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Сакаме  да  ја  поздравиме  иницијативата  на  АЕК  да  изготви  долгорочна 
стратегија која што ќе ја направи климата за работење и инвестирање во секторот по 
предвидлива  со што  на  операторите  ќе  им  се  овозможи долгорочно  планирање  врз 
основа на финалниот документ. 

Неотел како алтернативен оператор кој во голема мерка својот развој до сега го 
базирал  врз  изградба  на  сопствена  инфраструктура  е  еден  од  операторите  кои  е 
заинтересиран за користење на постојните мрежи за пристап до крајни корисници но 
во принцип тоа треба да има и позитивен финасиски ефект. Со досегашните понуди за 
користење  на  инфраструктура  на  МТ  Неотел  не  најде  бизнис  модел  со  кој 
изнајмувањето  на  инфраструктура  и  давањето  на  сервиси  по  истата  може  да  биде 
профитабилно. Анализите се правени како на краток така и на подолг рок. Ценовниот 
притисок кој се прави од страна на МТ како и премогу ниските цени на услугите кои ги 
дава  МТ  за  сопствените  корисници  посебно  во  понудите  кои  вклучуваат  повеќе  од 
една услуга го прави изнајмувањето на инфраструктура неоправдано за алтернативен 
оператор.  Ова  е  досегашен  став  на  Неотел  иако  со  последните  измени  на  битстрим 
пристапот има мали позитивни поместувања. 

Како пример само ќе го наведеме самостојниот пристап, имено понудата на МТ 
за  нивни  крајни  корисници  е  799  денари  со  вклучен  ДДВ,  за  да  алтернативниот 
оператор ја добие оваа услуга доколку користи битстрим услуга на 4 ниво потребно е 
да  плати  201  денар  (за  договор  на  една  година)  месечен  надомест  за  битстрим 
услугата. Дополнително месечно треба да го плати целосниот трошок за одржување на 
локалната јамка кој спред понудата за разврзан пристап изнесува 332,49 денари како и 
да го плати интернет сообрајќајот по 6,5 ден за секој гигабит. Во дадениот случај за да 
биде споредливо ќе земеме дека сообрајќајот ќе изнесува 30 G што е дополнителни 
195  денари  или  вкупно  операторот  на  МТ  за  оваа  услуга  треба  да  му  плати  728,49 
денари без вклучен ДДВ, кога на овој износ ќе се вклучи и ДДВ тогаш доаѓаме до цена 
од 859,61 денар што е повисока од малопродажната цена на МТ. 

Вакви  случаи  има  редовно  во  понудите  на МТ  каде  се  докажува  дека  постои 
дискриминација од страна на доминантниот оператор во понудите. 

Како пример ја дадовме оваа анализа од едноставна причина што пресметките 
за  да  се  покаже  дека  има  предаторски  цени  во  понудите  кои  вклучуваат  два  или 
повеќе сервиси се по комплицирани и се потешки за докажување. 

Исто  така  во  анализата  не  е  споменат  и  фактот  дека  во  фиксната  телефонија 
алтернативните оператори од првиот ден беа лимитирани во поглед на формирање на 
цените за  терминација во сопствена мрежа поради фактот што референтната понуда 
која  што  беше  одобрена  од  страна  на  АЕК  на  МТ  имаше  одредба  со  која  што 
алтернативните оператори мораа да имаат реципрочни цени за терминација во својата 
мрежа  на  цените  на МТ.  Ова  само  по  себе  значеше  дека  цената  за  терминација  во 



мрежите на алтернативните оператори беа регулирани од првиот ден. Со самото тоа 
беа намалени можностите алтернативните операори да прават поинакви стратегии за 
настап  на  пазарот  и  во  голема  мерка  мораа  со  продуктите  да  бидат  слични  до 
продуктите  на МТ.  Овде  изостана  екстра  приходот  кој  алтернативните  оператори  би 
требало  да  го  остваруваат  со  нешто  повисоките  цени  за  терминација  во  сопствена 
мрежа. Во исто време МТ имаше за преку 30% повисоки цени за повиците кон своите 
корисници  кои  завршуваа  во  мрежите  на  алтернативните  оператори  со  што 
остваруваше екстра приходи. 

Оваа  мерка  многу  влијаеше  во  лимитирање  на  приходите  на  алтернативните 
оператори  што  во  крајна  инстанца  значи  и  забавен  или  никаков  развој  на  фиксната 
телефонија. 

