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Почитувани, 
 

Пред се, би сакале да ја поздравиме намерата на Агенцијата да објави стратегија за активности 
кои ќе бидат во фокусот на вниманието во наредниот период. Стратешките документи се 
исклучително важни за учесниците на пазарот, особено поради тоа што станува збор за пазар 
кој е предмет на регулација и активностите на регулаторното тело директно влијаат на развојот 
на конкуренцијата. Од извонредна важност е учесниците на пазарот, особено алтернативните 
оператори, да имаат соодветна информација за идните активности на Агенцијата во 
промовирањето и развојот на конкуренција за да можат соодветно да ги подготват своите 
планови. 

По објавата на Стратегија на АЕК за период 2012-2016 направивме напори да спроведеме што е 
можно поцелисходна анализа и да придонесеме со соодветни коментари во интерес на 
обезбедување на соодветни информации за Агенцијата како би придонеле во квалитетот и 
успехот на Стратегијата. Како единствен оператор кој е конкурент на incumbent операторот на 
сите пазари на електронски комуникации, се надеваме дека Агенцијата ќе посвети внимание на 
нашите коментари и своите активности ќе ги прилагоди во функција на уште поефикасен и 
ефективен развој на конкуренцијата, особено во доменот на развој на broadband мрежи за 
обезбедување на интернет услуги на целата територија на државата. 

Во продолжение ги наведуваме нашите коментари: 

1. Во уводниот дел, како главна функција за евалуација на одлуките ставена е општествената 
добробит. Тоа е секако коректна определба и цел, меѓутоа постои сериозен проблем со 
вреднувањето и мерливоста. И во самиот текст е констатирано дека не постои разумен начин 
за точна проценка на влијанијата на одредени одлуки. Од друга страна, согласно мисијата на 
АЕК „да создадеме поволни услови за ефективна и одржлива конкуренција на пазарот на 
електронските комуникации за да им служи на интересите на корисниците, стопанството и 
индустријата за комнуникации, преку ефективна, транспарентна, соодветна и проактивна 
примена на регулаторните алатки“ произлегува дека АЕК преку промовирање и развој на 
конкуренцијата пректично треба да овозможи општествена добробит. Заради тоа практично е 
да се користат податоците од развојот на конкуренцијата како основни индикатори. Притоа, со 
оглед на различната структура на трошоците, степенот на амортизација и други важни фактори, 
покрај распределбата на пазарните удели по услуги, од исклучителна важност се пазарните 
удели по параметрите на профитабилност на алтернативните оператори. Поради ова, 
предлагаме Агенцијата да ја стави конкуренцијата на пазарот како главно мерило на успехот на 
спроведувањето на Стратегијата и превземените индивидуални одлуки. Притоа, во документот 
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на Стратегијата можат и јасно да се идентификуваат конкретни перформанс индикатори како и 
да се постават специфични, мерливи, достигливи, разумни и временски идентификувани цели 
(SMART Targets), согласно најдобрите практики. 

 

2. Во делот кој се однесува на анализата на визијата, сметаме дека е добро што Агенцијата 
прави дистинкција помеѓу развојот на фиксните и мобилните мрежи. Во оваа смисла во 
фиксниот сегмент се промовира концептот на „скала на инвестиции“ додека во мобилниот 
сегмент приоритет се става на изградба на независни мрежи.  
Главниот мотив на Стратегијата – брзо воспоставување на NGA мрежи, во фиксен сегмент 
најефикасно би се воспоставил преку утврдување на рационални услови за користење на 
фиксната мрежа на incumbent операторот на различни нивоа на бит-стрим пристап и 
разврзување на локална јамка, како во доменот на традиционалната PSTN инфраструктура, така 
и во доменот на модерните оптички мрежи за пристап. Притоа, треба да се посвети внимание 
да се обезбеди рамноправност на алтернативните оператори со малопродажните операции на 
incumbent операторот до највисока мерка. 
Во мобилниот сегмент, од LTE технологијата се предизвика најголемо доближување на 
квалитетни broadband услуги до корисниците и со оглед на тоа што имплементацијата на оваа 
технологија престои, добро би било уште во почетокот да се воспостави конкуренција на ниво 
на мрежи. Притоа Агенцијата ги наведува регулирањето на надоместоците за терминација и 
овозможувањето на технолошка неутралност во употребата на GSM900 спектарот како клучни за 
понатамошниот развој на LTE мрежите. Го делиме мислењето дека овие две сфери се од 
најголемо значење, а во понатамошниот текст ќе дадеме и поширок осврт. 
 
