картичка не е во негова сопственост, не постои друга
замена од страна на побарувачката на пазарот за продажба на големо. Исто така
не постои замена на пазарите за продажба на мало меѓу гласовниот повик, СМС
пораките и другите услуги за мобилна пошта. Имајќи го во предвид фактот дека
понудите за СМС интерконекција кои се обезбедени од друг мобилен оператор Б’ не
можат да бидат заменети за понудите на операторот Б затоа што на крајот, треба
да се достигне повиканиот мобилен оператор Б во мрежата на операторот Б
услугите за завршување на СМС кои се обезбедени од различни оператори се вклучени
во различните пазари. Тоа значи дека за секој мобилен оператор треба да се
дефинира пазар за завршување на СМС пораки кон неговите претплатници, во
неговата мрежа. Овој пазар ги опфаќа понудите за пристап до мрежата заради
овозможување на СМС интерконекција, без оглед на технологијата која се
користи (2G или 3G). Мрежата на секој оператор пооделно преставува посебен
пазар на кој се обебзедува услугата за завршување на СМС. Имено, пазарот за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи во Република
Македонија ги вклучува:
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на Т-Мобиле Македонија
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на ОНЕ
 Пазарот за завршување на СМС во мрежата на ВИП Оператор.

5.119 Фактот што некои корисници на јавна мрежа, без да го исполнат нивното право
интерконекција, понекогаш на пазарот за продажба на мало купуваат понуда за
SMS Push која е наменета за едиторите на услуги, не ја доведува во прашање оваа
анализа. Овој вид на услуги, SMS Push на мало не претставуваат релевантни услуги
кои се обезбедуваат на релевантниот пазар, предмет на оваа анализа. Сите форми
на директни договори помеѓу мобилните оператори и обезбедувачите на содржини
(content providers како на пример банки, дистрибутери, едитори на музика или игри..
кои сакаат да им пратат содржина преку СМС директно на мобилните претплатници),
склучени на комерцијална основа се надвор од дефиницијата на релевантниот пазар,
предмет на оваа анализа. Во овој случај, купувачот не намерава да и овозможи на
трета страна можност за испраќање на СМС порака. Овие услуги се обезбедуваат на
крајните корисници а не на оператор/и интерконекциски.
5.120
Релевантен географски пазар на кој се обезбедува услугата завршување на
СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи е Република Македонија односно
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за трите дефинирани пазари за завршување на СМС географската покриеност со
мрежа (без оглед на технологијата) на секој оператор пооделно.
5.121 Врз основа на погоре наведеното, Пазарот за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи вклучува поврзаност меѓу побарувачката за
терминирање од страна операторот А, чиј клиент сака да испрати СМС порака кон
повиканиот од мрежата на мобилниот оператор Б и понудата за завршување
(терминирање) од страна на операторот Б за завршување на СМС порака
испратена од А кон бројот на повиканиот кој е наменет за интерконекција.
Пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи се
состои од целина на понуди за интерконекција, постоечки или идни, кои
операторот Б им ги обезбедува на различни оператори кои користат јавна мрежа
и кои бараат завршување на СМС кон нивните претплатници, без разлика дали
ваквиот корисник е мобилен оператор, фиксен оператор, интернет провајдер или
агрегатор.
5.122 На големопродажно ниво, Пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи вклучува завршување на СМС во индивидуалните
мобилни мрежи, независно каде СМС пораката оригинира, и тоа:
 Завршување на стандардни мобилен кон мобилен СМС пораки,
обезбедени на останатите мобилни оператори преку интерконекција
 Апликативно оригинирани СМС (машина кон мобилен завршување на
СМС), обезбедени на фиксни оператори, Интернет сервис провајдери
(ISPs) и СМС агрегатори.
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6. Анализа на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи

6.1 АЕК изврши анализа на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи за да го утврди дали овој пазар е делумно
конкурентен, дали има недостаток од ефикасна конкуренција или постои
оператор и/или оператори кои поседуваат значителна пазарна моќ, да може да
дејствува независно од конкурентите и корисниците на овој пазар во однос на
цените или понудата. АЕК ќе го презентира накратко својот приод кон анализата
на релевантниот пазар, дефинирајќи ја својата цел за релевантните продукти и
услуги на географскиот пазар. Следниот чекор би бил истите да се утврдат
доколку релевантниот пазар е ефективно споредлив или доколку постојат
оператори со значителна пазарна моќ. За разлика од ex-post регулацијата, која со
помош на правилата за конкуренција се утврдува злоупотреба на значителна
пазарна моќ на релевантен пазар од страна на оператор со значителна пазарна
моќ, со ex-ante регулацијата се подобруваат односите на недоволно конкурентен
пазар.

Ограничувањата за влез на
потенцијалната конкуренција

релевантниот

пазар

и

нивниот

ефект

врз

6.2 Постоењето на потенцијална конкуренција на релевантниот пазар може да ги
спречи постојните оператори да ги зголемуваат надоместоците над
конкурентното ниво. АЕК го дефинираше релевантниот пазар како пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи. Со сегашната
технологија која што се користи на пазарите за мобилна телефонија не е
возможно ниту еден друг оператор и/или давател на услуги освен операторот
и/или давателот на услуги што ја поседува мрежата да нуди услуги за
завршување на СМС во таа мрежа. Во овој случај на дефинирање на пазарот
бариерите за влез на овој пазар се апсолутни и не постои можност за зголемување
на конкуренцијата на истиот. Влезот на нов оператор на пазарот на услуги за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи во целина не би
делувал како конкурентна препрека на надоместокот за завршување на повик во
индивидуалните мрежи на операторите, и не би довел до зголемување на
конкуренцијата од аспект на обезбедување на услугата за завршување на повик
во индувидуалната мрежа на оператор.
6.3 Можноста за влез на пазарот на услуги за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи во целина, се намалува со постоечките ограничувања за
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влез на овој пазар. Постојат повеќе ограничувања за влез на овој пазар, а како
позначајни се издвојуваат:
•
•

Легални ограничувања
Структурни ограничувања

6.4 Легалните ограничувања се јавуваат во форма на ограничувања кои
произлегуваат од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010) и другите
подзаконски акти (Планови и правилници) кои се однесуваат на ограничениот број
на оператори кои можат да користат радиофреквенциски опсези за обезбедување
на јавни мобилни комуникациски услуги. Меѓутоа, АЕК би сакала да напомене
дека и во случај на влез на нов оператор на пазарот, доминантната позиција во
обезбедувањето на услугата за завршување на повик во индивидуалната мрежа на
постојните оператори нема да се намали.
6.5 Структурните ограничувања се однесуваат пред се на големата инвестиција и
трошоците кои во нормални услови се рентабилни на долг рок, во спротивно
напуштањето на пазарот пред тој временски период ќе преставува загуба за
операторот и/или давателот на услуга (sunk cost). Инвестицијата се однесува на
изградба на инфраструктура која е неопходна за еден оператор да може да
обезбедува услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи. Инвестицијата станува уште поголема како резултат на вертикалната
интеграција која постои помеѓу постојните оператори и нивните канали за
продажба (параграф - степенот на вертикална интеграција), со што на
потенцијалните оператори на пазарот им се наметнува потреба од изградба на
свои сопствени продажни канали. Сепак како што претходно е наведено случајот
на влез на нов оператор на пазарот на услуги за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи како целина не би придонел во намалувањето на
доминантната позиција на постојаните оператори на пазарот за завршување на
повик во индивидуалните мрежи.
6.6 АЕК смета дека ограничувањата за влез на овој пазар ја намалуваат можноста од
конкурентен притисок врз постојните оператори на пазарот за завршување на
СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.
6.7 Најпрво, АЕК смета дека во отсуство на регулација, македонските оператори не би
подлегнале на никаков притисок за намалување на нивните цени за завршувањее
на СМС кои произлегуваат од една некоординирана, статична и потпросечна
рамнотежа на пазарот. Оваа појава би предизвикала поставување на тарифи кои
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се далеку од нивоата кои би се достигнале доколку овие услуги подлежеа на
ефективна конкуренција.
Коментар од ВИП оператор:
Во член 6.7 е наведено следново: Н
“ ајпрво, АЕК смета дека во отсуство на
регулација, македонските оператори не би подлегнале на никаков притисок за
намалување на нивните цени за завршување на СМС кои произлегуваат од една
некоординирана, статична и потпросечна рамнотежа на пазарот.”
Во врска со ова би сакале да ги пренесеме и сопствените негативни искуства во
насока на нашите иницијативи за намалување на големопродажните цени за
завршување на СМС и немањето моќ односно контрола врз сопствената
големопродажна цена за завршување на СМС.
Во периодот пред нашиот комерцијален почеток на 19.09.2007 година, кога ВИП
ОПЕРАТОР мораше да воспостави интерконекција со сите поголеми субјекти на
пазарот (меѓу кои и операторите на јавна мобилна комуникациска мрежа ТМобиле Македонија АД Скопје, Оне ДОО Скопје - тогаш Космофон) за цел на
успешно започнување со комерцијална работа, не беше овозможена неопходната
регулаторна околина со која ќе се потпомогнеше и олеснеше нашиот влез на
пазарот. Ова го искористија веќе одамна етаблираните оператори и од позиција на
моќ, навременото воспоставување на интерконекцијата го условија со прифаќање
на комерцијални услови наметнати од нивна страна и тоа не само во врска со
големопродажната цена за нивната услуга за завршување на СМС во нивните
јавни комуникациски мрежи туку и за цената за услугата за завршување на СМС
во нашата јавна мобилна комуникациска мрежа. Така, Т-Мобиле Македонија АД
Скопје (понатаму: Т-Мобиле МК) и Оне ДОО Скопје (понатаму: Оне) го условија
воспоставувањето на интерконекцијата со наметнување големопродажни цени,
односно не дозволија ВИП ОПЕРАТОР да го контролира завршувањето на СМС во
својата мобилна мрежа и да наметне своја цена иако располага со 100% учество на
пазарот за завршување на СМС порака во сопствената мрежа. Цената која ВИП
ОПЕРАТОР мораше да ја прифати за услугата за завршување на СМС во својата
сопствена мрежа беше: 2.0 МКД/СМС без ДДВ. Од овде, стои фактот дека ВИП
ОПЕРАТОР, во изминатиот период од своето појавување на пазарот, ниту еднаш
немал било каква пазарна моќ (а уште помалку значителна) да го контролира
обезбедувањето на услугата за завршување СМС во својата мобилна мрежа и ниту
еднаш немал влијание во одредувањето на висината на цената за истата, а со тоа и
самостојно не можел да влијае врз постоечкото ниво на цените кај трите
оператори на јавна мобилна комуникациска мрежа.
Согласно ова и поѓајќи од фактите што цената од 2 МКД/СМС воопшто не
соодветствува на реалните трошоци за обезбедување на истата од технолошки
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аспект, како и тоа што оваа цена е предолго позиционирана на ова високо ниво, во
случај кога цените за завршување на повик во мобилни мрежи во РМ во
изминатиот период повеќекратно се намалија и чие намалување ќе продолжи и во
следниот период согласно финалните резултати дадени во “Резултатите од
развиениот bottom-up LRIC модел за завршување на повик во мобилни мрежи во
РМ” објавени од од страна на Агенцијата на 30.07.2010 година, ВИП ОПЕРАТОР во
повеќе наврати во изминатиот неколку годишен период покренуваше
иницијативи за намалување на цената како до Агенцијата така и до Т-Мобиле МК
и Оне. Така, последната иницијатива беше од 15.10.2010 година кога испрати
барање за измена/дополнување на Договорот за интерконекција до Т-Мобиле МК
и Оне, во рамки на која предложивме измена на големопродажните цени за
терминирање на СМС во насока на нивно намалување. Дописите наш бр. 3905/1 до
Т-Мобиле МК и наш бр. 09-3901/1 до Оне од 15.10.2010 година со кои ова го
побаравме, беа исто така доставени и до Агенцијата.
Притоа, на наше жалење и во двата случаи наидовме на несогласување од страна
на останатите два оператори на јавна мобилна комуникациска мрежа, со што
предложената иницијатива за намалување на цената за завршување на СМС беше
одбиена.
Токму на основа на овие погоре наведени образложенија ВИП ОПЕРАТОР
комплетно се согласува и го потврдува изнесеното во член 6.7 од Нацрт
документот за анализа на пазар "Услуги за завршуваље на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи".
Одговор од АЕК:
АЕК се согласува со образложението на ВИП оператор.