Доколку се следат примерите како алтернативните оператори се развивале во 
некои  од  Европските  земји  ќе  се  види  фактот  дека  во  почеток  најголемиот  дел  од 
операторите  користеле  изнајмена  инфраструктура  од  доминантниот  оператор  но  со 
цени и услови кои што давале доволно можности за раст и развој. После достигнување 
на  одреден  број  на  корисници  станува  исплатливо  за  алтернативниот  оператор  да 
изгради сопствена мрежа за пристап и да ги замени изнајмените со сопствени линии. 
Ова е природен развој на алтернативните оператори, многу малку примери има кога 
алтернативниот  оператор  почнал  прво  со    изградба  на  сопствена  мрежа  а  потоа  со 
давање на сервиси. 

Единствен пример кој не е во оваа насока е развојот на кабелските мрежи кои 
се почнати со изградба многу порано од либаерализацијата на пазарот на електронски 
комуникации во време кога единствена можност за давање на услуга беше со изградба 
на сопствена мрежа. 

Исто така сакаме да напоменеме дака ставот на Неотел е дека трошоците кои се 
наметнуваат  на  алтернативните  оператори  за  користење  на  услугата  за  избор  и 
предизбор на оператор се премногу високи и поради тоа овие две услуги кои се доста 
користени од алтернативни оператори во Европа не заживеаа во Македонија. Покрај 
високите  трошоци  можеби  и  некои  други  фактори  влијаеле  овие  услуги  да  не  се 
користат во доволна мерка во Македонија од страна на Алтернативните оператори но 
за тоа не би можеле да дадеме релевантен коментар. 

Ја  поздравуваме  спремноста  на  АЕК  да  се  припреми  за мрежите  од  следната 
генерација кои што се целосно ИП базирани но имаме стравувања дека регулацијата 
на овој сегмент ќе дојде покасно од изградбата на ваквата мрежа од страна на МТ со 
што  повторно  алтернативните  оператори  ќе  бидат  во  подредена  ситуација  и 
дополнително ќе изгубат чекор во однос на МТ. 



Доколку се закасни во регулирањето на овој сегмент алтернативните оператори 
повторно ќе бидат ставени во подредена ситуација, моменталната состојба на пазарот 
е  таква  да  МТ  веќе  нуди  сервиси  од  следна  генерација  на  кои  што  сервиси 
алтернативните  оператори  не  можат  да  возвратат  со  контра  понуди  од  едноставна 
причина што немаат сопствени мрежи а достапот до мрежата на МТ не е овозможен. 
Закаснувањето во регулацијата во овој сегмент дополнително ќе ја ослаби позицијата 
на алтернативните оператори и може да се случи обратен процес на пазарот, наместо 
МТ да губи корисници кои би се префрлале кај алтернативните оператори можно е да 
имаме  ситуација  каде  бројот  на  корисници  кај  МТ  ќе  расте  а  ќе  опаѓа  кај 
алтернативните оператори. 

Според планот отпочнувањето со активностите во овој дел од страна на АЕК би 
требало да биде кон средината на оваа година со резултати од анализите во 2014 што 
сметаме дека е прекасно. Се остава доволно време да МТ ја зацврсти својата и онака 
јака  позиција  на  пазарот  а  со  тоа  ќе  се  ограничат  и  приходите  кај  алтернативните 
оператори  од  овии  сервиси  со  што  индиректно  ќе  се  влијае  врз  можноста  да  се 
инвестира  во  мрежи  со  кои  што  алтернативните  оператори  во  релативно  краток 
временски  период  би  можеле  да  понудат  на  пазарот  сервиси  кои  би  парирале  на 
сервисите на МТ. 

Доколку  основната  цел  е  да  се  поттикне  инвестирањето  во  мрежи  во 
Македонија потребно е да се овозможи лесен пристап до постоечката инфраструктура 
по конкурентни цени и со елиминирање на понуди кои имаат предаторски цени се со 
цел да се овозможи на алтернативните оператори да дојдат до број на корисници кој 
ќе  ги  натера  да  размислат  да  инвестираат  во  сопствена  пристапна мрежа.  Без  ваков 
пристап  не  е  можно  да  се  очекува  дека  алтернативните  оператори  кои  што  немаат 
пристап до евтини средства за инвестирање би се одлучиле на чекор да инвестираат 
во мрежа без да притоа имаат предвидливост на страна на приходите со изградбата на 
мрежата.  

Ова  е  само  краток  осврт  на  предлог  стратегијата  која  што  ја  понуди  АЕК, 
спремни  сме  овие  но  и  некои  други  аргументи  дополнително  да  ги  образложиме 
доколку за тоа сметате дека има потреба. 

 


