Годишен извештај за развојот на
пазарот на електронски комуникации
за 20__ година

Извештајот е од информативна природа. Истиот се базира на редовно собрани информации и финансиски
податоци доставени до Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) на секои три месеци во форма на квартални
извештаи за обезбедување на релевантни услуги согласно Упатството за обезбедување на информации и
финансиски податоци за анализа на пазар донесено од Директорот на АЕК на __________________. