
 
Доставени коментари и став на АЕК по Нацрт документ за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- 

Услуги за завршуваље на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи (релевантни 

пазари за продажба на производи и услуги на големо)“ и "Нацрт Извештај за пресметка на 

цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на 

LRIC методологија" добиени од заинтересираните страни. 

 

Почитувани, 

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) На 26.04.2012 година објави на јавна расправа 
Нацрт документ за анализа на Пазар 12 – Услуги за завршување на повик во јавни мобилни 
комуникациски мрежи и Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во 
јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија. Краен рок за 
доставување на коментарите и мислењата на заинтересираните страни по Нацрт документите 
беше 28.05.2012 година, каде што Т-Мобиле Македонија, ОНЕ Оператор и ВИП Оператор 
доставија свои забелешки до АЕК. 

АЕК им се заблагодарува на заинтересираните страни за доставените коментари и забелешки 
по Нацрт документите. Во продолжение се презентирани доставените коментари на 
заинтересираните страни и ставот на АЕК по однос на истите. 

 

Коментари добиени од ВИП оператор: 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје (понатаму Вип оператор) ја поздравува одлуката на 
Агенцијата за електронски комуникации (понатаму АЕК) да пристапи кон реализирање на 
третата анализа на Пазар 12-Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски 
мрежи - релевантни пазари за продажба на производи и услуги на големо (понатаму Нацрт 
Анализа на пазар 12) и Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни 
мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија (понатаму Нацрт 
Извештај за пресметка на цени). Сметаме дека истото е во насока на јакнење на 
конкурентноста на пазарот на јавни мобилни комуникации и дека на овој начин ќе се 
придонесе кон што поскоро реализирање на заложбите на АЕК да се постигне своевиден 
еквилибриум при распределбата на пазарните удели на релевантните учесници на овој пазар. 
 
Вип оператор во продолжение ги приложува до АЕК своите гледишта и коментари во врска со 
документите Нацрт Анализа на пазар 12 и Нацрт Извештај за пресметка на цени. 

 
 
КОМЕНТАРИ по однос на Нацрт документ за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за 
завршуваље на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи (релевантни пазари за 
продажба на производи и услуги на големо)“ 
 

 



Генерални коментари:  
 
Уште во коментарите доставени на 07.02.2012 во врска со нацрт верзијата на Стратегијата за 
работа на АЕК за периодот 2012-2016 година, во делот “Summary of wholesale and retail voice 
and broadband markets”, Вип oператор и посочи на АЕК дека ревизијата на постоечкиот BULRIC+ 
модел со цел да се овозможат “pure” LRIC базирани калкулации за цените за завршување на 
повик е издржана, но само доколку асиметричниот “glide path” режим се задржи во полза на 
помалите мобилни оператори и примарниот фокус се стави врз намалување на 
терминациската цена на Т-Мобиле, со што само по извесен период би се применила доволно 
ниска симетрична цена за завршување на повик базирана на “pure” LRIC пресметки. Ова пред 
се поради потребата да се компензира или минимизира ефектот од асиметричните волумени 
на интерконекциски сообраќај, резултат на кои Т-Мобиле како оператор со доминантно 
пазарно учество секогаш би бил во улога на т.н. “net recipient”, а помалите оператори во улога 
на т.н. “net payer”, што во крајна линија ќе се одрази штетно врз конкурентноста на пазарот 
преку овозможувањето на Т-Мобиле нелојално да се здобива со конкурентска предност. Ова е 
потврдено и во самата Нацрт Анализа на пазар 12 на АЕК (стр. 33): 
 

“Дополнително, во пазари каде операторите имаат асиметричен пазарен удел, 
истото ќе резултира со значителни плаќања од помалите кон поголемите 
конкуренти. Високите цени за завршување на повик се покриваат од високи цени за 
разговори кои ги плаќаат крајните корисници.” 
 

Поинаку кажано, губењето на асиметријата во цените за завршување на повик на помалите 
мобилни оператори во однос на истите на Т-Мобиле, единствено би било логично доколку се 
наметне крајно ниска цена за завршување на повик базирана на “pure” LRIC калкулации, што 
ќе причини помалите мобилни оператори своите понуди повеќе да не ги разликуваат на 
основа на “on-net” и “off-net” сообраќај, туку да нудат пакетирани услуги и продукти (bundles) 
без разлика од националната дестинација и конечно Т-Мобиле да не биде во состојба да врши 
субвенционирање на средствата здобиени од позитивниот нет ефект од размена на 
интерконекциски сообраќај резултат на поголемиот волумен на сообраќај кој ќе терминира во 
негова мрежа (network effect). Во спротивно, помалите оператори никогаш нема да бидат во 
можност да бидат конкурентни на доминантниот оператор на малопродажно ниво, на начин 
на кој ќе имаат корист крајните корисници.    
 
Токму од овие причини, Вип оператор смета дека во услови на симетрични цени за 
завршување на повик задолжително треба да се примени трошковен модел резултат на кој 
единечниот трошок за завршување на повик оправдано ќе утврди значително пониска 
вредност од пресметаниот трошок за единица завршување на повик како “long-run average 
incremental unit cost” плус потенцијален “mark-up” (LRAIC or LRAIC+). Така, Вип оператор е на 
став дека pure LRIC трошковниот модел е правилниот избор на АЕК при интенцијата да се 
примени концепт на инкрементални трошоци кој ги алоцира единствено ефикасно настанатите 
трошоци кои не би биле одржливи доколку услугата содржана во инкрементот повеќе не се 
обезбедува (опортунитетни трошоци), а со цел цените за завршуваље на повик да се 
приближат колку што е можно повеќе до инкременталните трошоци за обезбедуваље на 
оваа услуга, како што е утврдено и во самата Нацрт Анализа на пазар 12 на стр. 35: 
 

“Колку повеќе цените за завршување на повик се оддалечуваат од 
инкременталните трошоци за обезбедување на услугата толку повеќе се создава 
простор за конкурентски пореметувања во однос на пазарите на фиксна локација и 
мобилните пазари и/или помеѓу операторите со асиметрични пазарни удели и 
сообраќај.” 



 
При тоа, ова и поради фактот што се повеќе регулаторни тела во ЕУ се одлучуваат за употреба 
на pure LRIC трошковниот модел при пресметката на цените за завршување на повик чии 
модели даваат низок резултат и до 0,81 евроцент по минута (0,49 денари) или во просек од 
0,99 евро цент по минута (или околу 0,61 денари пресметано по среден курс на НБРМ). 
 
Уште повеќе, со цел да се утврди единица за трошок за завршување на повик која ќе го зема во 
предвид само релевантиот инкремент кој е дефиниран како големопродажна услуга за 
завршување на повик обезбедена на трети страни Вип оператор се сложува и со следното 
наведено на стр. 36 од Нацрт Анлизата на пазар 12: 
 

“при определувањето на инкременталните трошоци за обезбедување на 
горенаведената услуга Агенцијата ќе ја земе во предвид разликата помеѓу вкупните 
долгорочни трошоци на операторот за обезбедување на сите услуги и вкупните 
долгорочни трошоци на истиот оператор кои настануваат кога услугата 
завршување на повик обезбедена на трети страни не се обезбедува.” 

 
Сумарно, за Вип оператор повеќе од оправдана е одлуката на АЕК да се применува pure LRIC 
методологија за пресметка, но само доколку истата утврди доволно ниска симетрична цена за 
завршувње на повик на ниво не поголемо од 0,6 денари по минута, што во моментов е 
стандард во низа земји од ЕУ при утврдувањето на цената што е можно поблиску до 
инкременталните трошоци за обезбедување на услугата.  
 
Следствено, имајќи ја во предвид погоре изнесената аргументација, Вип оператор ги предлага 
следниве измени и дополнувања во рамки на текстот на Нацрт Анализата на пазар 12: 
 

I. Предлог дополнуваље на следниов парагараф на стр.40 од член 11.3: 
 

“Дополнително, имајки ја во предвид Нацрт Стратегијата на Агенцијата и 
Препораката на Европската Комисија за регулаторен третман на цените за 
завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавни 
мобилни комуникациски мрежи Агенцијата смета дека цената за завршување на 
повик во јавни мобилни комуникациски мрежи треба да се пресмета со употреба на 
pure LRIC методологија, согласно принципите применети од страна на 
регулаторните тела на земјите од ЕУ при градељето на оваа методлогија, а со 
цел пресметката на цената за завршуваље на повик да биде во рамките на  
моментно важечките цени за завршуваље на повик во земјите на ЕУ пресметани 
со pure LRIC (0,49 – 0,73 денари по минута).” 
 

Одговор на АЕК: 
 
АЕК го смета горенаведениот коментар (предложено дополнување) за нерелевантен. Во врска 
со предложениот кометар АЕК е на став дека пресметката на цената за завршување на повик 
во Р.Македонија не треба да е зависна и да се поистоветува со пресметките на цените 
направени за наведената услуга од страна на други регулаторни тела. Како што е наведено и 
во Нацрт документот за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за завршуваље на повик во 
јавни мобилни комуникациски мрежи АЕК изготви сопствен Bottom up LRIC модел за 
пресметка на цени во јавни мобилни комуникациски мрежи. По изготвување на моделот 
истиот беше објавен на јавна расправа на која сите заинтересирани страни ги искажаа своите 
гледишта и ставови во врска со истиот. По завршување на јавната расправа АЕК ги пресмета 
цените за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија со 



помош на изготвениот модел. Од причини што АЕК со помош на податоци кои беа побарани од 
операторите на мобилна телефонија го ажурираше постоечкиот Bottom up LRIC модел и истиот 
го прилагоди на моменталната состојба на пазарот за мобилна телонија, смета дека моделот е 
најсоодветна и најрелевантна алатка за пресметка на цените за завршување на повик во јавни 
мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија.   
 
 

II. Предлог дополнуваље на Мерка бр.2 на стр.45 од член 12: 
 
 

“2. Ревизија на развиениот Bottom up модел заради пресметување на цената за 
завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи со употреба на pure 
LRIC методологија односно дефинирање на релевантиот инкремент како 
големопродажна услуга за завршување на повик обезбедена на трети страни, 
согласно принципите применети од страна на регулаторните тела на земјите од 
ЕУ при градељето на оваа методлогија, а со цел пресметката на цената за 
завршуваље на повик да биде во рамките на  моментно важечките цени за 
завршуваље на повик во земјите на ЕУ пресметани со pure LRIC (0,49 – 0,73 денари 
по минута). Тоа значи дека при определувањето на инкременталните трошоци за 
обезбедување на горенаведената услуга Агенцијата ќе ја земе во предвид разликата 
помеѓу вкупните долгорочни трошоци на операторот за обезбедување на сите 
услуги и вкупните долгорочни трошоци на истиот оператор кои настануваат кога 
услугата завршување на повик обезбедена на трети страни не се обезбедува.” 
 

Одговор на АЕК: 
 
АЕК делумно се согласува со коментарот. Имено, ревизијата на развиениот Bottom up LRIC 
модел е направена целосно во согласност со начинот на пресметување на долгорочните 
инкрементални трошоци за обезбедување на услугата на завршување на повик во јавни 
мобилни комуникациски мрежи од трети страни, како е елаборирано погоре и во објавените 
Нацрт документи, предмет на јавна расправа. Но, АЕК го смета горенаведениот коментар за 
нивото на цената за релевантната услуга (предложено дополнување) за нерелевантен. Во 
врска со предложениот кометар АЕК е на став дека пресметката на цената за завршување на 
повик во Р.Македонија не треба да е зависна и да се поистоветува со пресметките на цените 
направени за наведената услуга од страна на други регулаторни тела. Како што е наведено и 
во Нацрт документот за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за завршуваље на повик во 
јавни мобилни комуникациски мрежи АЕК изготви сопствен Bottom up LRIC модел за 
пресметка на цени во јавни мобилни комуникациски мрежи. По изготвување на моделот 
истиот беше објавен на јавна расправа на која сите заинтересирани страни ги искажаа своите 
гледишта и ставови во врска со истиот. По завршување на јавната расправа АЕК ги пресмета 
цените за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија со 
помош на изготвениот модел. Од причини што АЕК со помош на податоци кои беа побарани од 
операторите на мобилна телефонија го ажурираше постоечкиот Bottom up LRIC модел и истиот 
го прилагоди на моменталната состојба на пазарот за мобилна телонија, смета дека моделот е 
најсоодветна и најрелевантна алатка за пресметка на цените за завршување на повик во јавни 
мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија.   
 
 
 
 
 



 
КОМЕНТАРИ по однос на "Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршуваље на повик во 
јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија" 
 
 

I. Предлог измена на следниот параграф на стр. 9 од Нацрт Извештај за пресметка 
на цени:  

 
“Цена за завршуваље на повик во мрежата на Т-Мобиле- 3 денари, цена за 
завршуваље на повик во мрежата на ОНЕ- 4 денари и цена за завршуваље на повик 
во мрежата на ВИП Оператор- 4 денари за минута разговор. АЕК предлага 
резултатите од ревизијата на моделот да се применуваат најмалку до 
дефинираниот временски период со претходно определениот „glide path“- 
Септември 2013 година заради обезбедување на конзистентност во донесувањето 
на одлуките како и обезбедување на предвидливост на пазарот за електронски 
комуникации во РМ.” 
 

Одговор на АЕК: 
 
АЕК го смета предложениот коментар за нерелевантен и истиот не се прифаќа. АЕК смета дека 
во Нацрт документите јасно е дефиниран и наведен временскиот период до кој ќе важат 
цените определени со новиот glide path. АЕК смета дека временскиот период на 
дефинираниот glide path до симетрична цена за завршување на повик треба да остане ист како 
што беше определено со Финалниот извештај за резултатите од моделирањето на Bottom up 
LRIC модел за завршување на повици во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ, објавен 
во Април 2010 година.  
.  
 
 

II. Предлог измена на точка 1 од Резиме на стр. 13:  
 
 

“1. Корекција на цените во дефинираниот „glide path“ и тоа: цена за завршуваље на 
повик во мрежата на Т-Мобиле- 3 денари, цена за завршуваље на повик во 
мрежата на ОНЕ- 4 денари и цена за завршуваље на повик во мрежата на ВИП 
Оператор- 4 денари за минута разговор најмалку до Септември 2013 година.” 
 

Одговор на АЕК: 
 
АЕК го смета предложениот коментар за нерелевантен и истиот не се прифаќа. АЕК смета дека 
временскиот период на дефинираниот glide path до симетрична цена за завршување на повик 
треба да остане ист како што беше определено со Финалниот извештај за резултатите од 
моделирањето на Bottom up LRIC модел за завршување на повици во јавни мобилни 
комуникациски мрежи во РМ, објавен во Април 2010 година.  
 
 
 
Образложение во врска со точка I и II: 
 
Вип оператор очекува доколку предложената корекција на цените за завршување на повик не 
доведе до постигнување на предвидената рамнотежа на пазарот (еквилибриум-состојба во 



која сите три оператори имаат пазарно учество од 33,3% по број на претплатници) до 
септември 2013, АЕК да пристапи кон нова Анализа на основа на која ќе се утврди дали има 
потреба и од дополнителна интервенција од страна на АЕК со продолжување на асиметријата 
помеѓу цените за завршување на повик на доминантниот оператор Т-Мобиле и останатите 
мобилни оператори. Од овие причини ги предлагаме наведените надополнувања и измени. 
 
 
 
 

III. Предлог за измена на следниот параграф на стр. 12:  
 

“Како резултат на горенаведеното, АЕК направи пресметка на цените за 
завршување на повик врз основа на pure LRIC методологија. АЕК смета дека дека 
симетрична цена за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи 
од заокружено 0,96 денари за минута разговор ќе го одразува Bottom-up pure LRIC 
на разумно ефикасен оператор во РМ.” 

 
Одговор на АЕК: 
 
АЕК го смета горенаведениот коментар (предложено дополнување) за нерелевантен. Во врска 
со предложениот кометар АЕК е на став дека пресметката на цената за завршување на повик 
во Р.Македонија треба да е заснована на конкретни пресметки направени на база на LRIC 
методологија а не истата да се пресметува по benchmark од други регулаторни тела. Како што 
е наведено и во Нацрт документот за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за 
завршуваље на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи АЕК изготви сопствен Bottom 
up LRIC модел за пресметка на цени во јавни мобилни комуникациски мрежи и истиот го смета 
за најрелевантен за пресметка на цената за завршување на повик во јавни мобилни 
комуникациски мрежи во Р.Македонија.  
 
 
 
Образложение  во врска со точка III: 
 
Вип оператор има забелешка на тоа што документот Нацрт Извештај за пресметка на цени не 
опишува како АЕК преку употребената pure LRIC методологија ги пресметува pure-LRIC 
базираните параметри за цената за завршување на повик до ниво од 0,9 денари. 
 
Имено, Вип оператор е на став дека пресметаната цена е превисока доколку се има во 
предвид подолу изнесената споредбена анализа според која просечната вредност на цените 
за завршување на повик во земји од ЕУ кои имаат применето pure LRIC трошковен модел за 
пресметка на цените за завршување на повик е околу 0,61 денари за минута. Така, најниската 
вредност е пресметана во Франција на ниво од 0,49 денари по минута, а највисоката е 
утврдена во Холандија на ниво од 0,73 денари по минута. Поинаку кажано предложената 
вредност за Македонија е за околу 47% повисока од просечната во земјите членки на ЕУ или 
околу 82% од најниската цена базирана на pure LRIC, односно ниту една вредност на шесте 
земји не го достигнува ова очигледно прилично високо ниво.  
 
Вип оператор би сакал да и потенцира на АЕК дека еден специфичен елемент на pure -LRIC 
пресметката е фактот дека истата води кон помалку или повеќе слични вредности кај сите 
оператори бидејќи пресметката ги зема во предвид само дополнителните трошоци за многу 
мал прираст и не ги разгледува фиксните трошоци (This pure LRIC approach is defined by 



considering wholesale voice call termination traffic as the relevant service increment. This means 
that the bottom-up cost model should calculate the generic operator costs with and without voice 
termination traffic, and divide the difference by that traffic volume to provide the incremental cost of 
voice termination per minute – извор: Analysis Mason knowledge centre, линк: 
http://www.analysysmason.com/about-us/news/newsletter/Mobile-termination-cost-
understanding-the-move-from-LRAIC-to-pure-LRIC/). Така, разликите во однос на покриеност, 
технологија, пенетрација, и останати специфики немаат значајна улога во крајниот резултат.  
 

 
 

Извор: Commission decision concerning Case EE/2012/1305: Voice call termination on 
individual mobile networks - Opening of Phase II investigation pursuant to Article 7a of 
Directive 2002/21/EC as amended by Directive 2009/140/E; Brussels, 16/04/2012 
C(2012)2573 

 
 
 
Од тука Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.1: 
 
Кои се причините односно основните трошковни параметри и показатели на основа на кои 
АЕК утврдила цена за завршуваље на повик на ниво кое е речиси 50% повисоко од  
просечната вредност на цените за завршуваље на повик во земји од ЕУ кои имаат применето 
pure LRIC трошковен модел за пресметка на цените за завршуваље на повик? 
 
Одговор на АЕК: 
 
АЕК го смета горенаведениот коментар (предложено дополнување) за нерелевантен. Во врска 
со предложениот кометар АЕК е на став дека пресметката на цената за завршување на повик 
во Р.Македонија треба да е заснована на конкретни пресметки направени на база на LRIC 
методологија а не истата да се пресметува по benchmark од други регулаторни тела. АЕК нема 
увид во методологијата која ја користеле другите регулаторни тела, наведени во коментарот а 

01 / 01 / 13 01 / 04 / 14 01 / 07 / 13 01 / 01 / 13 01 / 07 / 13 01 / 09 / 12 01 / 09 / 13

Цени за  заврш уваље на  повик  во земји од ЕУ к ои примениле “PURE LRIC” методологија

(евроцент по минута)

1 .46
М ак едонија

1 .20
Холандија

1 .09
Ш панија

0 .99
ЕУ просек  

0 .98  
И талија

0 .81
Обединето 

К ралство

0 .80  
Франција

1 .08
Белгија

http://www.analysysmason.com/about-us/news/newsletter/Mobile-termination-cost-understanding-the-move-from-LRAIC-to-pure-LRIC/
http://www.analysysmason.com/about-us/news/newsletter/Mobile-termination-cost-understanding-the-move-from-LRAIC-to-pure-LRIC/


воедно нема увид и во развиените софистицирани модели. Вредностите добиени со употреба 
на овие модели може да преставуваат добра основа за споредба на резултатите со употреба 
на сопствениот развиен модел со истите. Воедно, во Точка 4.2 Импликации за индустријата од 
Impact  Assesment of the Commision Recommendation on the regulatory treatment of fixed and 
mobile termination rates in the EU1 е наведено дека согласно претпоставките, цената за услугата 
завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи би се движела од 1,5 до 3 евро 
центи,во зависност од специфичните карактеристики на секоја земја посебно, но во просек 2,5 
евроценти.,,some costing estimates would indicate that average reductions in the region of 70% 
could result. Accordingly, MTRs are estimated to be at the level of 5.5 eurocents/minute under the 
baseline scenario and 2.5 eurocents/minute under the recommended approach. In view of the 
uncertainty surrounding this estimate and also persistent national differences, additional sensitivity 
testing has been carried out which demonstrates that with a termination rate in the range of 1.5 to 3 
eurocents there are minimal variations in the impacts on termination revenues and total industry 
profits, while the change in total social welfare increases with decreasing termination rates,,. Како 
што е наведено и во Нацрт документот за трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за 
завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи АЕК изготви сопствен Bottom 
up LRIC модел за пресметка на цени во јавни мобилни комуникациски мрежи и истиот го смета 
за најрелевантен за пресметка на цената за завршување на повик во јавни мобилни 
комуникациски мрежи во Р.Македонија.  
 
 
Понатаму, имајќи го во предвид фактот што само на графикот прикажан од крајот на Нацрт 
Извештајот се прикажани трошковните елементи на пресметката, Вип оператор подолу би 
сакал да изнесе општо прифатени ставови кои одат во прилог на тоа АЕК да изврши соодветни 
адаптации во трошковната распределба, како и да се исклучат нерелевантните трошоци, а со 
цел да се утврди pure LRIC базирана цена за завршување на повик: 
 

1. колку што е можно поблиска до реалните инкрементални трошоци за обезбедуваље 
на оваа услуга; и  

2. која ќе да биде во рамките на моментно важечките цени за завршуваље на повик во 
земјите на ЕУ пресметани со pure LRIC (0,49 – 0,73 денари по минута). 

 
 

 

                                                           
1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION on the Regulatory 

Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU Implications for Industry, Competition and Consumers Brussels, 
7.5.2009 SEC(2009) 599 



 
Терминацискиот сообраќај во однос на вкупниот сообраќај како фактор  
 
 
Имајќи во предвид дека волуменот на терминациски сообраќај во мобилните мрежи во РМ 
(околу 423 милиони минути за 2011 година) е релативно мал  во споредба со волуменот на 
вкупниот сообраќај или околу 11.40% (извор: Извештај за развој на пазарот на електронски 
комуникации во четвртиот квартал до 2011 година од 28.03.2011 година), согласно општо 
прифатените принципи за pure LRIC методологијата дополнителните трошоци за опслужување 
на овој сообраќај ќе бидат незначителни бидејќи волуменот на терминациски сообраќај може 
да се покрие со веќе постоечкиот слободен капацитет од страна на разумно ефикасен 
оператор во РМ кој во основа е земен за пресметката.  
 