6.8 Еден конкуренциски проблем би можел исто така да произлезе од делумна регулација,
која не опфаќа одредени оператори од секторот. Во ваков случај, операторот кој не
е регулиран ќе треба да врши завршување на СМС по значително повисока цена од
онаа поставена од неговите конкуренти. Така ќе дојде до забележителна разлика
меѓу тарифите за продажба на големо на услугата за завршување на СМС.
Нерегулираниот оператор со овие тарифи ќе успее да заработи високи приходи од
интерконекција, благодарение на кои, за возврат, ќе може да понуди пониски цени за
продажба на мало, кои на тој начин ќе му овозможат да придобие нови
претплатници.
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6.9 Оттука може да се препознае друг конкурентен ризик во однос на пазарите за продажба на
големо, кој се однесува на постојаноста на трошоците за завршување на СМС порака
што се многу повисоки од основните трошоци и која предизвикува нарушување на
конкуренцијата поради неурамнотеженост во интерконекцијата меѓу операторите
Овие нарушувања се влошуваат со зголемувањето на неограничени тарифни понуди
достапни на пазарот за продажба на мало. Денес овие практики се појавуваат во
форма на многубројни понуди кои овозможуваат испраќање на СМС пораки по
претходно одредена цена, независно од нивниот број. Овие практики доведуваат до
поставување на одредени прашања во врска со конкуренцијата.
6.10 АЕК ги наведува конкурентните проблеми кои се однесуваат на односите меѓу
мобилните оператори и агрегатори на СМС пораки. Решенијата за овие
конкурентни проблеми се наведени во делот што следува.

Отсуство на конкурентен притисок врз нивоата на цените за завршување на SMS
порака кои, во отсуство на регулација, доведуваат до поставување на високи
нивоа на цени
6.11 Целта на секој оператор поединечно е да наметне висока цена за завршување на влезните
СМС пораки, со цел да ги зголеми своите приходи од интерконекција плаќајќи
ниски цени за завршување на СМС за излезни СМС пораки (off-net), со цел да ги
намали своите трошоци за интерконекција, дури и да ја наруши постоечката
рамнотежа на интерконекција меѓу два оператори. Во последниот случај,
операторот има за цел да му наметне на конкурентот трошоци за СМС
интерконекција кои се значително поголеми од неговите и на тој начин, на пазарот
за продажба на големо, да извлече приходи од своите конкуренти што му
овозможува да постави поефтини тарифи во споредба со тарифите на другите
оператори.
6.12 Во таа смисла, доколку на еден динамичен пазар, операторот еднострано ја
зголеми својата тарифа за СМС интерконекција, на останатите оператори ќе им
биде од корист ако веднаш одговорат со еднакво зголемување на тарифите, со цел
да го урамнотежат финансискиот прилив на интерконекција за влезни и излезни
СМС пораки. Напротив, доколку еден оператор одлучи еднострано да ја намали
неговата цена за СМС интерконекција, останатите оператори нема да имаат полза
доколку ја намалат нивната цена, во случај кога нивните цени за СМС
интерконекција опаѓаат без да имаат влијание на нивните приходи. Во овие
услови, операторот кој не подлежи на претходна регулација и кој би сакал да ја
зголеми својата тарифа на СМС интерконекција поаѓајќи од соодветно ниво на
цени за обезбедување на услуги , би можел истата да ја издигне на високо ниво, со
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тоа што овој потег ќе предизвика само зголемување на тарифите за завршување
на СМСкај другите оператори.
6.13 Последователно, може да постои само мал или воопшто да нема економски
поттик за операторите, за да ја одредат нивната тарифа на терминирање на СМС
порака на „конкурентните нивоа“, односно на нивоа кои би можеле да бидат
утврдени доколку овие услуги имаа ефектвна конкуренција.

Ризик од конкурентно нарушување поради нерегулиран учесник
6.14 Состојбата во која еден мобилен оператор одредува значително повисока цена на
завршување на СМС порака од онаа која е поставена од неговите конкуренти
може да доведе до конкурентно нарушување на пазарот на мобилна телефонија
за продажба на мало. Ова особено може да се случи доколку еден оператор не е
регулиран на пазарот за завршување на СМС порака, за разлика од сите негови
конкуренти. Всушност, разгледаниот мобилен оператор од нив може да успее да
заработи високи приходи од интерконекција, благодарение на кои, за возврат,
може да понуди пониски цени за продажба на мало, кои на тој начин му
овозможуваат да придобие нови претплатници.
6.15 Сепак, доколу учеството на пазарот на операторот кој нуди високи цени за завршување на
СМС е мало, тој ќе генерира ограничен влезен сообраќај во неговата мрежа кој
доаѓа од неговите конкуренти: користењето на СМС интерконекција купена од овој
учесник, ќе постави цена за неговите конкуренти која ќе влијае само на мал дел од нивните
структури на соодветни цени. Напротив, состојбата во која овој оператор кој не подлежи на
регулација, продолжува да користи висока тарифа за завршување на СМС порака,
додека неговото учество на пазарот е во пораст, може да доведе до
дестабилизирање на пласманот на понудите за продажба на мало кои се
предложени од неговите конкуренти, во споредба со оние кои самиот ги нуди во
истиот сегмент на пазарот. Ова е дотолку повеќе точно кога последниве се
принудени да ја зголемат цената на нивните СМС пораки кон трет оператор, иако
овој трет оператор продолжува да применува непроменети цени за испраќање на
пораки кон овие оператори, што оди во полза на неговиот краен претплатник.
Одржувањето на цените за завршување на СМС кои се повисоки од основните
трошоци носи ризици од конкурентно нарушување
6.16 До денес, тарифите за завршување на СМС порака не се променети од почетоците
на обезбедување на истата. АЕК смета дека тие се повисоки од основните
трошоци за обезбедување на услугата. Постоење на состојба на една голема
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разлика во наплатените цени за завршување на СМС порака предизвикува нето
загуба за оператор кој повеќе ја користи услугата за завршување отколку што ја
нуди. Со цел да се избегне вакво пренесување на разликата, операторите се
принудени да не ги пуштаат во продажба нивните понуди кои можат да
предизвикаат неурамнотеженост на интерконекција со нивните конкуренти. Ова
наложува принудна комерцијална слобода, во случај кога операторите мораат да
објават понуди кои предизвикуваат однесување на претплатниците кое е
еквивалентно со она на нивните конкуренти. Во поглед на оваа меѓусебна
зависност, постојаноста на трошоците за завршување на СМС кои се повисоки од
основните трошоци е пречка за дејствувањето на конкуренцијата на пазарите за
продажба на мало во Република Македонија.

Тарифи за завршување на СМС порака који се значително повисоки од основните
трошоци
6.17 Податоците за трошоците за завршување на СМС во јавни мобилни
комунуикациски мрежи со кои располага АЕК, кои потекнуваат од развиениот
bottom- up LRIC модел, покажуваат дека моменталните цени з а завршување на
СМС порака кои се применуваат меѓу трите мобилни оператори во Македонија ТМобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје,
ОНЕ, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор
Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, остануваат повисоки од
целосните трошоци на еден обичен мобилен оператор кои се соодветни за оваа
услуга.
6.18 Се разбира, моменталните тарифи кои се одредени во договорите склучени меѓу
македонските мобилни оператори не се базираат на трошоци односно се резултат
на комерцијално преговарање помеѓу операторите.
6.19 Сепак, АЕК смета дека моменталните тарифи остануваат повисоки од трошоците,
бидејќи ако се разгледа развојот на користењето на услугата испраќање на СМС
во период од 10 години, големиот пораст на примената на СМС пораки на пазарот
за продажба на мало, драстично го намали целосниот поединечен трошок за
завршување на СМС порака.
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Конкурентни нарушувања во случај на неурамнотеженост
интерконекцијата кои ја попречуваат иновацијата

во

СМС

6.20 Значителната разлика меѓу тарифите на завршување на СМС порака и основните
трошоци
претставува
тешкотија
за
операторите
кога
претрпуваат
неурамнотеженост во СМС интерконекцијата, со тоа што прекумерно ги
зголемува нивните трошоци. Оваа разлика носи ризик од конкурентно
нарушување, преку пренесувањето на маргината, од операторот кој презентира
понуди на мало кои водат до поголема потрошувачка, кон неговите конкуренти.
АЕК подоцна ќе го изложи горенаведеното во подробности.
Коментар од ВИП оператор:
Во член 6.20 од делот “Конкурентни нарушувања во случај на неурамнотеженост
во СМС интерконекцијата кои ја попречуваат иновацијата” е наведено следново:
“Значителната разлика меѓу тарифите на завршување на СМС порака и основните
трошоци
претставува
тешкотија
за
операторите
кога
претрпуваат
неурамнотеженост во СМС интерконекцијата, со тоа што прекумерно ги зголемува
нивните трошоци. Оваа разлика носи ризик од конкурентно нарушување, преку
пренесувањето на маргината, од операторот кој презентира понуди на мало кои
водат до поголема потрошувачка, кон неговите конкуренти. АЕК подоцна ќе го
изложи горенаведеното во подробности”.
Резултат на своите негативни малопродажни искуства во изминатите години во
врска со обезбедување на СМС услугата на крајните корисници, ВИП ОПЕРАТОР
во својство на оператор кој се соочува со неурамнотеженост во разменетиот СМС
интерконекциски сообраќај во целост се согласува со овде наведеното. Имено,
имајќи ја во предвид помалата сопствена претплатничка база не сме во можност
од финансиски аспект да го искомпензираме негативниот дисбаланс помеѓу
разменетиот СМС интерконекцискиот сообраќај резултат на различните
економии на обем со нашите директни конкуренти односно да го надминеме т.н.
“ефект на мрежа”.
Така изминатата година, во периодот од 01.01.2010 година до 31.12.2010 година на
основа на досегашните податоци за интерконекциски СМС сообраќај, Ви
предочуваме дека ВИП ОПЕРАТОР кај Т-Мобиле МК и Оне терминираше вкупно
25,631,302 СМС пораки за кои плати 51,262,604 МКД без ДДВ, додека во нашата
мрежа од другите мобилни мрежи терминирале вкупно 17,502,555 СМС пораки
(приближно 8 милиони помалку СМС пораки помалку) или поинаку кажано
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нивото на асиметрија на интерконекцискиот СМС сообраќај разменет со другите
мобилни мрежи е 46 % што причини ВИП ОПЕРАТОР да плати повеќе од 16
милиони МКД без ДДВ (265 илјади ЕВРА) за интерконекциски трошок за СМС во
однос на наплатените приходи по иста основа. Евидентен е фактот дека ВИП
ОПЕРАТОР повеќе плаќа отколку што наплатува за услугата за завршување на
СМС во сопствена мрежа, односно сме т.н. “net-payer”.
Во врска со ова и во насока на потврда на тешкотиите со кои се соочуваме
резултат на неурамнотеженоста во СМС интерконекцијата, говорат и изнесените
податоци од страна на Агенција во член 7.18 од Нацрт анализата според кои
претплатниците на Т-Мобиле МК дури 92% од вкупниот број на испратени СМС ги
праќаат кон претплатници на сопствена мрежа, односно за само 8% од
испратените пораки Т-Мобиле МК плаќа интерконекциски трошок, што
несомнено оди во прилог на фактот дека високата цена за завршување на СМС
значително му оди на прилог токму на Т-Мобиле МК кој преку т.н. “ефект на
силос” причинет со високата цена од 2 МКД/СМС со која прави бариера и на
малопродажниот пазар за обезбедување на СМС услуга, предизвикувајќи
конкурентно нарушување и спречувајќи ги своите конкурентни да понудат
аналогни атрактивни малопродажни понуди без притоа да имаат големи
интерконекциски трошоци.
Податците изнесени во член 7.18 се особено загрижувачки доколку се има во
предвид дека од вкупниот број на испратени СМС пораки од крајните корисници
во РМ над 80% отпаѓаат токму на корисниците на Т-Мобиле МК (Извештај за
развојот на пазарот на електронски комуникации за третиот квартал 2010 година
објавен од страна на Агенцијата на 03.02.2011 година), согласно кој доаѓаме до
фрапантиот резултат кој ја потврдува нарушеноста на конкурентноста при
обезбедувањето на СМС услугата односно до енормно присуство на т.н “club effect”,
дека резултат на превисоката големопродажна цена за завршување на СМС дури
80% од вкупните СМС пораки во РМ се затвораат во рамки на мрежата на
најголемиот оператор на јавна мобилна комуникациска мрежа кој има приближно
удел 60% или околу 1 милион и 125 илјади корисници.
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ОНЕ; 9,04%

ВИП; 9,83%

Т-Мобиле;
81,13%

“Уделот на операторите во вкупниот број на испратени СМС пораки во проценти за
трет квартал од 2010 година, извор: Агенција за електронски комуникации”

“Club effect” се однесува на фактот дека корисниците се мотивирани да
купуваат/користат услуги од операторот со најголемо учество на пазарот со цел да
го искористат бенефитот од “on-net” цените, а преку реализирање сообраќај со
најголемиот можен број на учесници на пазарот од односниот оператор.
Согласно погоре утврденото и по примерите на регулаторните тела во Данска,
Франција, Полска и др., ВИП ОПЕРАТОР очекува Агенцијата во најскоро
можно време да ги регулира односно намали големопродажните цени за
завршуваље на СМС пораки на начин со кој ќе се воспостави баланс во
плаќаљата за интерконекцискиот СМС сообраќај и со кој ќе се намали
конкурентното нарушуваље.
ВИП ОПЕРАТОР смета дека вистинскиот начин тоа да се случи е токму со
примена на резултатите од развиениот bottom- up LRICмодел (согласно
наведеното во член 6.17 и член 9.22 од Нацрт анализата) на основа на кои,
согласно нашите разбираља, а следејќи ја практиката и резултатите од
Bottom-up LRIC моделот за завршуваље на повици и од таму добиените
резултати, очекуваме да се утврди трошковно базирана цена на ниво
значително пониско од сегашната цена од 2 МКД/СМС кое ќе соодветствува
на реалните многу ниски трошоци за обезбедуваље на услугата за завршуваље
на СМС.
Притоа, дополнително со цел да се воспостави баланс во плаќаљата за
интерконекцискиот СМС сообраќај, очекуваме Агенцијата да утврди
асиметрија во цената за завршуваље на повик помеѓу операторите, на начин
што на ВИП ОПЕРАТОР ќе му се обезбеди можност да наплатува повисока
цена во доволно долг транзициски период со цел во најмала мера износите на
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меѓусебно плаќаље да се доведат во балансна состојба. Во прилог на ова водат
особено следниве аргументи:
- ВИП ОПЕРАТОР е далеку подоцна појавен оператор на пазарот за обезбедување
на јавни мобилни комуникациски услуги во однос на своите директни конкуренти;
- ВИП ОПЕРАТОР е соочен со ризик од маргинализција кога станува збор за СМС
услугата имајќи го во предвид учеството на пазарот од само околу 18%.
- Нашата неможност да креираме и практикуваме т.н. “club-effect”, како што тоа
особено го чини Т-Мобиле МК, односно да ги компензираме негативните
последици од т.н. “network-effect”.