3. Во делот на анализа на пазарот имаме повеќе сугестии според кои би се подобрил 
квалитетот на анализата: 

a. Податоците на кои е заснована Стратегијата се до Q1-2011. Со оглед на тоа што АЕк 
располага со податоци за Q3-2011, а до конечното усвојување можеби и Q4-2011, добро 
би било да се направи освежување и да се земат најновите податоци. Ова е од посебно 
значење бидејќи ефектите од воспоставениот режим на асиметрија на надоместоците 
за терминација во мобилните мрежи најексплицитно се изразуваат токму во текот на 
2011 година. 

b. Се констатира дека линиите за безжичен пристап се користат воглавно во помалку 
населените места. Тоа во Македонија не е случај. Причината поради која се користат 
GSM, Canopy и WiMAX инфраструктури лежат во тоа што условите за примена на пристап 
преку разврзана јамка, бит-стрим пристап и изнајмување на големо на претплатничка  
линии (LLU, BSA и WLR) не овозможуваа рамноправност и конкурентност во однос на 
incumbent операторот и поради тоа алтернативните оператори обезбедуваа алтернативи 
во кои не зависат од incumbent операторот. Тоа сеуште е случај и би требало да биде 
мерка со итен приоритет, наспроти релативизирањето дека е во примена во помалку 
населени средини. 

c. Се констатира дека уделот за пристап преку LLU и WLR е стабилен, додека пристапот 
преку CATV е во значителен пораст. Тоа само ја поткрепува тезата дека постојат 
проблеми на полето на LLU и WLR и истите треба јасно да се идентификуваат и 
отстранат. 

d. Направена е грешка при констатацијата дека два оператори користат LLU и WLR. Во 
текот на периодот кога се користени податоците, единствено Он.нет ги користеше овие 
алтернативи, а не и Оне. По присоединувањето, Оне како правен наследник на Он.нет е 
корисник на овие алтернативи. Тоа значи дека само еден оператор користи LLU и WLR, 
а не двата наведени оператори. Исто така, во фуснотата погрешна е констатацијата 
дека Оне го купил Он.нет. Овие два оператори се споени во Октомври 2011. 

e. Позитивно е што Агенцијата констатира дека постојат значителни неправилности на 
релација на малопродажни и големопродажни услуги. Тоа е еден од клучните 
аргументи за неатрактивноста на LLU, BSA и WLR големопродажните услуги. Ова 
особено е изразено при понуда на пакети услуги и поради тоа Агенцијата не би требало 
да ги изостави од регулација и да ги стави во разгледување условите од пакетираните 
услуги. 

f. На парот на услуги на повици, се констатира дека обезбедувањето на локална 
интрконекција предизвикува високи трошоци. Оне има воспоставено локални точки на 
интерконекција и тоа треба да се земе предвид при евентуално редефинирање на 
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условите. Со оглед на преминот на IP IMS платформа од страна на Македонски Телеком, 
ова е сосема извесно и поради тоа при утврдување на условите во иднина ваквите 
реализирани трошоци треба да се треба да се земат предвид како „sunk costs”. 

g. Во домен на мобилната телефонија се предвидува промена на BULRIC+ методологијата 
за утврдување на MTR во „ pure LRIC“. Тоа би водело кон намалување на MTR, а со тоа и 
помало влијание на малопродажната цена. На тој начин би се создале услови во кои 
обемот на он-нет сообраќајот не би бил конкурентна предност на поголемиот оператор 
бидејќи сите би биле во можност да понудат помали цени кон другите оператори. Со 
оглед на исклучителната поларизираност на сообраќајот прикажана во Дијаграм 2-9, би 
требало  MTR драстично да се намали за да се прераспредели огромниот удел на он-нет 
повици од 90%. Од друга страна, пазарот е во огромна мера нарушен како резултат на 
примената на асиметрични цени за терминација заради што сметаме дека треба да се 
преземат итни мерки. Во анализата на состојбите се изоставени ефектите кои ги 
предизвика асиметричниот режим. Релативно малата промена на уделот на incumbent 
операторот споредена со намалувањето за една третина на удлеот на Оне сосема јасно 
покажува дека воспоставената асиметријата, како мерка за развој на конкуренцијата, 
наместо да ја подобри состојбата на алтернативните оператори, придонела кон 
прераспределба на уделот на Оне. Заради ова, Оне се обрати со повеќе ургенции за 
итна промена на асиметријата, но за жал досега Агенцијата не презеде мерки за 
корекција. Со оглед на таквиот ефект, нужно е преземање на корективни мерки на овој 
план. 