Поинаку кажано разумно ефикасен оператор во РМ би можел да го опслужи терминацискиот 
сообраќај (од околу 11% од вкупниот сообраќај повеќе или помалку во иднина) без 
дополнителни трошоци кои се исклучиво релевантни за pure LRIC методологијата, што пак би 
резултирало со навистина ниска цена за завршување на повик.  
 
Дополнително од Графиконот 5 од Нацрт Извештајот за пресметка се гледа дека растот на 
терминацискиот сообраќај е околу 20% на годишно ниво, додека растот на вкупниот сообраќај 
во 2011 во однос на 2010 е околу 28% (извор: извештаи на АЕК), што дава до знаење дека и во 
иднина процентот на уделот на терминацискиот сообраќај ќе се намалува во однос на 
вкупниот сообраќај и дополнителните трошоци за опслужување на овој сообраќај ќе бидат 
уште понезначителни што на долг рок ќе причинува цената за завршувње на повик во мрежата 
на ефикасен оператор да тежи кон нула.  
 
Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
 
 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.2: 
 
Дали АЕК согласно сопствената методологија за pure LRIC, а имајќи го во предвид малиот 
удел на терминацискиот сообраќај во вкупниот сообраќај на мобилните мрежи, се сложува 
со констатацијата дека дополнителните трошоци за опслужуваље на терминацискиот 
сообраќај се незначителни бидејќи волуменот на терминациски сообраќај може да се 
покрие со веќе постоечкиот слободен капацитет од страна на разумно ефикасен оператор во 
РМ? 
 
 
 
Радио пристапната мрежа (RAN) како фактор 
 
Радио пристапната мрежа “RAN”  (сајтови, антени, предаватели, итн) е изградена со цел да 
покрие одреден број на корисници или одредена област. Затоа главниот трошковен индикатор 
е мрежната покриеност, а не волуменот на сообраќај. Така доколку се има во предвид дека 
“RAN” е веќе поставена со цел да се овозможат сите услуги кои се дел од продуктното 
портфолио на секој од постоечките оператори, согласно општо прифатените принципи на pure 
LRIC методологијата нема да има дополнителни трошоци поврзани со опслужување на 
терминацискиот сообраќај. Ако постои доволен капацитет за претплатниците на мобилниот 



оператор активно да иницираат повик, исто така повеќе од оправдано е да се очекува дека 
мора да има и доволен капацитет (без дополнителни трошоци) за да се терминира 
сообраќајот кон тие корисници кој потекнува од другите мрежи. Поинаку кажано, повторно би 
се дошло до заклучок дека разумно ефикасен оператор во РМ би можел да го носи 
терминацискиот сообраќај повеќе или помалку без дополнителни трошоци поврзани со “RAN”  
кои се исклучиво релевантни за pure LRIC методологијата, што пак би резултирало со 
навистина ниска цена за завршување на повик.  
 
Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.3: 
 
Како може да се оправда тврдељето изнесено на Графиконот погоре дека дури околу 15% 
од pure-LRIC трошоците се однесуваат токму на “RAN”? 
 
 
 
Мрежните елементи “BTS” / “BSC”/ “RNC” како фактор 
 
 
Врз основа на графиконот за трошковни елементи на пресметката произлегува дека 
приближно 60% од pure-LRIC трошоците се однесуваат на мрежните елементи 
“BTS”/”BSC”/”RNC”. “BTS”/“Node B” се најважните елементи во однос на сензитивноста на 
сообраќајот. Кога станува збор за потребата од опслужување на дополнителен сообраќај во 
мобилната мрежа, во “2G светот” може да бидат неопходни дополнителни “TRX” додека во 3G 
светот дополнителни т.н. носители (“carriers”). Екстензиите со цел да се носи дополнителен 
сообраќај зависат од нивото на искористеност на постоечкиот капацитет на овие мрежни 
елементи. Врз основа на фактот дека севкупниот сообраќај во мобилните мрежи е во пораст за 
околу 28% при споредба на 2011 година во однос на 2010 година, мобилната мрежа мора да 
биде во можност да се справи со значителен зголемен сообраќај, во секој случај. Оттука, многу 
малку е веројатно дека значителен износ на трошоци може да биде избегнат (односно да се 
направи заштеда) ако се земе дека не постои терминациски сообраќај. Дополнително, треба 
да се има во предвид дека екстензиите на мрежата во овој дел (зголемувањето на 
капацитетот) најчесто се прават со додавање на дополнителни процесорски плочи BSC/RNC, а 
неретко и со софтверска надоградба за релативно мал трошок. Ова води кон релативно мали 
трошоци за капацитет предизвикани од надоградбата на ова мрежно ниво. Контролните 
мрежни елементи како “BSC”, “RNC” е многу веројатно дека нема да се променат односно да 
имаа потреба за надоградба без разлика дали терминацискиот сообраќај се смета како дел од 
целокупниот сообраќај или не, т.е. истите може да се справат со значителен број на 
“BTS”/“Node B”. Само доколку бројот на “BTS”/”Node B” значително се зголеми и/или 
постоечките “BSC/RNC” не може да се справат со овие дополнителни мрежни елементи, ќе се 
појават дополнителни трошоци. Да го резимираме наведеното погоре, согласно општо 
прифатените принципи се чини дека e многу малку веројатно околу 60% од пресметаната pure-
LRIC вредност од страна на моделот на АЕК да е резултат на трошоците кои се однесуваат на 
“BTS”/”BSC”/”RNC” мрежните елементи.  
 



Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.4: 
 
Како може да се оправда тврдељето изнесено на Графиконот погоре дека дури околу 60% 
од pure-LRIC трошоците се однесуваат на “BTS” / “BSC”/ “RNC”? 
 
 
Мрежниот елемент “MSC” како фактор 
 
 
Како индикатор за димензионирање на “MSC” првенствено се земаат обидите за повик во т.н. 
“busy hour” (BHCA). За да се постигне редундантност и соодветно ниво на услуга, најчесто 
физички постојат повеќе “MSC” отколку оние што иницијално се потребни за да се 
обезбеди/покрие постоечкиот волумен на сообраќај. Затоа на ова мрежно ниво секогаш на 
располагање е повеќе резервен/слободен капацитет отколку на другите мрежни нивоа. 
Оттука, многу малку е веројатно дека дополнителен терминациски сообраќај (кој како што 
утврдивме погоре секогаш ќе има значително мал удел во вкупниот сообраќај) би можело 
исклучиво за негово опслужување да предизвика надоградување на постоечките “MSC-a”, 
односно дизајнирањето на основната мрежа практично воопшто не е афектирано од 
терминацискиот сообраќај кој потекнува од други мрежи. Поинаку кажано, “MSC” и 
инсталираниот капацитет (BHCA и Erlangs) имаат многу мала корелација со волуменот на 
терминацискиот сообраќај, бидејќи зафатениот капацитет е ист доколку повикот доаѓа од 
друга мрежа или од сопствената мрежа (ова идентично важи и за “HLR”). Единствено 
специфично доделување на ресурси е бројот на E1 порти кои се користат за 
интерконекциските транкови, чиј број во споредба со зафатените ресурси за HPLMN (BSC 
врски) е релативно мал (однос 1:10). Затоа, во однос на pure-LRIC пресметката, очекуваните 
трошоци секогаш мора да бидат приближно нула или дури и да не постојат кога станува збор 
за мрежниот елемент “MSC”.  
 
Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.5: 
 
Зошто трошоците поврзани со “MSC” се сметаат како релевантни pure-LRIC трошоци при 
пресмеката? 
 



Мрежниот елемент “HLR” како фактор 
 
 
“HLR” регистарот е база на податоци која не зависи од сообраќајот воопшто, а уште помалку од 
терминацискиот сообраќај кој е единствено релевантен при pure-LRIC анализата. Базата на 
податоци е дизајнирана да се справи со барања поврзани со одреден број на претплатници. 
Затоа главните индикатори за трошоци при димензионирање на таков мрежен елемент е 
очекуваниот број на претплатници и барањата на тие претплатници. Како последица на тоа, во 
pure LRIC базиран трошковен модел, трошоците за “HLR” не влијаат на (маргиналните) 
трошоци за терминација на повик. 
 
Истото е потврдено и на страна 95 од Референтниот документ за трошковна методлогија кој 
компанијата WIK-Consult го има приготвено за австриското регулаторно тело RTR 
(Referenzdokument – Reference Document “Erstellung von Bottom-up Kostenrechnungsmodellen 
zur Ermittlung der Kosten der Zusammenschaltung in Festnetzen und Mobilnetzen Mobilfunknetz” 
Bad Honnef, 25 January 2011). Оригинална верзија е дадена подолу, со следниов слободен 
превод од германски јазик: 
 
Antworten:  Die Betreiber bestätigen, dass die Anzahl der Nutzer der hauptsächliche 

Kostentreiber für die HLR ist.  
Одговор: Операторите потврдуваат, дека бројот на корисниците е главниот (примарниот) 

cost driver за HLR. 
 
WIK-Consult:  Unsere Einschätzung, dass die HLR maßgeblich von der Anzahl der Subscriber 

(=Anzahl der SIM cards) getrieben wird, wird von den Betreibern geteilt. Dieser 
Treiber wird auch in einer Reihe anderer Modelle angewandt.  

WIK - Consult: Нашата претпоставка е дека HLR e во главна мера воден од бројот на 
претплатниците (= бројот на SIM картички), и се дели од страна на операторите. 
Овој драјвер се применува и во голем број на други модели. 

 

 
Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.6: 



 
Зошто трошоците поврзани со “HLR” се сметаат како релевантни pure-LRIC трошоци при 
пресмеката? 
 
 
 

IV. Предлог за измена на следниот параграф од стр. 12:  
 

“АЕК смета дека пресметаната цена со примена на pure LRIC методологија 
операторите со значителна пазарна моќ на пазарот за завршување на повик во 
јавни мобилни комуникациски цени треба да ја применуваат не порано од 1 
Септември 2013 година.” 

 
V. Предлог за измена на точка 2 од Резиме на стр. 13:  

 
 

“2. Цена за завршуваље на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ - 
0,96 денари за минута разговор која го одразува Bottom-up pure LRIC на разумно 
ефикасен оператор во РМ не порано од Септември 2013 година.” 

 
 
Образложение во врска со точка IV и V: 
 
Вип оператор очекува доколку предложената корекција на цените за завршување на повик со 
LRIC+ методологијата не доведе до постигнување на предвидената рамнотежа на пазарот 
(еквилибриум-состојба во која сите три оператори имаат пазарно учество од 33,3% по број на 
претплатници) до септември 2013, АЕК да пристапи кон нова Анализа на основа на која ќе се 
утврди дали има потреба и од дополнителна интервенција од страна на АЕК со продолжување 
на асиметријата помеѓу цените за завршување на повик доминантниот оператор Т-Мобиле и 
останатите мобилни оператори. Од овие причини ги предлагаме наведените надополнувања и 
измени. 
 