Во прилог на оправданоста да се воведат асиметрични цени за завршување на
СМС во полза на последнопојавениот оператор би сакале да ја издвоиме
ситуацијата од Франција, кае е утврдена позитивна разлика помеѓу цената за
завршување на СМС во мрежата на последно појавениот оператор во однос на
истата во мрежата на далеку порано појавените оператори на јавна мобилна
комуникациска мрежа.
Така, на 16 Јуни 2006 година француското регулаторно тело ARCEP беше првото
регулаторно тело кое ја објави својата иницијатива за спроведување на анализа на
пазарот за завршување на СМС во јавните мобилни комуникациски мрежи.
Имајќи го во предвид фактот дека пазарот за завршување на СМС во јавните
мобилни комуникациски мрежи е надвор од 18 релевантни пазари од Препораката
на Европската комисија, француското регулаторно тело ARCEP при анализата го
аплицираше т.н “three criteria” тест од Препораката на Европската комисија
(2007/879/EC2 од 28 Декември 2007 година), а со цел да ја потврди оправданоста на
потребата за воспоставување на претходна (ex-ante) регулација. На 14 Јули 2006
година, по завршување на првата анализа на пазарот за завршување на СМС во
јавните комуникациски мрежи, Комисијата ја затвори ревизијата на спроведената
анализа, по што на 27 Јули 2006 година ARCEP беше првото регулаторно тело кое
воведе претходна (ex-ante) регулација на големопродажниот пазар за завршување
на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи. Имено, ARCEP наметнала
асиметрични цени за завршување на СМС и тоа: 3.5 евроценти/СМС за операторот
Bouygues Télécom како последно појавен мобилен оператор и 3.00 евроценти/ СМС
за претходно појавените оператори (Orange France, учество на пазарот: 47.1%; SFR,
учество на пазарот: 35.7%). Одлуката на ARCEP за одредување на терминациска
цена за завршување на СМС на повисоко ниво за последно појавениот оператор е
поткрепена со фактот за далеку поголемите трошоци на кои истиот подлежи во
однос на предходно појавените оператори, ризикот од маргинализација на тој
оператор имајќи го во предвид учеството на пазарот од само 17.2% во моментот на
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регулирање на големопродажниот пазар за завршување на СМС, како и поради
недостигот на т.н “club effect”. Спроведената регулација на големопродажно ниво
значително позитивно се одразила врз малопродажниот пазар, односно
придонела значително зголемување на користењето на СМС услугата од страна на
претплатниците како и можност за креирање на нелимитирани т.н “flat rate”
тарифни планови, односно нелимитиран обем на СМС пораки кон било која
мрежа.
Ова асиметрично ниво на цените за завршување на СМС се одржало се до Јули
2010 година, кога ARCEP спроведе втора анализа на големопродажниот пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, при што наметна
“glide path” з а период од 3 години, почнувајќи од октомври 2010 година, со што
цените на доминантните оператори се намалени за 50%, односно намалување од
3.00 евроценти/СМС на 2.00 евроценти/СМС, додека за последно појавениот
мобилен оператор Bouygues Télécom намалување од 3.50 евроценти/ СМС на 2.17
евроценти/ СМС, со што во моментот на завршување на “glide path”-от во Јули 2012
година цените за завршување на СМС би биле симетрични, односно фиксирани на
1 евроцент/СМС (извор: www.cullen-international.com).

Цени за завршување на СМС (Извор: www.cullen-international.com)

Согласно ова, следејќи го примерот на францускиот регулатор за случајот на
Bouygues Telecom, предлагаме на Агенцијата да осигура повеќе годишен грејс
период за задржуваље на големопродажните цени за завршуваље на СМС
пораки во јавната мобилна комуникациска мрежа на ВИП ОПЕРАТОР на
повиско ниво, после што по извесен дополнителен преоден период од уште
неколку години големопродажните цени за завршуваље на СМС пораки во
јавни мобилни комуникациски мрежи би можеле да конвергираат на еднакво
ниво.
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Одговор од АЕК:
АЕК со овој документ ги определи оператори со значителна пазарна моќ на
релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи и обврските за отстранување на конкурентските проблеми на истиот.
Согласно член 48 од Законот за електронските и Правилникот за нивото на
деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за
интерконекција и начинот на нивно објавување, АЕК им наметнува на
операторите со значителна пазарна моќ на релевантен пазар обврска, висината
на цените и услугите да бидат базирани на трошоците и контрола на цени. Ова
вклучува дека цените за интерконекција ќе бидат определени според трошоците,
карактеристиките и можностите што ќе бидат вклучени во сметководствените
системи за трошоци. Според обврската за цени ориентирани според трошоци
операторите имаат обврска да покажат дека цените се базирани на трошоци и
дека во нив е вклучена и стапката за поврат на инвестицијата, базирани на LRIC
методологија.

Недоволност на правото за заштита на конкуренцијата
сеопфатно регулирање на релевантните пазари

за самостојно и

6.21 Во согласност со Препораката на Европската комисија 2007/879/EC проверката
дали правото за заштита на конкуренцијата само по себе не е доволно за
отстранување на конкретните пазарни неправилности, претставува последен од
трите критериуми, чиешто истовремено исполнување е неопходно за
националните регулаторни органи да можат да определат друг пазар, различен
од наведените во Прилогот на Препораката.

6.22 Одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Р.М
145/2010), како основниот правен акт кој ги содржи правилата за заштита на
конкуренцијата во РМ имаат за цел обезбедување на слободна конкуренција на
домашниот пазар заради поттикнување на економската ефикасност и
благосостојба на потрошувачите. Истиот се применува на облиците на
спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата што
произведуваат дејство на територијата на Р.Македонија, дури и кога тие
произлегуваат од акти и дејствија сторени или превземени надвор од
територијата на Р.Македонија.
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6.23 Согласно член 11 од Законот забранета е секаква злоупореба на доминантната
позиција од едно или повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов
суштински дел. Злоупотребата особено постои во случај на директно или
индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени или други нефер
услови на тргување и/или неоправдано одбивање да му се овозможи пристап во
сопствената мрежа или други инфраструктурни објекти на друго претпријатие за
соодветен надоместок, доколку без ваквото истовремено користење, другото
претпријатие, заради правни или фактички причини ќе биде оневозможено да
дејствува како конкурент на определен релевантен пазар.
6.24 Еден од пазарните проблеми идентификувани на предметниот пазар од страна на
АЕК е антиконкурентската надуеност на тарифите од страна на
идентификуваните оператори односно нефер услови на тргување, чијашто висина
според оценка на АЕК останува без оправдана поврзаност со економската
вредност на услугата. Таквото однесување на операторите теоретски би можело
да претставува предмет на интересирање и да стане објект на определени
активности на Комисијата за заштита на конкуренција , но сепак таквите
активности не се соодветни за комплексна регулација на пазарот. Треба да се
посочи дека проблемот на нефер услови на тргување односно наметнување на
тарифи за услугата завршување на СМС во јавни мобилни мрежи повисоки од
економската вредност на услугата, како идентификуван проблем од страна на
АЕК е поврзан со проблемот на пристап кон мрежата на операторите, со цел
давање на услуга за завршување на СМС и може да биде ефикасно разрешен,
доколку дополнително бидат преземени мерки, кои комплексно влијаат на
целината на идентификуваните проблеми. Според АЕК единствена таква мерка е
примена на оваа предходна регулација, бидејќи правните инструменти
предвидени во законот за конкуренцијата, иако би можеле парцијално и ad hoc да
разрешат еден од посочените проблеми, со сигурност нема да бидат во состојба да
ги отстранат сите неправилности кои се јавуваат на анализираниот пазар.
6.25 Комисијата за заштита на конкуренција водејќи ја политиката на заштита на
конкуренцијата може да ги примени инструментите, за кои станува збор
подолу.Во согласност со член 48 од Законот за Законот за заштита на
конкуренција, Комисијата за заштита на конкуренција може да спроведе
истражување во определен сектор на економијата ако постојат околности кои
укажуваат на можноста конкуренцијата да биде нарушена. Согласно членот 45,
пак, Комисијата за заштита на конкуренција, својата основна надлежност на
заштита на конкуренцијата ја остварува со водење на прекршочни постапки за
утврдување на постоење на прекршоци кои се состојат од склучување на
забранети договори и/или злоупотреба на доминантна позиција. Во таквите
прекршочни постапки, Комисијата за заштита на конкуренцијата донесува
решенија со кои утвдрува дека е сторен прекршок, го утврдува сторителот и
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изрекува глоба во паричен износ. Дополнително, и само по правосилноста на
прекршочното решение, Комисијата за заштита на конкуренцијата може на
сторителот на прекршокот со решение да му наложи потребни мерки на
однесување и структурни мерки за отстранување на штетните последици од
нарушувањето на конкуренцијата настанати со прекршокот и да определи рокови
за нивно извршување (член 52 од Законот за заштита на конкуренцијата).
6.26 Во согласност со член 59 од Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата за
одлучување по прекршок на претпријатието односно здружението на
претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на
вкупниот годишен приход остварен од последната деловна година, изразена во
апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на
претпријатија има составена годишна сметка ако стори злоупотреба на
доминантна позиција во смисла на член 11 од Законот за заштита на
конкуренција.
6.27 Како што произлегува од горенаведеното, Комисијата за заштита на
конкуренција поседува определени инструменти за реализација на своите
законски задачи, при што треба да се констатира дека неговите активности се
јавуваат во форма на контрола на ефикасното функционирање на
конкуренцијата, која се врши ex post.
6.28 Во однос на проблемите на анализираниот пазар идентификувани од страна на
АЕК (можност за антиконкурентска надуеност на тарифите за завршување на
СМС во мрежата на анализираните оператори), АЕК смета дека правните
инструменти кои се предвидени во правото за заштита на конкуренцијата не се
доволни за да ги отстранат пазарните неправилности.
6.29 Искуствата на АЕК во врска со регулацијата на телекомуникацискиот пазар
укажуваат дека операторот, кој поседува значителна пазарна моќ може да се
ангажира во широк спектар на постапки со цел нарушување, ограничување и/или
спречување на ефективната конкуренција. Во случаите кога пристапот до
мрежата е неопходен за ефективна конкуренција на пазарот на мало, операторот
со значителна пазарна моќ може да ја зацврстува својата пазарна позиција,
попречувајќи, ограничувајќи или одбивајќи да овозможи пристап до сопствената
мрежа на пазарот на големо, бидејќи во принцип не само што нема економски
интерес да овозможи пристап, туку едноставно треба да се претпостави дека
може да се стреми за ја ограничи конкуренцијата. АЕК со оваа анализа не
идентификуваше постоење на таков проблем во моментот на спроведување на
анализата.
6.30 Исто така, треба да се земе предвид дека правото за заштита на конкуренцијата
интервенира само ex post и поведува само поединечни, конкретни постапки, кои
немаат превентивен карактер, односно таков, кој ќе спречува појавување на
___________________________________________________________________________________________
Страна 61 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

пазарни неправилности во иднина. Од друга страна, регулаторните инструменти
со кои располага АЕК се применуваат според принципот на пропорционалност и
адекватност во однос на идентификуваните пазарни проблеми. Затоа АЕК смета
дека остануваат да бидат најефикасна правна мерка која дозволува отстранување
на неправилностите кои се јавуваат на анализираниот пазар.
6.31Согласно фактот дека основниот правен инструмент применуван од страна на
Комисијата за заштита на конкуренција во сферата на заштитата на
конкуренцијата на пазарот останува да бидат решенија донесени во прекршочна
постапка со кои се утврдува постоење на прекршок, се идентификува неговиот
сторител и се изрекува глоба во паричен износ за сторениот прекршок како ex
post мерки, а не решенија со кои се наметнуваат обврски за овозможување на
услови за развој на ефективна конкуренција, АЕК смета дека самото право за
заштита на конкуренцијата не е доволно за да бидат отстранети, а пред се за да се
спречат во иднина неправилностите и опасностите произлезени од ex ante
анализата.
6.32 Вреди да се забележи АЕК е регулаторно тело во делокругот на регулирањето на
телекомуникацискиот сектор и располага со соодветни и прецизни инструменти
кои служат меѓу другото за постојано собирање на податоци и набљудување на
конкурентската ситуација на одделните пазари на пазарот за електронски
комуникации.
6.33 Имајќи го предвид горенаведеното, АЕК смета дека инструментите од правото за
заштита на конкуренцијата не се доволни за обезбедување на ефективна
конкуренција на пазарот на завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи.
6.34 Од горенаведеното, АЕК смета дека неопходна е ex ante регулација, која ќе служи
за развој на ефективна конкуренција на подолг рок на пазарот на завршување на
СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи.
6.35 Резимирајќи, погоре АЕК смета дека претставената анализа на пазарот од аспект
на оправданоста на ex ante регулацијата, треба да се констатира дека на
анализираниот пазар исполнети се трите критериуми за оправданост на ex ante
регулацијата. Со тоа му се овозможува на АЕК да го определи и регулира пазарот
за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи кој не е досега
наведен во Прилогот кон Препораката на ЕК и Одлуката за утврдување на
релевантни пазари што се подложни на претходна регулација.