h. Во однос на broadband пристапот главна констатација е дека неправилниот баланс на 
големопродажни и малопродажни цени  е причина што повисоките нивоа на BSA не се 
во примена. Оне потполно се согласува и смета дека на овој план АЕК треба да преземе 
итни мерки. Покрај утврдувањето на соодветни цени, треба да се обезбеди потполна 
рамноправност на алтернативните оператори со малопродажните функции на 
Македонски Телеком, посебно во поглед на роковите за реализација, техничките 
можности за спроведување, роковите и ефикасноста на одржување на услугите и сл. 

i. На дијаграмот 2-13 прикажана е состојбата на цените за пристап на Интернет преку 
мобилни мрежи. Се наведува дека Оне е најскап во повисокиот сегмент (6GB), еднаков 
во средниот сегмент (3GB) и заедно со Вип Оператор поефтин од Т-Мобиле при помали 
трансфери (1GB). Имајќи ги предвид состојбите на понудите на пазарот, ова воопшто не 
е точно. Согласно моменталните понуди Оне е најконкурентен и тоа треба да се земе 
предвид и истакне во анализата. Посебно е важно да се истакне и квалитетот на 
пристап во што објективно постои инфериорност на страната на Вип Оператор. 

 
 

 
1GB 3GB 6GB 

one 399 449.25 824.25 

vip 390 590 890 

t-mobile 449 793.5 1107 
 
 
 
 
 
 
4. Стратегија за фиксни мрежи: 

a. Во согласност со наодите од анализата, АЕК предвидува измени на под-законските акти. 
Во текот на изминатите години подзаконските акти постојано се менуваа, но за жал не 
можеме да констатираме задоволителна состојба на развојот на конкуренцијата особено 
во оние делови кои се базираат на примена на LLU, BSA и WLR. Сметаме дека за 
евалуација на успешноста на престојните измени во Стратегијата треба да се 
дефинираат конкретни перформанс индикатори. 

b. Утврдувањето на цените според pure LRIC метода во извесна мерка би можело да ги 
подобри околностите. Притоа задолжително треба да се води сметка на присуство на 
соодветна маргина преку постапки за евалуација на margin squeeze и коректна политика 
на регулирање на малопродажните цени. Без разлика на деталите околу овие три 
методи, доколку нема соодветна маргина за алтернативните оператори, успехот на 
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регулирањето би изостанал. Круцијално треба да биде обезбедувањето на соодветна 
маргина и во никој случај не смее да се дозволи ребалансирањето и утврдувањето на 
цени по LRIC да предизвикаат понеповолни услови за алтернативните оператори. 
Исто така, треба да се има предвид дека во услови кога цените се утврдени на основа 
на LRIC, Агенцијата може да се соочи со проблеми во примена на дополнителни мерки 
за обезбедување на соодветна маргина. Во недостаток на таква можност овие права би 
можеле да се спроведат единствено во постапка преку Комисијата за заштита на 
конкуренцијата. Имајќи го предвид досегашнотот искуство, поради слабата ефикасност 
на таквите постапки би го загрозило развојот на конкуренцијата. Затоа треба 
претпазливост во одлуката за примена на LRIC методите во утврдувањето на цените за 
LLU, BSA и WLR, како и условите за користење на оптичките пристапни мрежи. 
При утврдувањето на цените треба да прекине практиката на формулирање на различни 
цени за деловни и резиденцијални корисници. Доколку се примени LRIC метода, 
очекуваме тоа да се случи. Бо било која друга околност, АЕК треба да исклучи било 
каква можност за дискриминација на услугите според тип на корисник. 

c. Покрај цените, од особено значење се и другите услови во склоп на големопродажните 
услови. АЕК треба да посвети соодветно внимание на целокупното обезбедување на 
големопродажните услуги вклучувајќи ги роковите и квалитетот на имплементација, 
одржување. 

d. Во рамки на мерките за транзиција кон NGA посебен акцент треба да се стави на 
условите за користење на заедничка инфраструктура преку методите за пристап до 
оптичките мрежи на различни нивоа. Тоа треба да се утврди како висок приоритет со 
итни мерки поради фактот што постои опасност од монополизирање на тој сегмент. 
Алтернативните оператори треба што побрзо да добијат можност за користење на 
пристапните оптички мрежи на Македонски Телеком за да бидат во состојба да 
одговорат со соодветна малопродажна понуда. На тој начин че се овозможи 
конкуренција уште при транзицијата кон IP IMS платформата. Во оваа прилика ја 
поздравуваме намерата на Агенцијата да ги примени препораките на ЕУ во однос на 
NGN стратегијата и на тој начин да овозможи конкуренција во доментот на оптичките 
мрежи. 