Одговор на АЕК: 
 
Во продолжение АЕК ке даде став во однос на доставните прашања од 2-6. Имено, како што 
повеќепати е наведено, АЕК разви свој сопствен Bottom up LRIC модел. Истиот се развиваше во 
соработка со Делоите-Загреб во текот на 2009 година. Резултатите добиени со употреба на овој 
модел беа имплементирани во 2010 година. Имено, методологијата и принципите врз која 
основа е изграден истиот се образложени во Извештајот за развој на Bottom-Up LRIC модел за 
завршување на повици во мобилните мрежи во РМ. АЕК не се сложува со ставот изнесен со 
второто прашање односно со констатацијата дека дополнителните трошоци за опслужување 
на терминацискиот сообраќај се незначителни бидејќи волуменот на терминациски сообраќај 
може да се покрие со веќе постоечкиот слободен капацитет од страна на разумно ефикасен 
оператор во РМ? АЕК не се сложува со констатацијата од причини што концептот на Bottom up 
LRIC е концепт на ефикасен оператор. Развиениот Bottom-Up модел се базира на мрежни 
инженерски модели кои користат најнова технологија на ефикасен начин. Бидејќи bottom-up 
пристапот користи инженерски модели, не мора да се базира на постоечката мрежна 
топологија на операторот; најчесто и нема. Воедно, не ги одразува сметководствените 
категории на операторот.. Поради тоа, bottom-up пристапот не се базира на фактичките 
трошоци направени од страна на операторот. Со употреба на овој концепт на ефикасност, 
потполна е нерелевантна неефикасноста на определен оператор. Моделот поаѓа од BHT 



односно се поврзува сообраќајот со капацитетот на ќелиите и BTS. Како што се очекува, за 
процесот се користи Erlang B формула. Начинот на логички чекори е елабориран во точка 9.1 
од Извештајот за развој на Bottom-Up LRIC модел за завршување на повици во мобилните 
мрежи во РМ. Имено, Фигура-9.1 прикажува преглед на нашиот пристап за пресметување на 
долгорочните инкрементални трошоци (LRIC). Чекор  е да се соберат податоци за мобилните 
мрежи на операторите. 
 

 Фигура-9.1 

 

 

 

9.1 Чекор  вклучува подесување на Deloitte’s GSM инженерските модели за да се 
продуцира ефикасно комбинирана 900MHz и 1800MHz GSM мрежа на операторите во 
поглед на податоците добиени во чекор . 

 

9.2 Подесувањето и работењето на нашите GSM модели бара разни инженерски, 
претплатнички и демографски внесувања. Поради тоа, чекор  вклучува внесување на 
(непроменливи) инженерски параметри како фреквенција на носачот (900MHz/1800MHz) 
и алокација на спектарот (пр. 30MHz).   

 

9.3 Чекор  вклучува внесување на географски и демографски податоци за распределеноста 
на околината и популацијата за да се добие радио мрежа моделирана на регионална 
основа. 
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9.4 Чекор  вклучува подесување (променливи) на инженерските параметри како 
секторирање и GPRS шема на кодирање. Со подесување на овие параметри на различни 
нивоа во поглед на тоа како моделите реплицираат познати мрежни податоци 
прикажани во Анекс А. Ние предлагаме да се подесат променливите инженерски 
параметри во поглед на индустриската пракса и нашето искуство. 

 

9.5 Главниот излез од чекорите од  до  е модел на GSM мрежа која е ефикасна 900MHz 
и/или 1800MHz мрежа на мобилен мрежен оператор - Mobile Network Operator’s (MNO) 
во поглед на базните станици (BTS), предавателите (TRX) и BHT во Erlangs во зададен 
временски период. 

 

9.6 Чекор  влучува ажурирање на инженерските модели за да ги рефлектираат 2G 
претплатничките броеви, услуги и обем на сообраќај од 31 Декември 2008 (или 
најновите достапни податоци). 

 

9.7 Чекор  е сличен со чекор , но користи претплатнички и сообраќајни проекции од 
2009. 

 

9.8 Чекор  е да се додаде цената на опремата и соодветните оперативни трошоци за да се 
пресмета промената во роаминг претплатниците и сообраќајот. Во секоја ценовна 
категорија во Анекс Б има многу под трошоци што ќе бидат моделирани. На пример, 
ценовна категорија 1 е BTS/ќелија трошоците за подготовка. Главниот трошковен 
компонент во овој случај е капитализираниот цивилен инженерски трошок за работната 
сила потребна да се припреми областа. Бидејќи трошоците за работната сила може да 
варираат на регионална основа ќе дозволиме регионална варијација во тие трошоци. 

 

Имено, АЕК смета дека независно од ефикасноста/ неефикасноста на определен оператор, 
цената за завршување на повик од трети страни ќе ги вклучува сите трошоци неоходни за 
обезбедување на истата. Концептот на разумно ефикасен оператор не располага со слободен 
капацитет кој би се користел за обезбедување на услуга за завршување на повик од трети 
страни.  АЕК смета дека дури и да постои слободен капацитет, со процесот на алокација на 
трошоците на мрежни елементи,хомогени трошковни категодии и потоа преку матрицата на 
рутирање на релевантните услуги, определен процент од трошокот на мрежниот елемент ке се 
алоцира како трошок/трошковна категорија на релевантанта услуга. Истото е елаборирано во 
текстот што следи. 
Во однос на прашањата од 3-6 АЕК смета за потребно елаборирање на начинот на 
распределување на трошоците во инженерскиот модел. Имено, точка 2.1 од горенаведениот 
Извештај елаборира дека Трошоците кои се евидентирани во книгите на операторот се 
разликуваат од услугата која ја купува претплатникот. Најпрво, трошоците се 
капитализираат/евидентираат како основни средства и оперативни трошоци, соодветно. 
Потоа, овие трошоци се алоцираат на мрежните компоненти - Network Components (NC).  NC се 
носечки блокови од кои големо-продажните и малопродажните услуги се изведуваат.  
Трошоците се алоцираат на NC со примена на методот на трошок-волумен однос - Cost-Volume 
Relationships (CVR).  Резултат од примена на овој метод е трошокот по NC. Како краен резултат, 
трошокот по единица NC (одн. трошокот по минута) се пресметува со примена на фактори за 
рутирање.  При пресметување на трошокот за услуга или сетот на услуги со примена на LRIC, 
најпрво се пресметува трошокот по  NC (или сет од NC). 



 
 
 
Во првиот sheet податоци од оператори- сe внесени податоците доставени од операторите. 
Моделот е сетиран со база на податоци од 2010 година, на годиншно ниво, со употреба на 
разумно ефикасен оператор од 33,33 %. Од тие причини, се зема дека разумно ефикасен 
оператор ќе има 737.741 претплатник. Дополнително, внесени се вредностите за BHT и 
просечен обем на сообракај (во минути и во повици) по претплатник.  



 
 
Sheet Input Technical се состои од мрежните елементи од кои е составена мрежната 
инфраструктура на оператор на мобилни комуникациски услуги. Sheet Input Financial е 
составен од финансиски податоци за разумно ефикасен оператор. Со покренување на 
моделот, истиот гради мрежна инфраструктура подржана со финансиска поткрепеност врз 



основа на внесените податоци во sheet Input Demand. 

 
 
Во sheet Network summary e презентирана сумарно мрежата на операторот неопходна за 
обебедување на релевантнитот сообраќај, на начин елабориран во Извештајот за развој на 



Bottom-Up LRIC модел за завршување на повици во мобилните мрежи во РМ. 

 
Во продолжение е дадено појаснување за хомогените трошковни категории. Имено, 

 
 



 

Како што е објаснето во Извештај за резултатите од моделирањето, а исто така и  повторено во 

овој документ со цел појаснување на работите, општо прифатената методологија за 

распределба на мрежните трошоци призната и прифатена од страна на Европската комисија и 

Националните регулаторни тела (NRAs) е (i) таква да трошоците се групираат во Хомогени 

трошковни категории (HCCs), ( ii) овие трошоци се алоцираат во изградба на групи на мрежни 

компоненти (NCs) од (iii) кои што потоа се определува трошокот на одделните услуги од 

основните мрежни компоненти. Под целосно распределени трошоци, распределбата се 

постигнува со користење на техники за активностите базирани на трошоци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Истиот метод во целост одговара и при пресметката на Долгорочните инкрементални 

трошоци ( Long run incremental costs LRIC). (i) Трошоците се групирани во хомогени трошковни 

категории, (ii) овие трошоци потоа се алоцираат на мрежните компоненти (NC) а (iii) трошокот 

за одделните услуги е изграден од основните мрежни компоненти. Главната разлика е тоа што 

трошоците се распределени на мрежните елементи врз основа на Односите трошок- волумен, 

Cost volume relationship (CVRs).  Ова е претставено на слика 1.   

 

Хомогени трошковни категории 

 

Следната табела ги прикажува сите трошковни категории презентирани во моделот. 

Табела -2 Хомогени категории на трошоци 

 

No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    1  RAN Site трошоци за 

подготовки 

Капитализирани трошоци за подготовка на  RAN 

Sites. Трошоците вклучуваат  (i) дизајнирање на 

сајт, (ii) аквизиција на сајт, (iii) подготовка на сајт, 

(iv) објавување на сајт и (v) безбедност на сајт. 

B/S 

 Costs are grouped into 
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Categories (ie single cost 
driver).

 Some HCCs have to be re-
engineered to separate out 
individual cost drivers.

 Engineering models, 
surveys, management 
estimates, etc are used to 
allocate costs.

 Network Components are 
the building blocks of 
wholesale/retail services.

 Many costs can be 
allocated directly to 
individual Network 
Components.

 However, some costs will 
be shared (or common) by 
more than one 
Component.

 Wholesale/Retail service 
costs are then simply 
bundles (or aggregations) 
of individual Network 
Components.

 For example, Call 
Origination would make 
use of 1 BTS, 1 BSC, 1 
MSC, etc.

 Different services require 
different Network 
Components and hence 
have different costs.

Homogeneous Cost Categories

L
R

I
C

 M
o

d
e
l Network Components Wholesale/Retail Services

Mast/Tower

BTS

TRX

Switch Software

Head Office Lease 

LRIC+ Model

Call Termination

Call Origination

On-Net SMS

SMS Termination

B
T
S

B
S
C

M
S
C

S
M

S
C Route 

Factors
CVRs

 Costs are grouped into 
Homogeneous Cost 
Categories (ie single cost 
driver).

 Some HCCs have to be re-
engineered to separate out 
individual cost drivers.

 Engineering models, 
surveys, management 
estimates, etc are used to 
allocate costs.

 Network Components are 
the building blocks of 
wholesale/retail services.

 Many costs can be 
allocated directly to 
individual Network 
Components.

 However, some costs will 
be shared (or common) by 
more than one 
Component.

 Wholesale/Retail service 
costs are then simply 
bundles (or aggregations) 
of individual Network 
Components.

 For example, Call 
Origination would make 
use of 1 BTS, 1 BSC, 1 
MSC, etc.

 Different services require 
different Network 
Components and hence 
have different costs.

Homogeneous Cost Categories

L
R

I
C

 M
o

d
e
l Network Components Wholesale/Retail Services

Mast/Tower

BTS

TRX

Switch Software

Head Office Lease 

LRIC+ Model

Call Termination

Call Origination

On-Net SMS

SMS Termination

B
T
S

B
S
C

M
S
C

S
M

S
C Route 

Factors
CVRs

Homogeneous Cost Categories

L
R

I
C

 M
o

d
e
l Network Components Wholesale/Retail Services

Mast/Tower

BTS

TRX

Switch Software

Head Office Lease 

Mast/Tower

BTS

TRX

Switch Software

Head Office Lease 

LRIC+ Model

Call Termination

Call Origination

On-Net SMS

SMS Termination

Call Termination

Call Origination

On-Net SMS

SMS Termination

B
T
S

B
S
C

M
S
C

S
M

S
C Route 

Factors
CVRs



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    2  Столбови Радио столбови.  Трошоците вклучуваат  (i) 

столбови/ кули, (ii) опрема за сајт, (iii) транспорт и  

(iv) инсталација. 

B/S 

3  Антена и кабли Радио антена и кабли за сајт   B/S 

4  TRXs Радио предаватели  (двата хардвер и софтвер).  

(TRX хардвер и софтвер ги имаат истите трошковни 

драјвери и истите CVRs.  Тие може да бидат 

комбинирани во единечни HCC.)  Трошоците 

вклучуваат  (i) планирање, (ii) хрдвер / софтвер, (iii) 

инсталација (iv) тестирање. 

B/S 

5  Базна  Станица (BTS) BTS електронска опрема.  Трошоците вклучуваат  

вклучуваат  (i) планирање, (ii) хрдвер / софтвер, (iii) 

инсталација (iv) тестирање. 