Коментар од ВИП оператор:
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Во член 6.35 е наведено следново: Резимирајќи,
“
погоре АЕК смета дека
претставената анализа на пазарот од аспект на оправданоста на ex ante
регулацијата, треба да се констатира дека на анализираниот пазар исполнети се
трите критериуми за оправданост на ex ante регулацијата. Со тоа му се
овозможува на АЕК да го определи и регулира пазарот за завршување на СМС во
јавни мобилни комуникациски мрежи кој не е досега наведен во Прилогот кон
Препораката на ЕК и Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се
подложни на претходна регулација.”
На основа на погоренаведеното, ВИП ОПЕРАТОР ја поздравува одлуката на
Агенцијата да го определи и регулира големопродажниот пазар за завршување на
СМС, притоа следејќи ги позитивните искуства и практики иницирани од
Европската Комисија и применувани во земјите членки на ЕУ.
Во член 9.18 е наведено следново: “Согласно член 47 од Законот за електронските
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007,
55/2007, 98/2008и 83/2010) и согласно Правилникот за начинот на в одење на
посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или
пристап, операторите со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, Т-Мобиле
Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ,
Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор водат
посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или
пристап, што понатаму ќе претставува основа за определување на цени
ориентирани според трошоци.”
Во врска со обврската на операторите со значителна пазарна моќ на релевантен
пазар да водат посебно сметководство за активности поврзани со интерконекција
и/или пристап, а притоа имајќи ја во предвид точка а) од член 24 во ДЕЛ V
“ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВО НА УСЛУГИ” од Правилникот за начинот на водење на
посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или
пристап (понатаму: Правилник), ВИП ОПЕРАТОР смета дека “услуги за
интерконекција” се општо дефинирани, односно не се засебно и конкретно
издвоени типот на услуги кои се дел од услугите за интерконекција,а согласно
релевантните пазари на продажба и производи и услуги на големо. На основа на
тоа, ВИП ОПЕРАТОР потенцира дека не е јасен начинот на кој ќе се врши
распределбата на трошоци реализирани по основ на завршување на повици и СМС
поединечно, а со цел исполнување на наметната обврска. Во насока на
допрецизирање, ВИП ОПЕРАТОР смета дека е потребно засебно да се дефинираат
секоја од услугите кои спаѓаат во категоријата “услуги за интерконекција” во
рамки на член 24 од Правилникот, со што истото би довело до разграничување на
распределба на трошоците кои произлегуваат од обезбедување на услугите
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дефинирани во Пазар 16 – “Услуга за завршување на повик во јавни мобилни
комуникациски мрежи на географското подрачје на Република Македонија” и
Пазарот на услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи.
Одговор на АЕК:
АЕК го прифаќа коментарот на ВИП Оператор. Забелешките во однос на
допрецизирање на категоријата „услуги на интерконекција“ ќе бидат
дополнително разгледани.

7. Определување на значителна пазарна моќ

7.1 Согласно член 10, став ( 2) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен
весник на Република Македонија“ бр. 145/2010):
“Се претпоставува дека едно претпријатие има доминантна позиција, ако
неговиот удел на релевантниот пазар изнесува повеќе од 40 %, освен ако
претпријатието не го докаже спротивното.“
7.2 Во врска со услугата за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски
мрежи специфично е тоа што, секој од операторите кој што ја нуди услугата за
завршување на СМС воедно е и единствениот оператор кој може да обезбеди
пристап до крајните корисници на својата мрежа. Во моментов во Република
Македонија, независно дали се мери врз основа на волуменот на повици или пак
врз основа на приходите кои ги остваруваат и трите оператори на јавни мобилни
комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски услуги, сите
имаат 100 % учество во завршувањето на СМС во сопствените мрежи и АЕК смета
дека истиот нема да се промени во наредниот временски период.
7.3 Врз основа на горенаведеното, АЕК смета дека и трите оператори на јавни
мобилни комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски
услуги во моментов имаат доминантна позиција во обезбедувањето на услугата
за завршување на СМС во сопствената мрежа и таа позиција нема да се промени
во наредниот временски период.

Коментар од ОНЕ:
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Не само во наредниот временски период туку отсекогаш и засекогаш! Зошто е
потребна толку голема елаборација на услугата и конкурентните околности кога
според ова „универзално“ правило секој и секогаш е SMP. Според овој критериум
никогаш нема да постои било каква можност за поддршка на помалите оператори
во услови на објективна доминација од страна на еден оператор бидејќи тие се
едноставно поистоветени и формално не постои разлика во нивната улога на
пазарот.

Одговор од АЕК:
АЕК смета дека кометарот на ОНЕ е неаргументиран. Имено, анализата е
направена во согласност со Законот за електронски комуникации земајќи ја во
голема мера Препораката од ЕК за релевантни пазари подложни на претходна
регулација (наведена во фуснота 1 од овој документ) и explanatory note на истата7
каде е наведено „Mobile call termination is an input both to the provision of mobile
calls (that terminate on other mobile networks) but also to calls that are originated by
callers on networks serving fixed locations that terminate on mobile networks. This
also applies to SMS termination, although the majority of messages that are
terminated originate from other mobile handsets. Since the termination charge is set
by the called network, which is chosen by the called subscriber, the calling party in
general does not have the ability to affect or influence termination charges. This is the
case under the calling party pays (CPP) principle which is currently common in Europe.
As the market failure is potentially the same for both call and SMS termination and as
both services are sold as part of the same mobile cluster at both retail and wholesale
level, it seems appropriate for descriptive purposes to deal with them together, even
though on the basis of demand and supply side characteristics they constitute
separate markets. The conclusion at the current time (under a calling party pays
system) is that call termination by third parties on individual networks is the
appropriate relevant market. A market definition for call termination on each mobile
network would imply that currently each mobile network operator is a single supplier
on each market. However, whether every operator then has market power still
depends on whether there is any countervailing buyer power, which would render any
non-transitory price increase un-profitable. The market identified in this
Recommendation is the same as the one identified in the initial Recommendation, i.e.
voice call termination on individual mobile networks. To the extent that the exchange
and termination of SMS are considered to result in similar market power problems, it

7

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/proposals/sec2007_1483_final
.pdf
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is open to NRAs to consider defining and notifying an additional separate market for
SMS.“
7.4 Доминантната позиција во обезбедувањето на услугата за завршување на СМС во
сопствената мрежа воедно укажува на фактот дека секој оператор има можност
да делува независно на условите на пазарот во поглед на крајните корисници и
останатите оператори. Ставот на Агенцијата за електронски комуникации е дека
постојат ограничувањата за влез на овој релевантен пазар, и дека истите нема да
се намалат во наредниот временски период.

Пазарно учество на релевантниот пазар
7.5 Пазарниот удел на операторите на релевантниот пазар, е значаен показател за
пазарната моќ на истите.Европската комисија со основните упатства за вршење
на анализа на релевантните пазари ја дефинира значителната пазарна моќ на
релевантен пазар : " Операторите и давателите на услуги кои имаат помалку од 25
% удел на релевантниот пазар се смета дека не поседуваат доминантна позиција,
додека учеството кое изнесува повеќе од 40% се претпоставува дека има
доминантна позиција. Случај на многу висок пазарен удел од над 50% е доказ за
постоење на доминантна позиција " .Операторот врши значително влијание кога
„се наоѓа во состојба еквивалентна на доминантна позиција која му овозможува да се