 
4. Стратегија за мобилни мрежи: 

a. Во утврдувањето на MTR како клучен проблем го посочуваме режимот на асиметрија. 
Асиметријата предизвика сериозни нарушувања на уделот на пазарот наспроти 
предвидените трендови и ургираме под итно да се исправи. Во услови на симетрични 
цени за терминација, сметаме дека е важно, но не круцијално, според која метода ќе се 
утврдат надоместоците. Примена на Pure LRIC би довел до намалување на 
надоместоците што цениме дека би било позитивно за понатамошниот развој на 
конкуренцијата. Меѓутоа, со оглед на опасноста за понатамошно и многу посериозно 
нарушување на пазарот под влијание на асиметричните цени, ја молиме Агенцијата 
веднаш да преземе ефикасни корективни мерки. 

b. Во однос на политиките за управување со фреквенцискиот спектар, особено 
распределбата за фреквенции за LTE, во интерес на ефикасна имплементација АЕК и 
Владата треба да го стимулираат развојот преку поволни еднократни и месечни 
надоместоци за доделување на фреквенциските опсези. Капацитетот на македонксиот 
пазар е исклучително мал земајќи го предвид малиот број на населението и ниската 
куповна моќ. Високата цена на современите технологии се ограничувачки фактор и кога 
на тоа ќе се надоврзат високите надоместоци, бизнис пресметките тешко можат да ги 
оправдаат инвестициите. Со оглед на целта на АЕК да овозможи услуги на целата 
територија и на голем дел од населението, би требало со ниски надоместоци тоа и да 
го поддржат.  

c. Рефармингот, во смисла на овозможување на примена на различни технологии во 
опсегот GSM900 и GSM1800 е чекор кој треба што побрзо и безусловно да се спроведе. 
Директивата на ЕУ предвидува земјите членки да го спроведат овозможувањето на 
технолошка неутралност при употреба на GSM900 од 2010 година. Со оглед на 
аспирациите на Македонија за членство во ЕУ и декларираната определба за потполна 
примена на правилата во доменот на електронските комуникации треба што побрзо да 
се примени Директивата на ЕУ 2009/114/ЕC.  

d. Што се однесува до евентуалното разгледување на воведување на четврт мобилен 
оператор, сметаме за тоа не постојат соодветни економски услови. Не постоењето на 
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економии на обем, нискиот БДП, невозможноста за прикажување на профит од 
работењето на алтернативните оператори индицираат на неповолни услови за 
стимулирање на влез на поголем број оператори. Трендовите од земји во ЕУ и регионот 
укажуваат на редукција на бројот на оператори. Во Австрија, по аквизицијата на Orange 
од страна на Hutchinson бројот на оператори е сведен на 3 од претходните четири. Во 
Турција, иако е присутна популација од повеќе десетици милиони жители, сепак со 
спојување на два оператори бројот на оператори е сведен на три. Според бенчмарк на 
земјите од ЕУ, поголем број на оператори можат да се забележат единствено само во 
неколку најразвиени земји. Во сите останати, особено во земјите на централна и 
источна европа, бројот на оператори не надминува три. Поради тоа, подобро е напорите 
да се вложат во негување, одржување и развој на конкуренцијата со постојните 
оператори, отколку да се размислува на четврт. 

e. Во распределбата на фреквенциските опсези за LTE треба да се земат предвид 
долгорочните потреби на постојните оператори. Имено, иако во моментов не постојат 
потреби за дополнителни опсези, со зголемувањето на волумените на пренос на 
податоци се очекува и потреба од нови осези. Според моменталните проценки, за 
ефикасна имплементација на  би биле потребни постојните фреквенции во GSM900, 
минимум 2х10 MHz во опсегот од Дигиталната Дивиденда, 2x10 MHz во GSM1800 и 2x20 
MHz во LTE2600. За овозможување на соодветни услови за операторите АЕК треба да ги 
има овие потреби и да управува со ресурсите на начин што ќе овозможи нивна 
достапност во соодветните фази на развој на LTE мрежите. 

f. Намерата да се овозможи заедничка употреба мрежи во рурални средини може да биде 
корисна за операторите доколку бизнис пресметките не даваат мотив за нивно градење 
во руралните средини. Притоа треба да бидат јасно утврдени условите. Во 
реализиацијата на мрежи во руралните средини би било корисно да се предвидат 
стимули во кои државата би ја градела основната физичка инфраструктура (столб, 
пристап и електрификација) во најоддалечените рурални подрачја и би дала право на 
операторите да постават своја опрема. 