B/S 

6  Channel Kits Channel kit (двата хардвер и софтвер). Трошоците 

вклучуваат  вклучуваат  (i) планирање, (ii) хрдвер / 

софтвер, (iii) инсталација (iv) тестирање. 

B/S 

7  Node Bs Node B електронска опрема.  Трошоците 

вклучуваат  вклучуваат  (i) планирање, (ii) хрдвер / 

софтвер, (iii) инсталација (iv) тестирање.. 

B/S 

8  BSC/RNC хардвер BSC и RNC хардвер опрема. Трошоците вклучуваат    

(i) планирање, (ii)  инсталација (iii) тестирање. 

B/S 

9  BSC/RNC софтвер BSC иRCN софтвер (доколку има) вклучуваат 

надградба 

B/S 

10  MSC/MSS/MGW 

хардвер 

MSC/MSS/MGW хардвер опрема. Трошоците 

вклучуваат    (i) планирање, (ii)  инсталација (iii) 

тестирање. 

B/S 

11  MSC/MSS/MGW 

софтвер 

MSC/MSS/MGW софтверот вклучува надградба. B/S 

12  HLR хардвер HLR хардвер опрема. Трошоците вклучуваат    (i) 

планирање, (ii)  инсталација (iii) тестирање. 

B/S 

13  HLR софтвер HLR софтвер (доколку има) вклучуваат надградба B/S 

14  SMSC хардвер Хардвер трошоци за SMS центар . Трошоците 

вклучуваат    (i) планирање, (ii)  инсталација (iii) 

тестирање.. 

B/S 



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    15  SMSC софтвер SMSC софтвер (доколку има) вклучуваат надградба B/S 

16  При-пејд хардвер При-пејд хардвер  трошоци. Трошоците вклучуваат    

(i) планирање, (ii)  инсталација (iii) тестирање. 

B/S 

17  При-пејд софтвер При-пејд софтвер платформа (доколку има) 

вклучуваат надградба 

B/S 

18  IN/MNP хардвер IN/MNP хардвер платформа (доколку има). 

Трошоците вклучуваат    (i) планирање, (ii)  

инсталација (iii) тестирање. 

B/S 

19  IN/MNP софтвер IN/MNP софтвер (доколку има) вклучуваат 

надградба 

B/S 

20  Line Systems – радио Радиобранови,  радио хардвер B/S 

21  DDF Дистрибутивни рамки B/S 

22  Network Management 

Systems Hardware 

Network management хардвер. B/S 

23  Network Management 

Systems Software 

Network management софтвер. B/S 

24  Опрема за вентилација 

и снабдување со 

електрична енергија 

Електрична централа, вентилација и опрема за 

ладење/ греење. 

B/S 

25  Тест опрема Опрема за тестирање на мрежа B/S 

26  DCN DCN мрежна опрема B/S 

27  Моторни превозни 

средства поврзаљни со 

мрежната работа 

Превозни средства поседувани за мрежна работа. B/S 

28  Големопродажен 

билинг систем 

Билинг систем за интерконекција B/S 

29  Мрежен IT Мрежен  IT. B/S 

30  Core network сајт 

трошоци за подготовка 

Капитализирани трошоци за подготовка на  Core 

network сајт. Трошоците вклучуваат  (i) 

дизајнирање на сајт, (ii) аквизиција на сајт, (iii) 

подготовка на сајт, (iv) објавување на сајт и (v) 

безбедност на сајт. 

B/S 



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    31 2 2G Надоместок за 

фреквенции 

2G Надоместок за лиценци за спектар P&L 

32  3G Надоместок за 

фреквенции 

3G Надоместок за лиценци за спектар P&L 

33  Надоместок за 

фреквенции за 

радиобранови 

Радио бранови, Надоместок за фреквенции P&L 

34  Други 

административни 

надоместоци 

Други административни надоместоци P&L 

35  BTS/Node B Одржување 

& поправка- исплата 

BTS/Node B одржување  и трошоци за поправка - 

исплата 

P&L  

36  BTS/Node B Одржување 

& поправка- не  исплата 

BTS/Node B одржување  и трошоци за поправка – 

не  исплата 

P&L  

37  BSC Одржување & 

поправка- не  исплата 

BSC/RNC Одржување & поправка- не  исплата P&L 

38  MSC Одржување & 

поправка- исплата 

MSC одржување  и трошоци за поправка - исплата P&L  

39  HLR Одржување & 

поправка- исплата 

HLR одржување  и трошоци за поправка - исплата P&L  

40  SMSC Одржување & 

поправка- исплата 

SMSC одржување  и трошоци за поправка - 

исплата 

P&L  

41  При-пејд платформа за 

одржување  и 

поправка- исплата 

При-пејд платформа за одржување  и трошоци за 

поправка - исплата 

P&L  

42  IN/MNP одржување  и 

поправка- исплата 

IN/MNP за одржување  и трошоци за поправка - 

исплата 

P&L  

43  BSC одржување  и 

поправка- не исплата 

BSC/RNC за одржување  и трошоци за поправка –

не  исплата 

P&L 

44  MSC одржување  и 

поправка- не исплата 

MSC/MSS/MGW за одржување  и трошоци за 

поправка –не  исплата 

P&L  



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    45  HLR одржување  и 

поправка- не исплата 

HLR за одржување  и трошоци за поправка –не  

исплата 

P&L  

46  SMSC одржување  и 

поправка- не  исплата 

SMSC за одржување  и трошоци за поправка –не  

исплата 

P&L  

47  При-пејд платформа за 

одржување  и 

поправка- исплата 

При-пејд платформа за одржување  и трошоци за 

поправка –не  исплата 

P&L  

48  IN/MNP одржување  и 

поправка- не исплата 

IN/MNP одржување  и трошоци за поправка –не  

исплата 

P&L  

49  BTS/Node B 

планирање–исплата 

BTS/Node B планирање на  pay costs. P&L  

50  BTS/Node B планирање 

– не исплата 

BTS/Node B планирање на non – pay costs. P&L  

51  BSC Планирање Pay BSC/RNC Планирање pay costs. P&L 

52  MSC Планирање – Pay MSC Планирање pay costs. P&L  

53  HLR Планирање – Pay HLR Планирање pay costs. P&L  

54  SMSC в – Pay SMSC Планирање pay costs P&L  

55  При-пејд платформа 

планирање  – Pay 

При-пејд платформа планирање  pay costs P&L  

56  IN/MNP Планирање – 

Pay 

IN/MNP Планирање pay costs P&L  

57  BSC Планирање – Non 

Pay 

BSC/RNC Планирање non -pay costs. P&L 

58  MSC Планирање – Non 

Pay 

MSC/MSS/MGW Планирање non – pay costs. P&L  

59  HLR Планирање – Pay HLR Планирање non - pay costs. P&L  

60  SMSC Планирање – Pay SMSC Планирање non - pay costs P&L  

61  При-пејд платформа 

планирање  – Pay 

При-пејд платформа планирање  non -pay costs. P&L  

62  IN/MNP Планирање – 

Pay 

IN/MNP Планирање non - pay costs. P&L  



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    63  Изнајмени линии Месечни трошоци за изнајмени линии P&L 

64  Инсталација на 

изнајмени линии 

Трошоци за инсталација на изнајмени линии P&L 

65  Transmission 

Maintenance & Repair - 

Pay 

Transmission maintenance & repaid pay costs. P&L 

66  Transmission 

Maintenance & Repair - 

Non Pay 

Transmission maintenance & repaid non - pay costs. P&L 

67  Transmission Planning - 

Pay 

Transmission planning pay costs. P&L 

68  Transmission Planning - 

Non Pay 

Transmission planning non - pay costs. P&L 

69  BTS/Node B Building 

Power 

BTS/Node B building power costs. P&L 

70  BSC/RNC Power BSC/RNC power costs. P&L 

71  MSCS/MGW Power MSC/MSS/MGW power costs P&L 

72  HLR Power HLR power costs. P&L 

73  SMSC Power SMSC power costs. P&L 

74  Prepaid platform power Prepaid platform power costs. P&L 

75  IN/MNP power IN/MNP power costs. P&L 

76  Cmmercial Building 

Power 

Commercial operations building power costs. P&L 

77  IT - Pay IT pay costs. P&L 

78  IT - Non Pay IT non-pay costs. P&L 

79  Одржување и поправка 

на моторни превозни 

средства  

Трошоци за одржување на моторни превозни 

средства и трошоци за поправка 

P&L 

80  Моторни превозни 

средства и такси 

Гориво за моторни превозни средства и такси P&L 



No Категорија  на   

трошоци 

Опис  

    81  BTS/Node B Sites - Short 

Term Lease 

BTS/Node B sites short term lease costs. P&L 

82  Commercial Buildings - 

Short Term Lease 

Commercial building short term lease costs. P&L 

83  Corporate Overheads Corporate overhead costs. P&L 

84  Divisional overhead Divisional overhead costs. P&L 

85  Заедички трошоци за 

подршка 

Support overhead costs P&L 

86  Тековни средства Работен капитал P&L 

87  Тековни обврски Работен капитал P&L 

 

Моделот работи со следните cost drivers. 



 
 
Мрежни Компоненти 

Големопродажните и малопродажните услуги се изградени од мрежни компоненти (NCs). 

Овие мрежни компоненти се формираат од "градежни блокови" на кои се базираат 

големопродажните услуги. На оперативно ниво важно е да се определи мрежна компонента за 

мапирање на големопродажните/ малопродажните услуги. Како што е објаснето подолу 

големопродажните/ малопродажните услуги се обезбедуваат со пакетирање, соединување ( 

или врзување) на мрежни компоненти. Затоа, услугите треба да бидат дефинирани во однос на 

основните мрежни компоненти. На пример, големопродажната услуга започнување на повик е 

составена од различни мрежни компоненти вклучувајќи BTS. 

Во Табела-3 се претставени мрежните компоненти NCs користени во Bottom – up LRIC моделот 



 

 Број на мрежен компонент Име на мрежен компонент  

  NC01 RAN site 

NC02 BTS 

NC03 Node B 

NC04 BSC/RNC 

NC05 MSC 

NC06 HLR 

NC07 SMSC 

NC08 MNP 

NC09 Prepaid 

NC10 BTS - BSC Transmission 

NC11 BSC - MSC Transmission 

NC12 MSC - MSC Transmission 

NC13 WSC 

 

 

 

Фактори за рутирање 

 

По пресметувањето на годишните трошоци на секој мрежен компонент, следниот чекор е да 

се претвори трошокот на секој мрежен елемент во трошок по минута ( или трошок по единица 

производ). Во реалноста ниту една услуга или деловна единица ( големопродажба или 

малопродажба) не ја користи целата мрежна компонента во целост. Оттука цената на секој 

елемент треба да биде поделена со волуменот на сообраќај од дадената услуга користејќи ги 

за да се стигне до трошокот за минута сообраќај.   

 

Елементите кои што влегуваат во овие пресметки се следните: 

 

 

 БСЦ комутирана минута (= Трошокот на BSCs / сообраќај во минути); 

 



 GPRS мегабајти (= Трошок за GPRS опремување / GPRS МBs); и 

 

  Transmission minute (= Tрошок за трансмисиони кола / сообраќај во минути). 

Ова се постигнува со користење на матрици на фактори за рутирање. За да се појасни 

гореспоменатото го фокусираме вниманието на завршување на повик во мобилна мрежа.  Во 

табела 4 се претставени  4 можни рути на повик кој што започнува од друга мрежа,  а завршува 

во мрежата на операторот.  Табела 4 е чисто илустративна и не ги претставува вистинските 

правци. Секоја рута користи различна комбинација на мрежни елементи со цел завршување на 

повик. 

 

Табела-Фактори за рутирање 

Завршување на 

повик 

BTS BSC MSC 

    Route 1 1 1 1 

Route 2 1 1 2 

Route 3 1 1 3 

Route 4 1 1 0 

 

Следно треба да се определи веројатноста за користење на секој тип на рутирање. Оваа 

информација може да биде составена  користејќи ги правилата  за рутирање или со избирање 

на повици  кои што се рутирани низ мрежата. Ова е претставено во Табела-5.  