однесува на независен начин во однос на неговите конкуренти, претплатници и
потрошувачи“.
7.6 Секој мобилен оператор располага со 100% учество на пазарот за завршување на СМС
порака во сопствената мрежа. Сообраќајот за завршување на СМС порака, во сите
случаи поминува низ мрежата на мобилниот оператор за завршување кој во
суштина управува со 100% од пазарот.
7.7 Освен фактот што секој оператор располага со 100% учество на пазарот, технички
е невозможно за нов учесник да влезе на еден од овие пазари, доколку друг
оператор не може да завршување на СМС во мрежата на овој мобилен оператор.
Ова е нагласено од директивите на Европската комисија како претпоставка за
моќта на пазарот,100% учество на пазарот и отсуството на потенцијална
конкуренција се важни показатели за пазарна моќ. Сепак, со цел да се процени
значењето и во согласност со директивите, неопходно е да се изврши темелна и
исцрпна анализа на економските карактеристики на пазарот.
7.8 Проценката на компензирачка куповна моќ од која што може да профитира оператороткупувач или потрошувачот е важен елемент кој овозможува да се означи нивото
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на моќта на операторот и да се разбере дали истиот може да дејствува независно
од побарувачката и од неговите конкуренти. Оваа способност за независно
дејствување може да биде утврдена со разгледувањето на трошоците за завршување на
СМС кои ги практикува операторот и особено со можноста за трајно оддалечување
од цената која одговара на разумна профитабилност.
7.9 Анализа на однесувањето на крајните корисници и на купувачите на услугата за
завршување на СМС порака не дозволува да се истакне директната или
индиректна против- куповна моќ, која овозможува да урамнотежи моќта на
мрежните оператори за завршување на СМС порака до нивните соодветни
претплатници.
Отсуство на индиректна против-куповна моќ преку крајните корисници
7.10 Кога станува збор за претплатници на операторот за завршување на СМС на
пазарот за продажба на мало во Македонија, како речиси во сите европски земји,
преовладува економскиот модел calling party pays. Операторот му ги наплаќа на
клиентот само појдовните СМС пораки. Приемот на СМС пораки е бесплатен.
Трошоците за завршување на СМС порака е одредена од операторот на повиканиот
(и зависи од изборот на повиканиот), но оваа цена ја плаќа операторот на
повикувачот, односно индиректно, самиот повикувач.
7.11 Но, повиканиот е тој кој го избира својот мобилен оператор. Истиот донесува
одлука само во зависност од критериумите кои директно го засегаат, имено во
зависност од трошоците на терминалот (субвенционирана или не), цената на
двојна понуда, меѓудругото водејќи сметка за цената на појдовни повици и на
можноста за испраќање пораки (број на СМС пораки вклучени во понудата, цена
на СМС пораки надвор од понудата итн.).
7.12 Така, тој не е многу засегнат од трошоците за завршување на СМС порака, така што не
знае ниште за неа, бидејќи не е јавно објавена. Во таа смисла, принципот на
плаќање од страна на повикувачот не го поттикнува операторот доволно за да
воведе трошоци за завршување на СМС повик на конкурентно ниво.
7.13 Врз основа на принципот за плаќање од страна на повикувачот, потрошувачот не
располага со никаква ефективна против-куповна моќ .
7.14 Кога станува збор за едиторите на услуги Против-куповната моќ би можела да
произлезе од фактот што, на пример во рамките на кампања за директен
маркетинг, едиторите можат да изберат да не ја опфатат клиентелата на еден
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мобилен оператор поради високата тарифа на неговата понуда за продажба на
мало на SMS Push (или онаа на агрегатор кој ја препродава оваа понуда).
7.15 Сепак, оваа евентуална моќ за преговарање на едиторите на услуги не е мошне
веродостојна, бидејќи оваа примена на мало ги намалува приходите на
мобилните оператори, а едиторот на услуги е првиот кој е казнет со намалување
на потенцијалните претплатници.
7.16 Со ова треба да се покаже отсуството на индиректна моќ на едиторите на услуги
наспроти мобилните оператори во однос на нивните соодветни тарифи за
завршување на СМС порака. Но, ниту едиторите на услуги не извршуваат
значителна против-куповна моќ преку агрегаторите на СМС пораки, во улога на нивни
претплатници.
7.17 Вредности на различните учесници на пазарот за продажба на големо ,треба да се
анализира дали може да постои компензирачка куповна моќ при учеството на
претплатниците на пазарот за продажба на големо. Што се однесува на СМС
услугата, најважните претплатници на еден мобилен оператор се другите активни
мобилни оператори кои функционираат на истата територија.
7.18 Всушност, според проценките на АЕК донесени врз основа на податоците од
кварталните извештаи, од бројот на испратени СМС пораки од страна на
операторите (во периодот од 01.01.2010 до 30.09.2010 година) се гледа дека
претплатниците на Т-Мобиле 92% од вкупниот број на испратени СМС ги праќаат
кон претплатници на сопствена мрежа, претплатниците на ОНЕ 52 % од вкупниот
број на испратени СМС ги праќаат кон претплатници на други мобилни мрежи во
РМ додека претплатниците на ВИП 51 % од вкупниот број на испратени СМС ги
праќаат кон претплатници на сопствената мрежа додека 49 % кон претплатници
на други мобилни мрежи во РМ.
Коментар од ОНЕ:
Со издедначувањето на третманот на операторите преку нивно идентификување
како SMP врз основа на 100% критериумот се занемарува фактот дека постои
значителна поларизација на пазарот како резултат на повеќе од двојно
поголемиот удел на Т-Мобиле во однос на останатите. Во утврдувањето на
мерките не смее да се занемари фактот дека Т-Мобиле има голема доминација на
пазарот воопшто, а во конкретниов случај и во делот на SMS пораките.
Одговор од АЕК:
АЕК смета дека коментарот од ОНЕ е неаргументиран. Имено, одговорот на
претходниот коментар се однесува и на ова прашање.
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7.19 Кога станува збор за активни мобилни оператори на иста територија интересот на
секој оператор поединечно е да наметне висока цена за завршување на СМС
порака за влезните СМС пораки со цел да го зголеми неговиот приход од
интерконекција, истовремено одржувајќи ниска цена на завршување на СМС
порака за излезните СМС пораки (off-net) со цел да ги минимизира своите
трошоци за интерконекција. Во таа смисла, доколку еден оператор одлучи
еднострано да ја зголеми цената за СМС интерконекција, двата други ќе имаат
корист одговарајќи веднаш со еднакво зголемување, со цел глобално да се
урамнотежат приливите и одливите. Напротив, доколку еден оператор одлучи
еднострано да ја намали цената за СМС интерконекција, двата други немаат
корист од намалувањето на нивната цена, во случај кога нивните цени на
интерконекција се намалуваат без да влијаат на приходите.
7.20Во овие услови, еден оператор кој сака да ја зголеми цената на СМС
интерконекција може да ја одреди на едно произволно високо ниво. Во таа
смисла, компензирачката куповна моќ на купувачите на услугата за завршување
на СМС, теоретски е сосема намалена, како доказ за нивната моќ да преговараат
за намалување на цените за завршување на СМС порака и за постоењето на
компензирачка против-куповна моќ.
7.21 Според АЕК, оваа против-куповна моќ е реална поради карактерот на услугата и
утврдената рамнотежана на приливите. Операторите имаат економски интерес да
создадаат услови, неопходни за продолжување на развојот на СМС услугата,
наспроти другите конкурентни услуги на интерперсонални комуникации
(електронски пошти, гласовни повици). Исто како и договорите за СМС
интероперабилност склучени со странските мобилни оператори, договорите со
државните мобилни оператори надвор од активната зона се предмет на
билатерални преговори и тарифите можат да разграничат еден оператор од друг.
Сепак, оваа вредност останува ограничена во споредба со локалните размени и не
се случило мобилен оператор од Македонија да принуди некој мобилен оператор
од странство да ја намали цената за завршување на СМС порака, ниту пак
обратно.
7.22 Регулаторното тело смета дека корисниците на јавни мрежи кои не се мобилни
немаат доволна моќ за да преговараат на пазарот.
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Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот
7.23 Ефект на куповна моќ постои кога одреден купувач (или група купувачи) на
производи или услуги е толку значаен за понудувачот на услугата, при што
истиот има влијание врз надоместокот кој што се наплатува за тој производ или
услуга.
7.24 Куповната моќ не може да се разгледува како основен концепт, бидејќи повеќе се
однесува на релативната моќ која ја има купувачот во преговорите со
понудувачот на услугите. При определување дали еден оператор има значителна
пазарна моќ, не е доволно само купувачот да има куповна моќ, туку е неопходно
купувачот со својата куповна моќ да може да влијае на понудувачот на услугата
во таква мера, да понудувачот на услугата надоместоците за таа услуга ги
определува на конкурентно ниво. Во тој случај понудувачот на услугата нема да
има можност да дејствува независно од конкурентите, корисниците и
потрошувачите.
7.25 Врз основа на расположивите податоци и спроведените пресметки, AEK дојде до
заклучок дека влијанието на куповната моќ на големите корисници не може да се
јави како конкурентна препрека на доминантната позиција на операторите на
пазарот.

Степенот на развој на релевантниот пазар

7.26 АEK смета дека пазарот на услуги за завршување на СМС не е доволно развиен, со
самото тоа овој критериум станува не релевантен при определување на оператори
со значителна пазарна моќ на овој пазар. Ваквиот став на АЕК се заснова на
спроведената анализа во врска со можните супститути на страната на
побарувачката и понудата на малопродажно и големопродажно ниво на пазарот
за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.

Технолошките предности
7.27 Доколку постојат технолошки предности, тие можат да претставуваат
ограничување за влез на потенцијални оператори на пазарот од една страна или
предност во однос на постојните конкурентни оператори како резултат на
___________________________________________________________________________________________
Страна 70 од 93

Финален документ за анализа на Пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

пониските производствени трошоци или разноврсност на производите, од друга
страна. Овој критериум се смета како нерелевантен поради наведените
ограничувања кои постојат за влез на овој пазар и кои укажуваат дека постојните
оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни
комуникациски услуги, кои нудат услуги за завршување на СМС, не се соочуваат
со постојана, ниту со потенцијална конкуренција.
7.28 Како резултат на тоа, АЕК смета дека споредбата помеѓу технологиите не е
релевантна.

Развојот на продажната и дистрибутивната мрежа:
7.29 Со оглед на тоа што инвестицијата за развој и одржување на продажна и
дистрибутивна мрежа е голема, може да се јави како ограничување за влез на
нови оператори на пазарот, но и како предност во однос на постојните
конкуренти.
7.30 АЕК смета дека овој критериум не е релевантен за пазарот на услуги за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, бидејќи услугата за
завршување на СМС се нуди само на купувачите на пазарот на големопродажба
(други мобилни и фиксни оператори) и поради тоа не е потребна високо развиена
продажна и дистрибутивна мрежа.

Економиите на обем или економиите на интеграција
7.31Економија на интеграција постои кога просечниот трошок за еден производ се
намалува како резултат на заедничко производство на тој производ со други
производи кои ги произведува иста компанија. Овој критериум не е релевантен
поради ограничувања за влез на пазарот на услуги за завршување на СМС кои
укажуваат дека постојните оператори не се соочуваат со конкуренција на овој
пазар.
7.32 Економија на обем постои кога зголемувањето на производството доведува до
намалување на просечните трошоци по единица производ. Доколку постои,
економијата на обем може да дејствува како ограничување за влез или како
предност во однос на постојните конкуренти на пазарот. Меѓутоа, АЕК смета дека
кога се зборува за пазарот на услуги за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи и/или услуги овој критериум не може да се смета како
релевантен поради ограничувања за влез кои веќе постојат на овој пазар.
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Степенот на вертикална интеграција
7.33 Вертикалната интеграција може да се јави како ограничување за влез на пазарот
на услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи и со
тоа да ја зајакне доминантната позиција на постојните оператори на јавни
мобилни комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски
услуги. Имено, во моментов во Република Македонија и трите оператори на јавни
мобилни комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски
услуги се вертикално интегрирани гледано од аспект на сопственоста на
продажните канали. Како резултат на тоа, потенцијалниот оператор ќе мора да
изгради сопствени продажни канали за да може да им ги продава своите
производи и услуги на крајните корисници, што значително ќе влијае на
зголемување на неговата инвестиција.
7.34 АЕК смета дека, во поглед на големата инвестиција вертикалната интеграција се
јавува како ограничување за влез на овој пазар и со тоа ја намалува можноста од
конкурентен притисок врз постојните оператори.

Степенот на диференцијација на производите
7.35 АЕК смета дека степенот на диференцијација на производите не е релевантен
критериум за пазарот на услуги за завршување на СМС, од причина што оваа
услуга не е поврзана со останатите. Имено, купувачите на оваа услуга, а тоа се
главно операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни
комуникациски услуги немаат друга алтернатива на страната на побарувачката
освен оваа услуга да ја купат од операторите на јавни мобилни комуникациски
мрежи и давателите на јавни мобилни комуникациски услуги кои ја
обезбедуваат.
Пристап до финансиски ресурси
7.36 Лесен или привилигиран пристап до пазарот на капитал може да претставува
ограничување за влез, како и предност во однос на постојните конкуренти. АЕК
смета дека овој критериум не е релевантен на овој пазар, поради ограничувања за
влез кои укажуваат на тоа дека постојните оператори не се соочуваат со
потенцијална конкуренција.
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8. Заклучок од анализата

8.1 Врз основа на дефиницијата на релевантниот пазар на услуги за завршување на
СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, АЕК дојде до заклучок дека
постојат одвоени пазари за завршување на СМС во мрежите на трите постојни
оператори. Тоа значи дека и трите оператори на јавни мобилни комуникациски
мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски услуги имаат 100 % учество
во завршувањето на СМС пораки во индивидуалните мрежи. Како резултат на
недостигот на конкурентни препреки, што беше утврдено со претходно кажаното,
секој од операторите на јавни мобилни комуникациски мрежи и даватели на
јавни мобилни комуникациски услуги има значителна пазарна моќ во
обезбедувањето на услугата за завршување на СМС во индивидуална мрежа
базирана особено на учеството на пазарот, ограничувањата за влез и отсуството
на потенцијална конкуренција. Пазарната моќ им овозможува и на трите
постојни оператори да се однесуваат независно од конкурентите и
потрошувачите.
8.2 Врз основа на горенаведеното, АЕК дојде до заклучок дека трите оператори имаат
значителна пазарна моќ на пазарот на услуги за завршување на СМС во
сопствената мрежа. Заклучокот се базира пред се на следното:
•

•

Само операторот кој ја нуди услугата за завршување на СМС може да ги
завршува СМС пораките кон корисници на неговата мрежа, па според тоа секој
од операторите има 100 % учество на пазарот на услуги за завршување на СМС
на големопродажно ниво;
Комбинацијата од значителното учество на пазарот, ограничувањата за влез
како и отсуството на потенцијална конкуренција се доволен показател за
постоење на пазарна моќ.

8.3 Со оглед на напред наведеното, АЕК заклучи дека Т-Мобиле Македонија,
Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ, Акционерско
друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор Друштво за
комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје се оператори со значителна пазарна моќ
на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи.
8.4 Така, денес постои техничка невозможност за оспорување на монополот на даден
мобилен оператор на услугата за завршување на СМС порака во неговата мрежа.
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8.5 АЕК смета дека операторите во Македонија имаат значително влијание на пазарот за
продажба на големо на услугата за завршување на СМС порака во нивната
сопствена мрежа.

9. Определување на обврски на операторите со значителна пазарна моќ

9.1 Во продолжение, АЕК во согласност со Законот за електронските комуникации
(“Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008
и 83/2010 ) и во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата на
операторите со значителна пазарна моќ: Т-Мобиле Македонија, Акционерско
друштво за мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ, Акционерско друштво за
мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор Друштво за комуникациски
услуги ДООЕЛ Скопје, им определува обврски за кои проценува дека се
најсоодветни за спречување на постојната значителна моќ на пазарот на услуги
за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.
9.2 Врз основа на спроведената анализа, АЕК на Т-Мобиле Македонија, Акционерско
друштво за мобилни комуникации, Скопје и ОНЕ, Акционерско друштво за
мобилни комуникации и ВИП Оператор, им ги наложува следните обврски:
•
•
•
•
•

Интерконекција и пристап,
Транспарентност при интерконекција и пристап,
Недискриминација при интерконекција и пристап,
Посебно сметководство
Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци

Интерконекција и пристап
9.3 Согласно член 44 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010 ),
операторите на јавни комуникациски мрежи имаат право и обврска ги задоволат
барањата за интерконекција и пристап на која било точка во нивните мрежи каде
што е технички можно, вклучувајќи и пристап на точки што не претставуваат
крајни приклучни точки на мрежата. Со наложување на оваа обврска, АЕК има за
цел овозможување на завршување на СМС во сите мобилни мрежи, а со тоа и
зголемување на конкуренцијата на релевантниот пазар. Наметната обврска за
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интерконекцијата се однесува на можноста за завршување на СМС како во GSM
така и во UMTS мрежите.
9.4 АЕК им наметнува обврска за интерконекција и пристап на операторите: ТМобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и
ОНЕ, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор.
9.5 Горенаведени оператори имаат значителна пазарна моќ при завршување на СМС
во сопствена мрежа, што им овозможува да го определуваат нивото на
надоместокот на услугата за завршување на СМС независно од конкурентите,
корисниците и потрошувачите на релевантниот пазар. Ваквата можност на
делување на операторите придонесува до намалување и спречување на појавата
на конкуренција на овој пазар. Со наложување на оваа обврска, ќе се овозможи
поврзување на мрежите на Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за
мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ, Акционерско друштво за мобилни
комуникации, Скопје и ВИП Оператор Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ
Скопје, како со постоечките така и со новопојавените заинтересирани оператори,
со што на новите оператори ќе им се овозможи пристап до крајните корисници на
трите горенаведени оператори.
9.6 Анализата на пазарот на услуги за завршување на СМС покажа дека
новопојавените оператори немаат алтернативна опција за поврзување на своите
крајни корисници со крајните корисници на постојните оператори. Од тука АЕК
смета дека обврската за интерконекција и пристап е неопходна за да се овозможи
пристап до мрежите на операторите со значителна пазарна моќ и до нивните
крајни корисници.
9.7 Со цел да се спречат непотребни одложувања на меѓумрежното поврзување, на
операторите со значителна пазарна моќ на пазарот на услуги за завршување на
СМС, согласно член 44 став (4) од Законот за електронските комуникации
(“Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008
и 83/2010) им се наложува да одговорат на барањата за меѓусебно поврзување на
сопствената јавна комуникациска мрежа со мрежите на други оператори во рок
од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за интерконекција и пристап.
9.8 АЕК смета дека со наложувањето на оваа обврска ќе се обезбеди воспоставување
на ефикасна конкуренција на пазарот на услуги за завршување на СМС.
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Траспарентност при интерконекција и пристап
9.9 АЕК согласно член 45 од Законот за електронските комуникации (“Службен
весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010),
заради обезбедување на траспарентност при интерконекција и пристап, ги
задолжува операторите со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар да
објавуваат информации за техничките спецификации, карактеристики на
мрежите, условите за користење, цените и други податоци во врска со
интерконекцијата и/или пристапот.
9.10 Операторите со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар, Т-Мобиле
Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ,
Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор Друштво
за комуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, се должни во рок од 30 дена од денот на
донесувањето на одлука со која се определени за оператори со значителна
пазарна моќ да достават до АЕК предлог на Референтна понуда за
интерконекција, која мора да биде доволно детална за да можат другите
оператори што бараат специфична услуга поврзана со интерконекција, да не
плаќаат за средствата што не се потребни за бараната услуга.
9.11 Референтната понуда за интерконекција мора да содржи опис на услугите што ги
нуди операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар во врска со
интерконекција и/или пристап, расчленета на мали составни делови согласно
пазарните потреби и услови, вклучително и цените што се однесуваат на нив.
9.12 При изготвувањето на референтните понуди за интерконекција, операторите со
значителна пазарна моќ се должни да работат согласно Правилникот за нивото
на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за
интерконекција и начинот на нивното објавување.
9.13 АЕК ги одобрува референтните понуди за интерконекција на операторите со
значителна пазарна моќ во рок од 30 (триесет) дена од денот на нивното
доставување до АЕК, а операторот ја објавува референтната понуда во рок од 5
(пет) дена од денот на добивањето на одобрение од АЕК.
9.14 АЕК може да побара од операторите со значителна пазарна моќ, да извршат
измена на одобрената референтна понуда, односно да подготват и достават
обновени и ажурирани референтни понуди како што налагаат условите на
пазарот, односно прописите согласно Законот за електронските комуникации
(“Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008
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и 83/2010), а операторите можат да го сторат тоа и по нивна сопствена
иницијатива.
9.15 Со наложување на оваа обврска ќе се обезбеди траспарентност при
интеркоенкција и/или пристап што позитивно ќе се одрази на нивото на
конкуренција на пазарот на услуги за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи.

Недискриминација при интерконекција и пристап
9.16 Согласно член 46 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008и 83/ 2010),
Агенцијата за електронски комуникации ги задолжува определените оператори
со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар, Т-Мобиле Македонија,
Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ОНЕ, Акционерско
друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор да обезбедат еднаков
третман за интерконекција и/или пристап.
9.17 Со наложувањето на оваа обврска операторите со значителна пазарна моќ се
должни да обезбедат квалитетни услуги и информации за другите оператори во
однос на интерконекцијата и/ или пристапот според исти услови како што тоа го
прават за сопствените услуги, или за нивните подружници или партнери.
Посебно сметководство
9.18 Согласно член 47 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008и 83/2010 ) и
согласно Правилникот за начинот на водење на посебно сметководство за
активностите поврзани со интерконекција и/или пристап, операторите со
значителна пазарна моќ на релевантен пазар, Т-Мобиле Македонија,
Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, ОНЕ, Акционерско
друштво за мобилни комуникации, Скопје и ВИП Оператор водат посебно
сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап, што
понатаму ќе претставува основа за определување на цени ориентирани според
трошоци.
9.19 АЕК е на став дека со оваа обврска ќе се обезбеди доставување на извештаи за
посебно сметководство за активностите поврзани со услугата за завршување на
СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.
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Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци
9.20Согласно член 48 од Законот за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008и 83/2010 ) и
согласно Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат
објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивно
објавување, АЕК им наметнува на операторите со значителна пазарна моќ на
релевантен пазар обврска, висината на цените и услугите да бидат базирани на
трошоците и контрола на цени. Ова вклучува дека цените за интерконекција ќе
бидат определени според трошоците, карактеристиките и можностите што ќе
бидат вклучени во сметководствените системи за трошоци.
9.21 Според обврската за цени ориентирани според трошоци операторите, Т-Мобиле
Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје и ОНЕ,
Акционерско друштво за мобилни комуникации и ВИП Оператор имаат обврска
да покажат дека цените се базирани на трошоци и дека во нив е вклучена и
стапката за поврат на инвестицијата, базирани на LRIC методологија.
9.22 Според член 48 став 5 од Законот за електронските комуникации каде што е
наведено дека АЕК може да користи сметководствени методи кои се независни
од оние кои ги користат операторите.АЕК во соработка со консултантска куќа
разви свој bottom- up LRIC bottom up модел за пресметка на цени на определени
услуги, базирани на трошоци со употреба на LRIC методологијата.

Коментар од Т-Мобиле:
Благодариме на укажаната можност за искажување на нашето мислење и
забелешки на Нацрт–документ за анализа на пазар „ Услуги за завршување на
СМС во јавни комуникациски мрежи“ (понатаму: Нацрт – документ). За таа цел во
продолжение на овој допис Ви доставуваме коментари, забелешки и одговори на
Т-Мобиле Македонија АД Скопје (понатаму: Т-Мобиле МК) за предметниот
документ и се надеваме дека истите ќе бидат прифатени во финалната верзија на
документот.
 Текстот на Нацрт - документот е конфузен и недоследен
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Сметаме дека почетната позиција на Агенцијата за електронски комуникации
(понатаму: АЕК) презентирана во глава 2 точка 2.1, дека АЕК е должна да
“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” е
неспорна, но никако не може да биде поврзана со Нацрт - документот во кој се
анализира една услуга која конкурентно функционира од почетокот на влезот на
мобилните оператори на пазарот за електронски комуникации во Република
Македонија (понатаму: РМ).
Во таа смисла сметаме дека третиот чекор кој е набројан во глава 3 точка 3.1 од
Нацрт - документот “Во третиот чекор, согласно член 41 став (3) од Законот за
електронските комуникации 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” а кој АЕК понатаму во документот го
потврдува како исполнет констатирајќи недоволна конкуренција, не е поткрепен
со ниту еден издржан аргумент. Ова го тврдиме од причина што услугата за
завршување на СМС во јавна комуникациска мрежа функционира нормално со
години на пазарот за електронски комуникации во РМ и не предизвикала никакво
ограничување или нарушување на конкуренцијата. Дури и кога ова би билo случај,
тогаш надлежен орган за испитување на нарушувањето на конкуренцијата и
определување на ex-post мерки, пред АЕК да настапи со предложените ex-ante
мерки, е Комисијата за заштита на конкуренцијата (понатаму: КЗК). Без претходна
интервенција на КЗК во насока на испитување и утврдување на нарушување на
конкуренцијата како и наметнување на мерки за потребните корекции во насока
на обезбедување на конкуренцијата, АЕК нема основа да прави интервенции
какви што се предложени во Нацрт - документот. Ова детално го анализираме во
делот каде го испитуваме исполнувањето на трите критериуми за воведување на
ex-ante регулација.
Дополнително несоодветно во овој Нацрт - документот е тоа што АЕК со начинот
на неговото структурирање и неправилен тек на анализата која требало да ја
направи однапред ги прејудицира резултатите на истата и наведува на мислење
дека анализата е направена како параван на однапред донесена одлука со обид за
обезбедување на нејзино правно покритие, за кое мора да констатираме дека не е
успешно спроведено. Имено, веднаш под насловот на Глава 3 од Нацрт документот “Постапка во анализата на пазар за завршување на СМС во јавни
мобилни комуникациски мрежи” стои уште еден поднаслов кој гласи “ Постапката
на определување на оператор/и со значителна пазарна моќ” за под овој наслов да
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се најде точка 3.1 која во себе содржи 4 алинеи со кои се објаснува планираниот
тек на активност на АЕК и според кој тек АЕК, контрадикторно на поднасловот
цитиран погоре појаснува дека:
1. Најпрво ќе дефинира релевантен пазар под услов да се исполнети трите
критериуми од тестот кој го препорачува Европската Комисија;
2. Заедно со КЗК ќе направи анализа на релевантниот пазар со која анализа треба
да утврди дали пазарот е конкурентен или има оператор/и со значителна пазарна
моќ;
3. Ако АЕК, врз основа на спроведената анализа од чекор 2 парафразиран
претходно, утврди дека на пазарот нема доволно конкуренција, во соработка со
КЗК, ќе донесе одлука кој или кои оператори имаат значителна пазарна моќ на тој
пазар;
4. Ќе определи соодветни обврски за операторот со значителна пазарна моќ на
пазарот за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа.
Прашуваме како е можно во точка 3.1 АЕК да започне со “Постапката на
определување на оператор/и со значителна пазарна моќ” за да понатаму во истата
каже дека е потребно најпрво да се дефинира релевантен пазар, да утврди дека
пазарот не е конкурентен, па дури тогаш да донесе одлука за определување на
оператор со значителна парна моќ на тој пазар (понатаму: СМП статус). Ова
потврдува дека АЕК работела во оваа анализа на однапред утврдена цел, што е
спротивно на сите законски и морални принципи.
Во прилог на погорното е и фактот дека насловот на Нацрт - документот е Нацрт–
документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни
комуникациски мрежи”, а во глава 3 точка 3.1алинеа 4 се комуницира “релевантен
пазар за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа” со што се
прејудицира стеснување на опсегот на овој пазар и конечното решение на
анализата. Тоа не наведува повторно на помислата дека АЕК имала преддефинирана цел при спроведување на анализата, што е противно на сите правила
и е незаконски, поради што бараме овој Нацрт - документ да биде повлечен се до
негова целосна и соодветна изработка.

 Во текстот на Нацрт - документот се прејудицираат заклучоците кои АЕК
треба да ги донесе на крајот на анализата
Погорната забелешка е во насока на она што можеме да го кажеме и за глава 4 од
Нацрт - документот бидејќи во оваа глава насловена како “Соработка со
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Комисијата за заштита на конкуренцијата” АЕК го цитира мислењето дадено од
КЗК со кое се потврдуваат заклучоци на АЕК со кои читателот на Нацрт документот сеуште не е информиран како е стигнато, бидејќи во оваа фаза на
анализата АЕК не споменува ништо од она што е детално потврдено во
Мислењето од КЗК во кое дури и експлицитно се цитираат обврските кои АЕК
планира да им ги наметне на операторите, а кои во оваа фаза од Нацрт документот сеуште ги нема определено. Со ова дополнително се покажува дека
структурата на Нацрт - документот е конфузен и целосно несоодветен за еден
ваков сериозен потфат кој ќе произведе многу значајни импликации на пазарот за
електронски комуникации.
Од претходно наведените причини бараме АЕК да го повлече овој Нацртдокумент и после негова доработка во деловите споменати погоре, да го објави на
јавна дебата во која ќе може заинтересираните страни да се сосредоточат на
вистинскиот предмет на анализата.