 
5. Разни регулаторни прашања 

a. Bill and Keep – Со оглед ан тоа што на пазарите на ЕУ Bill and Keep не е во функција, 
треба подлабока анализа дали тоа би било корисно во Македонија. Очигледно е дека 
Bill and Keep се применува на пазарите на кои владее принципот „Calling&Receiving 
Party Pays” што во Македонија не е случај. Во услови на намалени надоместоци за 
терминација ова прашање се наметнува само по себе, но од друга страна станува се 
помалку релевантно и приоритетно. 

b. Broadband USO: Исто како што е констатирано и во документот на Стратегијата, се 
согласуваме дека Broadband USO не е поволно решение за обезбедување на услуги на 
целата територија. Покрај аргументите кои се наведени во Стратегијата, би додале дека 
бенефитот од широко распространета Broadband мрежа е за целото население и 
стопанство, а не само за учесниците на пазарот на електронски комуникации. Поради 
тоа и товарот за спроведување би требало да биде распределн на целата популација и 
индустрија. Од оваа причина другите три наведени алтернативи се поповолни. Особено 
би било корисно доколку се предвидат средства за поддршка од страна на Владата и 
доколку би се стимулирало јавно приватно партнерство. 

c. Воведување на „Service Portability”: По аналогија на преносливост на број треба да се 
предвидат услови за пренос на услуги во пакет. Најчесто интернет услугите се 
обезбедуваат во комбинација со фиксни говорни услуги и притоа неопходно е 
пренесуванјето од еден на друг оператор да биде спроведено со најмал можен прекин 
на услугата. Тоа во моментов не е случај и предизвикува сериозни проблеми во 
користењето на големопродажните услуги за пристап. Предлагаме Агенцијата да му 
посвети приоритет на ова прашање и да воведе можност за миграција на услугите со 
најмал можен прекин. 

d. Регулација на дистрибуција на ТВ канали: Иако дистрибуцијата на ТВ канали во домен 
на регулација претежно на Советот за радиодифузија, сепак постојат прашања кои бино 
влијаат на пазарот на електронски комуникации. Кабелските мрежи најчесто 
претставуваат извесна форма на локален монопол. Во тие рамки тое се во можност да 
наплаќаат цени за пристап до ТВ содржините и притоа пристапот до услугите за говорна 
телефонија и интернед да ги субвенционираат. Тоа негативно се одразува на 
сегментите на телефонија и интернет и предизвикува извесни нарушувања. Од оваа 
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причина, сметаме дека кабелските мрежи и услуги не би требало да бидат изземени од 
фокусот на АЕК и треба да бидат предвидени мерки за контрола на овие девијации. 

 
6. Буџет на АЕК:  
Во целокупниот текст на Стратегијата воопшто не е посветено внимание на буџетот на АЕК. 
Имајќи го предвид доделувањето на нови фреквенциски опсези, зголемениот број на 
оператори, нумерациски ресурси и обемот на употреба на микробранови линкови, приходите на 
Агенцијата за електронски комуникации повеќекратно се зголемени во текот на претходните 
години. Во исто време трошоците за работа не ја следат динамиката на зголемување и поради 
тоа се појавија огромни вишоци кои Агенцијата не ги реализира и спротивно на принципот на 
непрофитност, тие беа одлеани од сметката на АЕК употребени за инвестиционо вложување на 
јавно претпријатие. Со тоа се предизвика непотребен товар на пазарот на електронски 
комуникации. Тоа особено неповолно се одрази кај алтернативните оператори. Во извесна мера 
може да се каже и дека тоа е во прилог на incumbent операторот бидејќи одливот за високите 
надоместоци го финансира со многу мал дел од остварениот профит, додека алтернативните 
оператори не се во можност да ги користат тие средства во секојдневните операции. Согласно 
неколкупати адресираните барања за намалување на годишните надоместоци, во оваа прилика 
уште еднаш упатуваме барање за намалување на надоместоците и сметаме дека тоа треба да 
биде предвидено во Стратегијата.  
 
... 
 
Се надеваме дека доставените коментари конструктивно ќе придонесат во утврдувањето на 
финалниот документ на Стратегијата. Ви стоиме на располагање за евентуални дополнителни 
информации. Заради исклучително краткиот рок за анализа и коментирање, постои можност да 
имаме направено извесни пропусти, што се надеваме дека до конечното усвојување, во текот 
на поединечните и јавните состаноци ќе бидеме во можност да ги отстраниме. 
 
 
Со почит,  
 
 
Цирил Кафол 
Управител 
ОНЕ ДОО Скопје 
 