 

Табела –Рутирачки фреквенции 

Завршување на повик Рутирање Фреквенции 

   Route 1 MSC-BSC-BTS 20% 

Route 2 MSC-MSC-BSC-BTS 30% 

Route 3 MSC-MSC-MSC-BSC-BTS 15% 

Route 4 BSC-BTS 35% 

 

 

Множење на факторите за рутирање со веројатноста на рутирање ни овозможува да го 

пресметаме просечното рутирање за завршување на повик. Оттука, во просек, завршувањето 

на повик  поминува низ 1 BTS, 1 УСМ и ова е претставено во Табелата. 



 

 

 

 

Табела- Просечни фактори за рутирање 

Завршување на 

повик 

MSC BSC BTS 

    Route 1 0.20 (= 1 x 0.20) 0.20 0.20 

Route 2 0.60 (= 2 x 0.30) 0.30 0.30 

Route 3 0.30 (= 3 x 0.15) 0.15 0.15 

Route 4 0.00 (=0 x 0.35) 0.35 0.35 

 1.10 1.00 1.00 

 

 

Финалниот чекор е да се земат просечните фактори за рутирање заедно со вкупниот сообраќај 
во минути за конвентирање на годишниот мрежен компонент по трошок за минута сообраќај. 
Ова се прави така што прво се пресметува вкупната побарувачка на компоненти за секој 
мрежен компонент. Ова е едноставно  производ од секој вид на повик помножен со неговиот  
просечен фактор за рутирање. Понатаму оваа бројка е поделена на вкупните трошоци 
алоцирани на мрежниот компонент за да се стигне до трошок за минута сообраќај. 

АЕК смета дека истото е во согласност со Препораката на ЕК за изедна Воедно, во Impact  
Assesment of the Commision Recommendation on the regulatory treatment of fixed and mobile 
termination rates in the EU1 Точка 3.4  е наведено дека LRIC allows for the recovery of all fixed and 
variable costs which are incremental to the provision of termination services, i.e. those additional 
costs which are due to the additional terminating traffic from third parties. Costs which may be 
incremental to termination include wholesale commercial costs such as billing costs which are 
dedicated to the wholesale termination service or network-related costs such as additional Mobile 
Switching Centres (MSCs) or backbone infrastructure required to carry the terminating traffic for 
third parties. Furthermore, where certain network elements, such as cell sites or Base Transceiver 
Stations (BTS), are shared for the purposes of supplying origination and termination services, these 
network elements would be included in the termination cost model to the extent that they are 
needed because of the additional capacity necessary to carry terminating traffic. Additional spectrum 
costs which are directly related to the provision of the wholesale termination service to third parties 
would also be taken into account. 
 

 
 

VI. Засебно бараље за утврдуваље на pure LRIC базирана цена за завршуваље на СМС 
во јавни мобилни комуникациски мрежи 
 



На стр.33 од Нацрт верзијата на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година, 
меѓудругото е наведено следното: 
 

“At the same step market analysis for the SMS wholesale market can be finalised by using results 
of a pure LRIC model for SMS termination rates.” 

 
Вип оператор е на став дека АЕК премногу долго нема извршено наметнување на регулирана 
цена за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи по назначувањето на 
трите мобилни оператори за СМП оператори на Големпордажниот пазар бр.14. По 
развивањето на трошковен модел кој користи pure LRIC методологија од страна на АЕК, 
сметаме дека АЕК во најскоро можно време потребно е да изврши pure LRIC базирана 
пресметка за цената за оваа услуга. 
 
Притоа, очекувањата на Вип оператор се дека пресметката ќе даде резултат со кој 
регулираната цена за завршување на СМС ќе биде значително помала од pure LRIC базирана 
цената за завршување на повик во мобилните мрежи.  
 
Имено, ова го темелиме на фактот што за реализацијата на СМС услугата како  трансакција која 
се случува во значително кратко време (помало од 1 секунда), потребно е значително помало 
зафаќање на мрежни ресурси во споредба со зафаќањето мрежни ресурси од 60 секунди за 
реализација на минута разговор. Од тука оправдано е цената за завршување на СМС да биде 
на ниво значително многу помало од нивото на цената за завршување на повик или околу 1/60 
од pure LRIC базирана цената за завршување на повик што би довело до резултат од околу 0,01 
денар за СМС порака. 
 
 
Од тука, Вип оператор би ја замолил АЕК за одговор на следново прашање: 
 
ПРАШАЊЕ ЗА АЕК БР.7: 
 
Кога АЕК ќе изврши пресметка за цена за завршуваље на СМС со pure LRIC методологија во 
врска со релевантниот Големопродажен пазар бр.14 - Услуги за завршуваље на СМС во јавни 
мобилни комуникациски мрежи? 
 
Одговор на АЕК: 
 
Во врска со ова прашање AEK ве информира дека ке дејствува во согласност со усвоената 
Петгодишна Стратегија на АЕК, објавена на веб страната www.aec.mk.   
 
 
Вип оператор очекува на јавен состанок и вербално да ги презентира своите гледишта 
изнесени во овој допис. 
 

Почитувани, 

 

Во врска со Нацрт извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни 

мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија (понатаму: Нацрт 

извештај за пресметка на цени), објавен на јавна расправа на веб страната на Агенцијата 

за електронски комуникации (понатаму: АЕК) на 26.04.2012 година, Ви благодариме за 

http://www.aec.mk/


укажаната можност  за искажување на нашето мислење преку доставување на 

коментари.  

 

Во продолжение на овој допис, Ви ги доставуваме коментарите и мислењата на Т-

Мобиле Македонија АД (понатаму: Т-Мобиле МК) по однос на Нацрт извештајот за 

пресметка на цени.  

 

Пред се би сакале да истакнеме дека Т-Мобиле МК не се согласува со ново 

предложените мерки и пресметаните цени како резултат на ревизијата на развиениот 

Bottom up LRIC трошковен модел, и тоа:  

 

- цена за завршување на повик во мрежата на Т-Мобиле - 3 денари за 
минута разговор, цена за завршување на повик во мрежата на ОНЕ- 4 
денари за минута разговор и цена за завршување на повик во мрежата 
на ВИП Оператор- 4 денари за минута разговор до 31ви август 2013 
година, и 

- цената за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи 
во РМ - 0,9 денари за минута разговор која го одразува Bottom-up pure 
LRIC на разумно ефикасен оператор во РМ од 1ви септември 2013 
година. 

 

Истовремено предлагаме коригирање на анализата, а со тоа и на нацрт извештајот, со 

цел за исклучување на неправилно изведените заклучоци и неосновано пресметаните 

цени за завршување на повик (понатаму: MTR) и предлагаме заклучоците на Нацрт 

извештај за пресметка на цени да бидат: 

 

1. Да се избегне имплементација на неосновано зголемување на цените за MRT за ОНЕ 
и ВИП со ревизија на постојниот glide path;  

2. Што поскоро, а најкасно на 1ви јануари 2013, да се обезбеди симетрија на цените за 
MTR базирана на пресметките добиени од Bottom up LRIC  моделот кој АЕК го 
употреби при креирање на цените за MTR по втората анализа на Пазарот 12 со цел 
да се овозможи развој на пазарот на основите на пазарна економија; 

3. Во услови на асиметрични цени за MTR, MTR-ите на ВИП и ОНЕ да не се зголемуваат 
на ниво повисоко од постојната цена за MTR на ВИП (3,7 МКД) - (доколку АЕК 
инсистира на продолжување на рокот за асиметрија на MTR до септември 2013); 

4. Во услови на асиметрични цени за MTR до септември 2013 по овој период да се 
воведе симетрија на нивно на претходно утврдените цени од 2,9 МКД со glide path 
за достигнување на цена за MTR на трите оператори пресметана со Pure LRIC во 
септември 2015 година, со цел да се избегне еднократно радикално намалување на 
цената за MTR. 

 



Сето погорно е дополнително образложено подолу во форма на наши коментари на 

Нацрт извештајот за пресметка на цени.  

 

Имено, во Нацрт извештајот за пресметка на цени АЕК истакнува дека: 

 

“Како резултат на предложените обврски на определените оператори со 

значителна пазарна моќ на пазарот за завршување на повик во јавни мобилни 

комуникациски мрежи во РМ, наведени во објавениот Нацрт документ за трета 

анализа на релевантиот пазар 12 АЕК пристапи кон ревизија на развиениот Bottom-

up LRIC модел.” 

 

Сметаме дека е несоодветно како основ за овој нацрт документ АЕК да зема друг нацрт 

документ, нацрт анализата на Пазарот 12, кој е сеуште во фаза на јавна дебата од која 

може да произлезе и поинаков финален документ, особено ако АЕК ги земе во предвид 

коментарите на операторите и другите заинтересирани странки. Со тоа се поставува 

прашањето за издржаноста на основата на која се поставува овој Нацрт извештај за 

пресметка на цени. 

 

Во исто време се поставува прашањето која трошковна методологија е користена за 

пресметка на овие асиметрични големопродажни цени во висина од 3 денари/минута 

(за терминација во мрежата на Т-Мобиле МК) и 4 денари/минута (за терминација во 

ВИП и ОНЕ)? Доколку сите трошоци на операторите во Р. Македонија останале исти во 

последните години (или пак се намалиле како резултат на зголемената ефикасност 

стекната со повеќегодишно присуство на пазараот), а количината на реализираниот 

сообраќај помеѓу сите оператори се зголемила, како што впрочем и АЕК заклучува во 

овој документ, тогаш трошокот за реализација на повик кон друг мобилен оператор би 

требал со сигурност да се намали, а не да се зголеми како што се предлага во овој Нацрт 

извештај за пресметка на цени во корист на ОНЕ и ВИП.  Дополнително, предложените 

цени за MTR не се во линија со растот на пазарот. Истото е посебно евидентно со 

предлог цените за MTR за ВИП. Иако пазарниот удел на ВИП значително расте, АЕК 

предлага повисока MTR во однос на оној предложениот со постојниот glide path (4 мкд 

наспроти 3,7 мкд). 

Предлогот на АЕК да направи ревизија на моделот, а со тоа и на моменталните цени за 

MTR на трите мобилни оператори во РМ, е резултат на анализа на АЕК на пазарот за 

завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа за периодот од 2009 – 

2011 година. Анализата се темели на следење на бројот на претплатниците на мобилна 

телефонија, како и на обемот на сообраќај кој завршува во мобилните мрежи. 

Пазарното учество на операторите се базира единствено на бројот на претплатници на 

секој оператор.  