 Трите критериуми од тестот за воведување на нов пазар за ex-ante регулација
не се исполнети
После целосната конфузија во документот во првите 4 глави, дури во глава 5 од
Нацрт - документот АЕК започнува со она што треба да биде вистински почеток на
ваква анализа “Дефинирање на пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи”.
Во глава 6 од Нацрт - документот “Анализа на пазарот за завршување на СМС во
јавни мобилни комуникациски мрежи” детектиравме дека АЕК се обидела да
направи анализа на тестот со три критериуми кои според препораката на
Европската Комисија треба кумулативно да бидат исполнети за да постои основ
АЕК да воведе нов пазар со кој ќе воведе и нова ex-ante регулација.
И покрај тоа што сметаме дека во Нацрт - документот воопшто не е транспарентно
прикажан обидот на АЕК да ја направи анализата на трите критериуми, за нас
загриженоста е поголема од аспект на тоа штосметаме дека АЕК не успеала да
докаже и покаже дека овие три критериуми се исполнети. Оттука може да се
заклучи дека АЕК нема основа за воведување на нов релевантен пазар за
завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа, ниту за
регулирање на некој оператор по овој основ. Ова го тврдиме поради следните
причини:
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1. АЕК во Нацрт - документот не докажала дека е исполнет првиот критериум
односно дека има “присуство на високи и постојани бариери за влез, кои по
природа можат да бидат структурни, законски и регулаторни”.
Фактот што во точка 6.4 од Нацрт - документот АЕК споменува дека “Легалните
ограничувања се јавуваат во форма на ограничувања кои произлегуваат од
Законот за електронски комуникации и други подзаконски акти (планови и
правилници) кои се однесуваат на ограничениот број на оператори кои можат да
користат радиофреквенциски опсези за обезбедување на јавни мобилни
комуникациски услуги” не значи дека е исполнет првиот критериум од тестот.
Имено, факт е дека во РМ има на располагање радиофреквенциски спектар за
обезбедување на јавни мобилни комуникациски услуги за влез на барем уште
неколку оператори.
Т-Мобиле МК не се согласува со заклучокот на АЕК дека постојат легални и
структурни ограничувања за влез на пазарот кои претставуваат бариери за влез
на нови играчи на пазарот. Според АЕК, легалните органичувања се јавуваат во
форма на ограничувања кои произлегуваат од Законот за електронските
комуникации, а кои се однесуваат на ограничениот бројот на оператори кои можат
да користат радиофреквенциски опсези за обезбедување на јавни мобилни
комуникациски услуги (точка 6.4). Оваа логика при појаснување на легалните
ограничувања во точка 6.4 не е прифатлива бидејќи радиофреквенциските
ресурси може да бидат планирани така што на пазарот ќе настапат доволен број
на оператори/даватели на услуги што би овозможило доволна конкуренција за
пазар со големина на оној во РМ. Постоењето на доволни радиофреквентни
ресурси во РМ (поголеми од реалната потреба) е експлицитно демонстрирано со
одлуката на АЕК за доделување на 70 MHz фреквентен опсег на третиот мобилен
оператор во РМ, што е далеку над реалната потреба за давање на јавни мобилни
комуникациски услуги во РМ (Т-Мобиле МК и ONE истото го постигнуваат со 25
MHz секој поединечно). Затоа сметаме дека она што АЕК се обидува да го наметне
како легална бариера целосно зависи од нејзиниот пристап при креирање на
политиката за алокација на GSM спектарот (GSM 900, GSM 1800) кој дозволува
алоцирање на доволен спектар за 5 GSM оператори. Како пример ќе го посочиме
Обединетото Кралство каде петте оператори O2, Orange, T-Mobile, Vodafone и H3G
се GSM оператори (2G и 3G). Во Австрија – која е уште подобар пример како земја
послична на РМ по големината на нејзиниот пазар – има 4 GSM оператори
моментално активни на пазарот - Т-Мobile Austria, Mobilkom Austria, One,
Hutchinson 3G Austria. Очигледно е дека политиката на алокација на спектарот во
овие земји ја рефлектира големината на пазарот. Затоа политиката за алокација
на спектарот треба да биде креирана согласно големината на пазарот при што
како предуслов за ефикасно алоцирање на спектарот од страна на органот
надлежен за тоа ќе бидат задоволување на барањата за алокација на спектарот на
соодветен број на мобилни оператори кои се заинтересирани да работат на
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соодветниот пазар. Врз основа на ова, сметаме дека е паушална констатацијата во
Нацрт - документот дека има ограничувања за влез на пазарот кои произлегуваат
од ограничениот број на оператори кои може да користат радиофреквенции и не
ја рефлектира реалната ситуација на пазарот за електронски комуникации во РМ
и не е доказ за исполнување на првиот критериум за воведување на ex-ante
регулација.
Од аспект на структурните бариери кои АЕК ги испитува во точка 6.5 во Нацрт документот може да се каже дека е неточна констатацијата на АЕК во анализата
на релевантниот пазар каде утврдила дека постојат структурни бариери кои се
однесуваат на големата инвестиција потребна за изградба на сопствена
инфраструктура која е неопходна за еден оператор да може да обезбедува услуги
за завршување на СМС. Најпрво терминот “голема инвестиција” треба попрецизно
да се објасни. Доколку АЕК тврди дека постои ограничување за влез на пазарот
поради “големата инвестиција”, тогаш ќе треба да утврди дека оваа инвестиција го
надминува редовното (нормалното, типичното) ниво на инвестирање. АЕК не ги
опишала или објаснила ограничувања во оваа смисла и затоа Т-Мобиле МК смета
дека овие ограничувања не се релевантни за влез на пазарот на услуги за
завршување на СМС. Сепак, термините како “голема инвестиција”, “високо ниво на
ризик”, “многу тешко” итн. кои се користат во Нацрт - документот се многу
субјективни и неодредени без цврст и прецизен опис и затоа не се релевантни за
процената на критериумите за утврдување на нов релевантен пазар.
Воедно, изнесеното во точка 6.7 “ АЕК смета дека во отсуство на регулација,
македонските оператори не би подлегнале на никаков притисок за намалување на
нивните цени за завршување на СМС кои произлегуваат од една некоординирана,
статична и потпросечна рамнотежа на пазарот. Оваа појава би предизвикала
поставување на тарифи кои се далеку од нивоата кои би се достигнале доколку
овие услуги подлежеа на ефективна конкуренција” е повеќе од амбициозна желба
на регулаторот да ја достигне однапред зацртана цел со овој Нацрт - документ, не
нудејќи никаква анализа, резултат или конкретен параметар што го докажува
претходниот цитат од Нацрт - документот.
Поради сето погорно сметаме дека не постојат ниту легални ниту структурни
бариери за влез на предметниот пазар а тоа е потврда дека првиот критериум на
тестот не е исполнет.
Исполнување на првиот критериум не обезбедува ниту паушалниот заклучок на
АЕК во истата точка 6.4 во кој се наведува дека “дека и во случај на влез на нов
оператор на пазарот, доминантната позиција во обезбедувањето на услугата за
завршување на повик во индивидуалната мрежа на постојните оператори нема да
се намали” бидејќи при испитување на првиот критериум не се поставува
прашањето дали и нов оператор на пазарот ќе ја коригира конкуренцијата, туку се
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поставува прашањето дали има бариери за влез, што не е докажано од страна на
АЕК во Нацрт - документот.
2. Од Нацрт - Документот не може да се види ниту како АЕК го потврдува
исполнувањето на вториот критериум од тестот односно не потврдува дека
“пазарна структура која не предвидува еволуирање кон ефективна конкуренција
во текот на предвидениот период, поради што треба да се испита степенот на
конкуренцијата не земајќи ги во предвид бариерите за влез”. Т-Мобиле
Македонија е на став дека предметниот пазар здраво функционирал и без ex-ante
регулација односно дека условите кои постојат на овој пазар овозможуваат
ефективна конкуренција.
Воедно, сите досега присутни оператори на јавна мобилна комуникациска мрежа
склучиле договори за интерконекција уште пред постоењето на било каква
регулација. Предмет на оваа интерконекција било и завршувањето на СМС во
нивната комуникациска мрежа како и цената за тоа. Во овие договори направени
на рамноправна основа ниедна страна не била во позиција да диктира било какви
услови на другата договорна страна и сите услови се комерцијално договорени,
што значи дека условите се поставени на конкурентна основа која доколку
пазарот побарал ќе еволуирала во потреба насока. Фактот што надоместокот за
завршување на СМС, кој главно служи за заштита од SMS spam, не се менувал во
изминатиот период е токму доказ дека истиот е поставен на здрава конкурентска
основа и дека токму мешањето на регулаторот (АЕК) во ова прашање е непотребно
и излишно за нешто што долг период функционира здраво.
3. Преводот на трите критериуми е несоодветно направен од англиски јазик
со што се проблематизира и нивното вистинско исполнување.
Имено, третиот критериум е преведен:
“Недоволност на правото за заштита на конкуренција само по себе (во услови на
непостоење на ex-ante регулација) да ја/ги исправи грешката или грешките кои го
засегаат пазарот”
Истиот на англиски гласи:
“Ex post application of competition law is insufficient to regulate the market”
(Недоволност на примената на правото за заштита на конкуренција на
регулираниот пазар)
Во оваа смисла би сакале да побараме АЕК да го усогласи преводот на овој
критериум со неговата англиска верзија со што значењето на истиот се менува во
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таа насока што АЕК нема да испитува “недоволност на правото за заштита на
конкуренција само по себе” туку ќе испитува “недоволност на примената на
правото за заштита на конкуренција”. Не гледаме како постоењето на право (читај:
закон) може само по себе да биде доволно доколку истото не биде применето од
некој релевантен фактор.
За да може да се каже дека третиот критериум на тестот е исполнет АЕК треба да
има доказ дека КЗК интервенирала на пазарот за завршување на СМС во јавна
мобилна комуникациска мрежа доколку сметала дека има нарушување на
конкуренцијата на истиот, како и доказ дека таа мерка на КЗК не функционирала
во насока на подобрување на нивото на конкуренцијата на предметниот пазар, па
дури тогаш би бил исполнет третиот критериум од тестот за воведување на нов
релевантен пазар врз основа на што АЕК ќе имала и правен основ, покрај желбата,
да ја прави предметната анализа и да назначува оператори со значителна пазарна
моќ
Сметаме дека АЕК не успеал да докаже дека третиот критериум од тестот за exante регулација е исполнет бидејќи кога би спровела доследна примена на
значењето на третиот критериум АЕК неизбежно ќе морала да заклучи дека
третиот критериум од овој тест не е исполнет затоа што во случајот со
предметната услуга за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска
мрежа конкурентското право воопшто не било применето.
Воедно, би сакале дополнително да потенцираме дека согласно препораките на
Европската Комисија: „Во случај кога државните надлежни органи прават листа
на пазарите кои не се наведени во анексот, истите треба да се осигураат дека
следните три критериуми ќе бидат исполнети во исто време”. Ниту ова АЕК во
својот Нацрт - документ не успеала да го докаже.
Во смисла на ова сметаме дека заклучок на АЕК даден во точка 6.24 од Нацрт документот “Еден од пазарните проблеми идентификувани на предметниот пазар
од страна на АЕК е антиконкурентската надуеност на тарифите од страна на
идентификуваните оператори односно нефер услови на тргување, чијашто висина
според оценка на АЕК останува без оправдана поврзаност со економската
вредност на услугата. Таквото однесување на операторите теоретски би можело да
претставува предмет на интересирање и да стане објект на определени
активности на Комисијата за заштита на конкуренција, но сепак таквите
активности не се соодветни за комплексна регулација на пазарот” кога не би бил
непрофесионален во најмала рака би го нарекле паушален, не може и не смее да
биде основа за воведување на нов релевантен пазар во РМ ниту основ за
регулирање на операторите на јавни мобилни комуникациски услуги. Ова од
причина што без доказ и било каков правен основ АЕК се обидува да воведе
регулација на здрав и конкурентно ефективен пазар.
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Во исто време Т-Мобиле МК е на став дека АЕК прави директно кршење на
препораките на Европската Комисија со заклучоци како оној во точка 6.28 каде си
дава за слобода да го преформулира веќе воспоставениот текст на третиот
критериум на тестот за ex-ante регулација и да каже дека “Во однос на проблемите
на анализираниот пазар идентификувани од страна на АЕК (можност за
антиконкурентска надуеност на тарифите за завршување на СМС во мрежата на
анализираните оператори), АЕК смета дека правните инструменти кои се
предвидени во правото за заштита на конкуренцијата не се доволни за да ги
отстранат пазарните неправилности”. АЕК била должна во анализата да докаже
дека постои “недоволност на примената на правото за заштита на конкуренција”
која може да се докаже само доколку конкурентскотo право било применето, а не
и ако не било применето при што ќе се цени само неговата виртуелна недоволност,
како што е случајот во РМ со предметната услуга.
Од тука, предлагаме АЕК да го повлече овој Нацрт-документ во целост бидејќи
истиот е неиздржан, не е направена соодветна и точна анализа на трите
критериуми и со тоа е изведен погрешен заклучок во точка 6.35 од Нацртдокументот, a ваквиот заклучок и неговите крајни ефекти може да предизвикаат
сериозни реперкусии во насока на нарушување на еден здрав и
доброфункционирачки сегмент од пазарот на електронски комуникации.

 Значителната пазарна моќ на еден пазар не значи и нејзина злоупотреба

Во глава 7 од Нацрт - документот АЕК навлегува во анализа за определување на
значителна пазарна моќ на пазарот кој го анализира. При процената дали еден
оператор има значителна пазарна моќ на релевантен пазар, АЕК ги имала во предвид следниве критериуми:
а) Пазарно учество на релевантниот пазар;
б) Отсуство на индиректна против-куповна моќ преку крајните корисници;
в) Ефектот на куповната моќ на големите корисници врз операторот;
г) Степенот на развој на релевантниот пазар;
д) Технолошките предности;
ѓ) Развојот на продажната и дистрибутивната мрежа;
е) Економиите на обем или економиите на интеграција;
ж) Степенот на вертикална интеграција;
з) Степенот на диференцијација на производите; и
s) Пристап до финансиски ресурси.
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од кои АЕК во Нацрт - документот утврдува дека само критериумите под а), б) и ж)
се релевантни за предметната анализа.
Сметаме дека е под знак прашалник релевантноста и на трите погоре споменати
критериуми, кои се користат како аргумент за понатамошно определување на ТМобиле МК како оператор со значителна пазарна моќ на пазарот за завршување
на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа, и сме на став дека ниту еден од
нив не е релевантен ниту пак докажан од страна на АЕК.
Во смисла на тоа Т-Мобиле МК не се согласува со заклучокот на АЕК да ја третира
вертикалната интеграција како ограничување за влез на пазарот на услуги за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи и со тоа да ја зајакне
доминантната позиција на постојните оператори. Ние сметаме дека овој
критериум не е правилно анализиран од АЕК и аргументите во Нацрт документот се сведуваат на изјавата на АЕК дадена во точка 7.33 дека “во
моментов во Република Македонија и трите оператори на јавни мобилни
комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски услуги се
вертикално интегрирани гледано од аспект на сопственоста на продажните
канали. Како резултат на тоа, потенцијалниот оператор ќе мора да изгради
сопствени продажни канали за да може да им ги продава своите производи и
услуги на крајните корисници, што значително ќе влијае на зголемување на
неговата инвестиција.”. Оваа изјава е ирелевантна бидејќи:
o
Пазарот за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа кој
е предмет на анализа е големопродажен пазар па така субјектите кои се на
страната на побарувачката се исклучиво други оператори, со кои договорот за
цената се постигнува врз основа на поединечни преговори. Затоа сметаме дека
овој критериум би бил релевантен кога би се анализирал малопродажен пазар, а
не големопродажен. Во таа смисла никакви посебни продажни канали не треба да
бидат изградени со цел да се има или да се постигне подобра позиција за
преговори за цената за услугата за завршување на СМС со партнерот за
интерконекција.
o
Претходниот став на Т-Мобиле МК, АЕК го потврдува во точка 7.30 од Нацрт
- документот со тоа што наведува дека “услугата за завршување на СМС се нуди
само на купувачите на пазарот на големопродажба (други мобилни и фиксни
оператори) и поради тоа не е потребна високо развиена продажна и
дистрибутивна мрежа. “
Т-Мобиле МК е на став дека во Нацрт - документот, анализата на пазарот за
завршување на СМС, како и во заклучокот од анализата направена од АЕК во
глава 8 од Нацрт - документот, има суштински пропусти и покрај обидот на АЕК за
детално анализирање на пазарот, неговите сегменти и карактеристики. Во таа
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смисла мораме да потенцираме дека претпоставената значителната пазарна моќ
на еден оператор на било кој релевантен пазар не претпоставува per se и нејзина
злоупотреба, на којашто претпоставка премолчно се базира и целата анализа на
пазарот за завршување на СМС, бидејќи можната злоупотреба на значителната
пазарна моќ никаде не е констатирана. Затоа сметаме дека АЕК треба да направи
целосна ревизија на Нацрт - Документот, како што е предложено и погоре.

 Определените обврски не се пропорционални ниту се ефективни
Во глава 9 од Нацрт - документот каде АЕК врши определување на обврски на
операторите со значителна пазарна моќ се јавуваат низа контрадикторност.
Имено АЕК тврди дека на операторите со значителна пазарна моќ на предметниот
пазар “им определува обврски за кои проценува дека се најсоодветни за
спречување на постојната значителна моќ на пазарот на услуги за завршување на
СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи.” Согласно констатацијата на АЕК
во точка 8.1 од Нацрт - документот дека “трите оператори на јавни мобилни
комуникациски мрежи и даватели на јавни мобилни комуникациски услуги имаат
100 %учество во завршувањето на СМС пораки во индивидуалните мрежи”, не
гледаме како е возможно обврските наметнати на операторите ќе предизвикаат
“спречување на постојната значителна моќ на пазарот на услуги за завршување на
СМС” кога тоа технички не би било возможно. Ваквата контрадикторност во
ставовите на АЕК од точка до точка во Нацрт - документот е доволен доказ дека
АЕК нема конзистентни ни издржани аргументи за ваква анализа, туку само
желба за постигнување на пред-дефинирана цел за регулација на овој пазар.
Дополнително Т-Мобиле МК смета дека ниту една од обврските не е
пропорционална или ефективна во смисла на нашите аргументи наведени погоре.
Сметаме дека обврската за “Контрола на цени и обврска за сметководство на
трошоци” не смее да биде наметната од АЕК без јасна и соодветна анализа. АЕК
дополнително треба да ја аргументира оваа обврска со презентирање на
операторите на детална финансиска анализа. Многу теми треба сериозно да бидат
разгледани и подлабоко дискутирани, при што една од нив е темата за сигурносен
простор. Со наметнувањето на контрола на цената за услугата за завршување на
СМС во јавните мобилни комуникациски мрежи, важно е да се утврди сигурносен
простор помеѓу трошокот и цената со цел да се избегне обесхрабување на нови
инвестиции за да се надгради мрежата и ефикасноста на услугите.
Во исто време споредбената анализа со другите земји во ЕУ покажува дека
постојната цена за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа во
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Македонија е високо конкурентна и далеку под просекот во Европа, прикажан на
графиконот 1, подолу. Овој приказ предизвикуваат сериозни сомнежи во врска со
разумноста на интервенциите на АЕК на пазарот на јавни комуникациски услуги
во РМ, особено поради фактот дека можната интервенција на постојната цена за
завршување на СМС во РМ и нејзино намалување на пример за 50% ќе предизвика
цена за оваа услуга која ќе биде не само далеку под просекот во ЕУ, туку ќе биде
најниска во ЕУ и тоа далеку пониска од претходно најниската сена за завршување
на СМС во Orange UK (визуелен приказ на ваква симулација е даден во
графиконот 1 даден подолу). Затоа сметаме дека секое присилно и вештачко
намалување на цената за завршување на СМС може да доведе до ризик од
нарушување на пазар кој е добро конкурентен и нормално функционира подолг
период.

Графикон 1: Цени во денари за завршување на СМС во европските земји. Податок
од Culleн International, прикази од декември 2010. Со розева боја е прикажана
тековната цена за завршување на СМС во РМ и цената за завршување на СМС по
можна регулација и намалување за 50%
Во исто време од прегледот во европските земји (даден во табелата подоле) каде е
воведена регулација за услугата за завршување на СМС како посебен релевантен
пазар, може да се заклучи дека АЕК ќе биде пионер во оваа работа. Од табелата
може да се види дека праксата која АЕК се обидува да ја внесе на пазарот за
електронски комуникации во РМ и да дефинира посебен пазар за завршување на
СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа не е ни од блиску во линија на
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актуелната ситуација во развиените европски земји кои оставиле на пазарот и
конкуренцијата на истиот да ги регулира условите за функционирање на
предметната услуга. Ова е само дополнителен доказ дека АЕК непотребно се
обидува да биде пионер во одредени полиња кои нема да и донесат на РМ посебен
резултат туку само ќе ја направат пример за ретка веројатност за постапување на
еден регулатор и пример за исклучок од европското семејство.

Регулација на СМС во земјите во Западна Европа

AT
BE
DK
FI
FR
DE
GR
IE
IT
LU
NL
NO
PT
ES
SE
CH

Завршување на СМС е
дефиниран
како
посебен
релевантен
пазар
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Завршување на СМС е
дефиниран како дел
од Пазар 7 (поранешен
Пазар 16)
Не
Не
Да
Не
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

UK

Не

Не

Извор: Cullen International, Декември 2010

Во врска со обврската за “Траспарентност при интерконекција и пристап“ сметаме
дека таа би била релевантна само за информациите кои се апсолутно неизбежни
за услугата за завршување на повик во мрежата на интерконектираниот оператор
како што е цената за услугата, без оптоварување на операторите за било каково
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формализирање на ваквите информации. При тоа не ја гледаме причината за
оптоварување на операторите за објавување на Референтна понуда за
интерконекција како посебен документ за веќе воспоставена услуга дефинирана
во постојните договори за интерконекција, поради што и сметаме дека се излишни
обврските од точка 9.9 дека операторите треба “да објавуваат информации за
техничките спецификации, карактеристики на мрежите, условите за користење,
цените и други податоци во врска со интерконекцијата и/или пристапот”. Особено
е несоодветно во ваква анализа е АЕК да задава паушални обврски од типот на “...и
други податоци во врска со интерконекцијата и/или пристапот” каде се остава
толку широк простор за тоа што се може да се побара од операторот да внесе во
својата Референтна понуда за интерконекција. Затоа сметаме дека обврската за
транспарентност треба да се задржи на ниво на цената на предметната услуга.
Затоа сметаме дека АЕК треба да направи целосна ревизија на Нацрт документот,со краен резултат за утврдување на можните прекршувањата на
конкурентското право и согласно тоа следствено наметнување на обврски кои би
биле пропорционални и соодветни. На сето тоа треба да му претходи
аргументирано утврдување и констатирање на можната злоупотреба на
значителната пазарна моќ која во овој Нацрт - документ не е констатирана ниту
докажана. Во овој момент, Т-Мобиле МК е на став дека анализата на АЕК е
нецелосна и неиздржана, не постои констатиран прекршок, согласно што и
предложените обврски не може да бидат соодветни ниту пропорционални.

Врз основа на сите погоре спомнати аргументи, предлагаме:
- Нацрт - документот да биде повлечен поради неговата недоследност и
нецелосност;
- Резултатите од анализата на АЕК за ефикасноста на конкуренцијата на
пазарот за завршување на СМС во јавна мобилна комуникациска мрежа да бидат
изменети во насока на тоа да бидат адекватни и соодветни за вистинската
состојба на пазарот и нивото на конкурентност на истиот;
- Обврските да бидат наметнати само ако се докаже дека се потребни и со цел да
ја рефлектираат вистинската состојба на пазарот, ако се рационални,
пропорционални и ако имаат за цел адекватно решавање на претпоставениот
недостаток на конкуренција на пазарот. Во исто време, целта на регулацијата –
овозможување на ефикасна конкуренција на релевантниот пазар и заштита на
потребите на крајните корисници – треба да се постигне соодветно;
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- При ревизијата на Нацрт - документот АЕК да даде дополнување со свое
предвидување за ефектите на наметнатите обврски на релевантниот пазар.

Т-Мобиле Македонија АД Скопје очекува дека откако AEK ќе ги собере
коментарите од сите заинтересирани страни ќе организира работен состанок на
којшто конструктивно ќе се продискутираат сите отворени прашања во врска со
Нацрт – докумнетот, при што се надеваме дека забелешките и предлозите дадени
во овој допис ќе бидат сериозно разгледани и прифатени.

Одговор од АЕК:
АЕК е на мислење дека во документот за анализа на релевантен пазар за
завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, изготвен во
согласност со Законот за електронски комуникации, Методологијата за анализа на
релевантните пазари и Препораката од ЕК е детално елабориран три критериум
тестот. Воедно, АЕК смета дека е исполнет три критериум тестот, основа за
воведување на нов релевантен пазар подложен на претходна регулација. Во однос
на коментарот дали услугата завршување на СМС што се обезбедува на
разгледуваниот релевантнен пазар за завршување на СМС во јавни мобилни
комуникациски мрежи треба да биде дефиниран во пазарот за завршување на
повик во јавни мобилни комуникациски мрежи АЕК смета дека во согласност со
Препораката на ЕК каде стои дека доколку три критеиум тестот е исполнет на
регулаторните тела им е овозможено да дефинираат и нотифицираат одвоен
дополнителен релевантен пазар за завршување на СМС.
„Mobile call termination is an input both to the provision of mobile calls (that terminate
on other mobile networks) but also to calls that are originated by callers on networks
serving fixed locations that terminate on mobile networks. This also applies to SMS
termination, although the majority of messages that are terminated originate from
other mobile handsets. Since the termination charge is set by the called network, which
is chosen by the called subscriber, the calling party in general does not have the ability
to affect or influence termination charges. This is the case under the calling party pays
(CPP) principle
which is currently common in Europe. As the market failure is potentially the same for
both call and SMS termination and as both services are sold as part of the same mobile
cluster at both retail and wholesale level, it seems appropriate for descriptive purposes
to deal with them together, even though on the basis of demand and supply side
characteristics they constitute separate markets. The conclusion at the current time
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(under a calling party pays system) is that call termination by third parties on individual
networks is the appropriate relevant market. A market definition for call termination
on each mobile network would imply that currently each mobile network operator is a
single supplier on each market. However, whether every operator then has market
power still depends on whether there is any countervailing buyer power, which would
render any non-transitory price increase un-profitable. The market identified in this
Recommendation is the same as the one identified in the initial Recommendation, i.e.
voice call termination on individual mobile networks. To the extent that the exchange
and termination of SMS are considered to result in similar market power problems, it is
open to NRAs to consider defining and notifying an additional separate market for
SMS.“
Воедно, тоа е пракса и на европските земји кои извршиле анализа на овој
релевантен пазар.
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