Сметаме дека анализата на АЕК, каде пазарното учество на операторите е мерено 

единствено според бројот на претплатници, доведува до погрешна констатација за 

вистинската слика за пазарот на мобилни комуникациски услуги во РМ. Имено, како 

главен параметар за пресметка на трошокот за минута се вкупните минутите кои 

завршуваат во дадена мобилна комуникациска мрежа. Оттука, за да се добие реална 

слика за пазарот како и трошокот по минута за мобилните комуникациски мрежи 

несомнено мора да се земе во предвид пазарното учество на операторите според 

сообраќајот кој започнува од мрежата на операторот т.е моќта на операторот да 

произведува и продава услуга, во случајов услуга сообраќај. Според овој критериум, се 

добива следнава слика и пазарно учество на операторите во која очигледно е дека 

пазарниот удел на Т-Мобиле МК е значително помал во однос на оној прикажан од 

страна на АЕК а пресметан на основ на бројот на активни претплатници: 

 

 

Пазарно учество на операторите според обем на сообраќај: 

 

 

 

H1 - 2010 H2 - 2010 H1 - 2011 H2 - 2011

Обем на сообраќај кој започнува од мобилните 

мрежи во РМ (во мин) (3) 1.256.724.606 1.419.788.482 1.625.807.156 1.804.638.914

Обем на сообраќај кој започнува од мобилната 

мрежа на ТММК  (во мин) (1) 768.252.331 787.495.792 721.307.191 791.312.387

Обем на сообраќај кој започнува од мобилните 

мрежи на ОНЕ и ВИП (во мин) (2=3-1) 488.472.275 632.292.690 904.499.965 1.013.326.527

Пазарен удел на ТММК 61,1% 55,5% 44,4% 43,8%

Пазарен удел на ОНЕ и ВИП 38,9% 44,5% 55,6% 56,2%



 

 

Доколку АЕК го земе во предвид овој тренд на пазарот, очигледно е дека пазарот се 

развива во насока кон која АЕК се стреми во кои услови икаква интервенција на истиот 

не е потребна а најмалку интервенција за продолжување и зголемување на 

асиметријата на цените за MTR. За период од една година (H2 – 2011 vs H2 – 2010) 

пазарното учество на Т-Мобиле МК се намалило за 11.7 процентуални поени и доколку 

овој тренд на намалување на учеството на Т-Мобиле МК продолжи (а може да се 

претпостави со оглед на однесувањето на пазарот и ценовната политика на ОНЕ и ВИП), 

на пазарот ќе се појави рамнотежа многу порано отколку АЕК иницијално планови на 

АЕК со втората анализа на Пазар 12 (септември 2013 година). 

Од друга страна, доколку се анализира сообраќајот кој завршува во мобилните мрежи 

во РМ, АЕК во својата анализа јасно укажува дека овој сообраќај низ годините се 

зголемува. Притоа, кога ќе се провери пазарното учество по оператор, како што е 

прикажано подолу во табелата, трендот е очигледен и потврдено укажува на тоа дека 

пазарниот удел на Т-Мобиле МК паѓа за сметка на другите два оператори:  

 

 

 

Имено, АЕК спроведената анализа на Пазарот 12 – “Услуги за завршување на повик во 

јавни мобилни комуникациски мрежи (релевантни пазари за продажба на производи и 

услуги на големо)“ (понатаму: нацрт анализа на Пазар 12) и ревизијата  на моделот врз 

основа на кој е пресметана цената за завршување на повик во јавни мобилни 

комуникациски мрежи во Република Македонија ја темели на како што вели промена 

на пазарните околности, оттука логично се наметнува прашањето за какви промени 

станува збор? 

Реалната состојба на пазарот укажува на тоа дека претпоставките на АЕК за движењето 

на уделот на пазарот на трите оператори се погрешни, затоа што пазарниот удел на ВИП 

континуирано расте за сметка на другите два оператори, и согласно овој заклучок, не е 

потребна дополнителна стимулација по однос на големопродажните цени за 

2009 2010 2011

Обем на сообраќај кој завршува во мобилните 

мрежи во РМ (во мин) (3) 297.516.200 351.104.056 422.777.317

Обем на сообраќај кој завршува во мобилната 

мрежа на ТММК  (во мин) (1) 169.150.770 188.969.142 205.058.622

Обем на сообраќај кој завршува во мобилните 

мрежи на ОНЕ и ВИП (во мин) (2=3-1) 128.365.430 162.134.914 217.718.695

Пазарен удел на ТММК 56,9% 53,8% 48,5%

Пазарен удел на ОНЕ и ВИП 43,1% 46,2% 51,5%



терминација на ВИП. Оттука можеме да заклучиме дека зголемувањето на 

големопродажниот надоместок за завршување на повик на ВИП и ОНЕ нема за цел 

придобивање на нови претплатници туку остварување на поголеми приходи за сметка 

на Т-Мобиле МК и прелевање на приходите остварени на големопродажба преку 

асиметрија на малопродажниот пазар . 

 

Сметаме дека со повторната ревизија на развиениот Bottom up LRIC модел и примената 

на коригирани цени во временскиот период до 2013 година добиени како резултат на 

неговата употреба се фаворизираат двата други оператори присутни на македонскиот 

пазар. 

Воедно, Т-Мобиле МК смета дека ваквото ваквото неоправдано менување на т.н. glide 

path на цените за MTR во смисла на зголемување на цената за MTR на два од трите 

оператори на анализираниот пазар наместо воведување на симетрични цени за сите 

три оператори, резултира со неконзистентност во одлуките и не носи вредност на 

пазарот ниту пак можност за правна сигурност. 

 

Европската Kомисија е многу строга по однос на прашањето во кои случаи 

асиметричните цени за терминација во мобилни мрежи се прифатливи. Само во случај 

ако може да се докаже дека нов мобилен оператор кој работи сеуште под минималниот 

степен на ефикасност има повисок трошок по единица поединечен производ од 

моделираниот оператор со трошковниот модел на регулаторот, и доколку мобилниот 

оператор се соочува со пречки за раст на малопродажните пазари, тогаш овие повисоки 

трошоци може да се компензираат за време на преодниот период преку асиметрични 

цени за терминација во неговата мобилна мрежа. Овој период не треба да надминува 

четири години по влезот на пазарот на последниот оператор. (извор: Cullen International 

- Telecom Tracker 16). 

Согласно спроведената анализа на Пазар 12 во Република Македонија како и фактот 

дека последниот мобилен оператор ВИП влезе на македонскиот пазар пред околу 5 

години, дополнително и фактот дека АЕК наметнува една од највисоките асиметрии во 

Европа, сметаме дека асиметријата е злоупотребена од страна на ВИП и ОНЕ за 

субвенција на загубите на малопродажниот пазар заради понуда на прениски 

малопродажни цени. Затоа, сметаме дека асиметријата треба да се отстрани во 

најкраток временски период со цел сите мобилни оператори во Р. Македонија да имаат 

рамноправен третман од страна на АЕК. 

Податоците од земјите членки на ЕУ се во согласност со нашата констатација дека е 

потребна симетрија на цените за MTR, каде во 15 земји веќе е имплементирана 

симетрија, а во поголемиот дел од останатите држави ќе биде имплементирана 

наскоро. Другите држави, во кои асиметријата постои сеуште, се главно држави каде 

што има нов мобилен оператор во последните три години. Во истите земји процентот на 

асиметрија од година во година значително се намалува. Асиметријата се намалила за 



26% во земјите од Западна Европа и 37% во земјите од Источна и Централна Европа што 

е аргумент против моменталниот предлог на АЕК со овој Нацрт извештај за пресметка 

на цени. 

 

 

 

Европската Комисија бара воведување на симетрични цени за мобилно терминирање 

во сите земји-членки. Ова, помеѓу другото, е јасно изнесено во Препорака на 

Комисијата за Регулативен третман на цените за фиксно и мобилно терминирање во ЕУ .  

 

Член 8(2) од Рамковната директива бара регулаторот  да ја промовира конкуренција, 

помеѓу другото, со гарантирање дека сите корисници добиваат максимум придобивки 

во поглед на изборот, цената и квалитетот на услугата и дека не постои нарушување или 

ограничување на конкуренцијата.  

 

“За да се постигнат овие цели, регулираните цени за терминирање треба да се 

спуштат до трошоците на еден ефикасен оператор. Новите учесници на пазарот 

треба да имаат предвид дека симетричните цени за терминирање важат за сите 

оператори и не треба да очекуваат да добијат повисоки цени за терминирање по 

влезот на пазарот “.  

 

Препораката на Европската Комисијата за Регулаторниот третман на цените за 

терминација во фиксни и мобилни мрежи во Европската Унија (Recommendation on the 

Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU) го предвидува 

следното: 

 

"1) Кога се наметнуваат обврски за контрола на цени и сметководство на трошоци 

во согласност со член 13 од Директивата 2002/19/ЕС на операторите назначени од 
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страна на Националните регулаторни тела за оператори со значителна пазарна 

моќ на големопродажниот  пазар за терминација на говорни повици во сопствените 

јавни телефонски мрежи (во понатамошниот текст "големопродажни пазари за 

фиксна и мобилна терминација"), како резултат на анализата на пазарот извршена 

во согласност со член 16 од Директивата 2002/21/ЕС, Националните регулаторни 

тела треба да ги постават цените за  терминација врз основа на трошоците на 

ефикасен оператор. Ова значи дека цените исто така ќе бидат симетрични. 

Притоа, Националните регулаторни тела треба да продолжат со постапката на 

начинот на кој е опишан подолу. 

(2) Се препорачува евалуацијата на трошоци на ефикасен оператор да се заснова на 

тековните трошоци и користењето на bottom-up моделирање со користење на 

методологија на долгорочни инкрементални трошоци (LRIC) како релевантна 

трошковна методологија. 

(3) Националните регулаторни тела можат да ги споредуваат резултатите од 

bottom-up моделот со резултатите од top-down моделот кој користи ревидирани 

податоци со цел да се верификува и подобри робусноста на резултатите и за да се 

направи соодветна корекција. 

(4) Трошковниот модел треба да се заснова на ефикасни технологии достапни во 

временската рамка земена во предвид во моделот. Затоа “core” делот од фиксните 

и мобилните мрежи во принцип би можело да биде мрежа од следната генерација 

(NGN мрежа). Пристапниот дел од мобилните мрежи, исто така, треба да се базира 

на комбинација од 2G и 3G телефонија. " 

Оваа препорака дава јасна насока за акциите кои треба да се преземат од страна на 

Националните регулаторни тела. Премногу напреден е предлогот за замена на 

Bottom-Up LRIC методологијата со Pure LRIC коja сеуште не е имплементирана во 

многу од земјите на Европската Унија.” 

 

Со примената на Pure LRIC модел, сите играчи на пазарот треба да направат драстични 

промени на своите бизнис модели, за што постои потреба од поширока и покомплексна 

јавна расправа и апсорпција на идејата за новиот модел од страна на сите учесници на 

големопродажните пазари за терминација на говорни повици. Примената на Pure LRIC 

моделот може да доведе до големи промени на пазарот на краток рок, така што целиот 

пазар може да претпрпи голем пад на приходите и неможност да се врати во 

претходната состојба, а особено ќе биде погодена конкуренцијата базирана на 

инфраструктура што ќе предизвика и немање можност за нови инвестиции. 

Оневозможувањето пак на нови инвестиции во индустријата ќе предизвика пад на 

нејзиниот квалитет и успешност во целост, што секако не смее да биде ефект од 

активности превземени од регулаторот на овој пазар. 

Ревидирањето на трошковните модели за фиксни и мобилни мрежи само по една или 

две години од примената на BU LRIC моделот е несериозна и допринесува за правна 



несигурност за сите оператори на македонскиот пазар за електронски комуникации. И 

ова секако не смее да биде ефект од активности превземени од регулаторот на овој 

пазар. 

Треба да се земе во предвид дека АЕК не треба да прескокнува фази во процесот на 

анализа на Пазарот 12 и следење на движењето на истиот. Во земјите членки на ЕУ во 

кои Европската Комисија препорачува почеток на употребата на Pure LRIC модел за 

преметка на цените за MTR, телекомуникациските пазари се многу позрели и веќе е 

завршена третата и започната е четврта рунда на анализи на сите релевантни пазари. 

Покрај тоа, во земјите на ЕУ Pure LRIC моделот се препорачува во период кога 

мобилните оператори се доволно зрели и ја повратиле почетна инвестиција со 

повисоки цени за MTR (пресметани со FDC и Top-Down LRIC модели) кои биле на сила 

подолг период на време. На пример LRIC Bottom-Up / Top-Down во многу земји останува 

во примена повеќе од 4-5 години, додека во Македонија со овој предлог треба да се 

напушти овој модел по само 2 години од почетокот на неговата примена. 

Покрај препораката од Европската Комисија за употреба на Pure LRIC, во пракса дури и 

во многу поразвиените земји од ЕУ, фактичката состојба е поинаква (како што можеме 

да видиме од табелите подолу). 

 
Source: Cost accounting regulation to set MTR            Source: Proposed/imposed pure LRIC MTR’s 

in Central and Eastern Europe Cullen research             and implementation date 

(Cullen 

(Cross-Country Analysis March 2012)                              Cross-Country Analysis April 

2012) 

Имено, во само  неколку држави се планира да се имплементира Pure LRIC во 

наредниот период од 2 години за утврдување на големопродажните цени за MTR од 

вкупно 33 европски држави. Се поставува прашањето зошто Македонија треба да биде 

лидер во имплементација на Pure LRIC трошковен модел во ситуација кога овој чекор со 

сигурност ќе влијае врз планираните дополнителни инвестиции од страна на 

операторите во NGN мрежи (4G и FTTH).  

Во подолу наведените примери е прикажано дека дебатата за имплементација на Pure 

LRIC трошковната методологија е дискутабилна за повеќе национални регулаторни тела, 

институции и оператори.  



Имено, во Холандија Националниот Суд ја поништи одлуката на OPTA (холандскиот 

Регулатор) за употреба на Pure LRIC методологија за пресметка на фиксните и 

мобилните терминални цени. На 31/08/2011 Холандскиот Апелационен Суд одлучи дека 

одлуката за употреба на Pure BU LRIC методологија е несразмерна и дека OPTA не е 

должна да ја следи необврзувачката препорака од Европската Комисија за фиксни и 

мобилни терминални цени. Судот изјави дека употребата на BU LRIC + методологија со 

mark up за неинкрементални фиксни трошоци е доволна за да се избегне можниот 

проблем на прекумерни цени на големопродажниот пазар за завршување на повик во 

фиксни мрежи (M3/2007) и на големопродажниот пазар за завршување на повик во 

мобилни мрежи (M7/2007). 

Во истата насока, Германскиот регулатор BNetzA, во последната анализа на 

големопродажниот пазар за терминација на повици во мобилни мрежи направена во 

мај 2012 година, донесе одлука цените за MTR да бидат симетрични за сите оператори 

(иако во моментот асиметријата е изразена во само 1% разлика во цените), но нема да 

бидат пресметани со Pure LRIC методологија, туку со Bottom-Up LRIC методологијата. 

BNetzA смета дека препораката на Европската Комисија за употреба на Pure LRIC 

методологија за пресметка на цените за MTR не е обврзувачка ниту за земјите членки на 

ЕУ, а дополнително на ова нема никакви докази дека употребата на Pure LRIC 

допринесува за подобрување на ефикасната конкуренција или пак дека операторите на 

веќе конкурентен пазар треба да наплаќаат големопродажни цени пресметани со Pure 

LRIC методологија.  

Исто така, не постојат анализи дека доколку се намалат големопродажните цени за MTR 

во Македонија, тоа намалување ќе се рефлектира и во малопродажните цени, затоа што 

операторите како резултат на намалените приходи од големопродажба ќе сакаат барем 

уште еден период да ги задржат приходите од малопродажниот пазар.  Истата 

дискусија веќе е присутна и во земјите членки на ЕУ, како што на пример може да се 

види и во EU Telecom Flash Massage 39/2012 од Cullen International со наслов “Vodafone 

doubts the 2009 recommendation on termination rates is achieving its aims”, во кој исто 

така се наведува дека имплеметрацијата на Pure LRIC методологија не ги дава 

очекуваните резултати и дека малопродажните цени не се намалуваат заради 

намалувањето на големопродажните цени, туку само маргината помеѓу двата типа на 

повици расте, согласно студијата направена од страна на Vodafone и Frontier Economics.  

При крајот на своите заклучоци на страна 9 од предметниот документ AEK наведува 

“дека се залага за предвидливост и конзистентност на пазарот“ со тоа што планира да ја 

задржи асиметријата на цените до септември 2013 година. Не можеме да видиме како 

е возможно неоправдана корекција на цените за MTR од јуни 2012 до септември 2013 

може да се подведе под капата на обезбедување на правна сигурност и 

конзистентност? Единствено задржувањето на претходно воспоставената glide path 

може да обезбеди правна сигурност и конзистентност, а секое нејзино менување значи 

се друго освен конзистентност и сигурност во делувањето на регулаторот и во условите 

на пазарот. Во исто време се поставува прашањето каде е предвидливоста и 

конзистентноста кога АЕК покрај предлогот за корекција на постојниот MTR во исто 

време предлага и намалување на цената за завршување на повик за 69% во септември 



2013 година со што значително ќе влијае врз бизнис моделите на операторите? Ваквото 

намалување е поголемо во споредба со годишните намалувања на цените за MTR  во ЕУ 

што дополнително ја потенција неконзистентноста на АЕК во спроведување на праксата 

во ЕУ и препораките на ЕК. 

Согласно Pure LRIC методологија при пресметката за цена за MTR им се наложува на 

операторите во пресметките на цените да не ги вклучат фиксните, општите и 

заедничките трошоци. Овие трошоци се значителни во работењето на операторите и не 

може да бидат занемарени што води до ситуација во која операторите ќе мора да 

најдат начин за нивно покривање. Дополнително се поставува прашањето која би биле 

мотивацијата на операторите за инвестирање во нови технологии како 4G во ситуација 

на наметнати регулативни мерки со кои не можат да ги покријат основите постојни 

трошоци. 

Сумирајќи ги двете главни предлог мерки на АЕК (корекција на асиметријата на цените 

на MTR и Pure LRIC методологија за пресметка на цените за MTR од септември 2013) 

очигледен е селективниот пристап на АЕК на користењето на Европските препораки и 

директиви со директно негативно влијание врз Т-Мобиле МК. АЕК од една страна се 

повикува на Европската препорака за воведување на Pure LRIC методологија, а од друга 

страна целосно ја игнорира Препораката на Европската Комисија за симетрични цени за 

MTR од 31 Декември 2012 година.  

Како резултат од сето горенаведено, Т-Мобиле МК препорачува АЕК уште еднаш да ја 

преиспита предложената корекција на асиметријата во цените за MTR, како и нивото на 

предложената симетрична цена за MTR почнувајќи од 1ви септември 2013, како и да се 

земе во предвид дека ваквиот радикален чекор за намалување на цените за MTR може 

да не ги даде очекуваните резултати од страна на АЕК.  

Од тие причини Т-Мобиле МК ги предлага следните заклучоци на Нацрт  извештајот за 

пресметка на цени: 

1. Да се избегне имплементација на неосновано зголемување на цените за MRT за ОНЕ 
и ВИП со ревизија на постојниот glide path;  

2. Што поскоро, а најкасно на 1ви јануари 2013, да се обезбеди симетрија на цените за 
MTR базирана на пресметките добиени од Bottom up LRIC  моделот кој АЕК го 
употреби при креирање на цените за MTR по втората анализа на Пазарот 12 со цел 
да се овозможи развој на пазарот на основите на пазарна економија; 

3. Во услови на асиметрични цени за MTR, MTR-ите на ВИП и ОНЕ да не се зголемуваат 
на ниво повисоко од постојната цена за MTR на ВИП (3,7 МКД) - (доколку АЕК 
инсистира на продолжување на рокот за асиметрија на MTR до септември 2013); и 

4. Во услови на асиметрични цени за MTR до септември 2013 по овој период да се 
воведе симетрија на нивно на претходно утврдените цени од 2,9 МКД со glide path 
за достигнување на цена за MTR на трите оператори пресметана со Pure LRIC во 
септември 2015 година, со цел да се избегне еднократно радикално намалување на 
цената за MTR. 

 

 



Одговор на АЕК: 
 
Во врска со коментарите искажани од страна на Т-Мобиле Македонија ставот на АЕК 
е следниот: 
 
Како што е наведено во Нацрт-Извештајот за пресметка на цени за завршување на 

повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија, 

како и во Нацрт документот за Трета анализа на пазар“ПАЗАР 12- Услуги за завршуваље 

на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи, АЕК во 2009 год. изготви сопствен 

Bottom up LRIC модел за пресметка на цени во јавни мобилни комуникациски 

мрежи. По изготвување на моделот истиот беше објавен на јавна расправа на која 

сите заинтересирани страни ги искажаа своите гледишта и ставови во врска со 

истиот. По завршување на јавната расправа АЕК ги пресмета цените за завршување 

на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија со помош на 

изготвениот модел. 

Согласно Петгодишната регулаторна стратегијата на Агенцијата објавена на веб 

страната на АЕК на ден 05.04.2012 година една од работните обврски на АЕК за 2012 

година беше ажурирање на изготвениот Bottom up LRIC модел за мобилна 

телефонија со податоци за моменталната состојба на пазарот за мобилна 

телефонија во Р.М. 

АЕК согласно горекажаното со помош на податоци добиени од операторите и 

кварталните извештаи кои операторите ги доставуваат на секои три месеци направи 

ажурирање на LRIC моделот со моменталните податоци за состојбата на пазарот. 

Како краен резултат на ажурирањето на LRIC моделот АЕК ги пресмета цените за 

завршување на повик во секоја од мрежите на мобилните оператори во 

Р.Македонија.  

Цените пресметани со моделот и предвидениот glide path за движењето на цените во 

наредниот период беа објавени во Нацрт Извештајот за пресметка на цени за 

завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC 

методологија.  

Од тие причини АЕК го смета коментарот на Т-Мобиле во кој се наведува дека цените на 

некои од операторите се превисоки и неосновани за нерелевантен. Имено, како што и 

наведовме погоре цените беа пресметани на база на податоците добиени од 

операторите за моменталаната состојба на пазарот за мобилна телефонија во 

Р.Македонија.  

Во врска со предложената симетрија во цените од страна на Т-Мобиле после Јануари 

2013 година, АЕК смета дека истата не би предизвикала придвижување на пазарот кон 

посакуваниот еквилибриум предвиден со изработката на LRIC моделот и пресметката на 

цените со истиот, односно не би придонеле кон зајакнување на конкуренцијата на 

пазарот во предложениот период. Ставот на АЕК после ажурирањето на моделот е дека 



симетријата во цените за завршување на повик би требала да започне од Септември 

2013 година.  

Во согласност со горекажаното АЕК после одржаната јавна расправа на ден 29.05.2012 

година и презентираните ставови на операторите дека големиот пад на цените особено 

после Септември 2013 година кога би требало да започнат да се применуваат pure LRIC 

цените би ги нарушил бизнис плановите на операторите направени после пресметката 

на цените со претходно определениот glide path, АЕК ја донесе следната одлука.  

1. Корекција на цените во дефинираниот „glide path“ и тоа: цена за завршување на повик 

во мрежата на Т-Мобиле- 3 денари, цена за завршување на повик во мрежата на 

ОНЕ- 4 денари и цена за завршување на повик во мрежата на ВИП Оператор- 4 

денари за минута разговор до Септември 2013 година. 

 

2. Цена за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ – 1,2 

денари за минута разговор која го одразува Bottom-up LRIC+ на разумно ефикасен 

оператор во РМ од Септември 2013 година.  

 

3. Цена за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ – 0,9 

денари за минута разговор која го одразува Bottom-up pure LRIC на разумно 

ефикасен оператор во РМ од Септември 2014 година. 

 

Ваквата одлука на АЕК ја изразува решеноста на Агенцијата да продолжи со регулација 

на пазарот за мобилна телефонија во Р.Македонија без да направи суштински 

пореметувања во работењето на операторите од една страна, и обезбедување на 

поволности и корист на крајните корисници од друга страна. Имено, со решението да не 

се премине веднаш кон цени базирани на pure LRIC методологија после Септември 2013 

година, АЕК ги прифати коментарите на операторите искажани на Јавната расправа и 

покажа дека делува конструктивно во регулацијата на пазарот за мобилна телефонија 

во Р.М притоа следејќи ги препораките на Европската Унија. Од друга страна пак со 

намалувањето на цените кои се резултат на ажурирањето на изготвениот LRIC модел 

АЕК допринесе до поволности на крајните корисници од намалувањето на цените за 

завршување на повик во мобилна телефонија и прилагодување на цените на 

моменталната состојба на пазарот.  
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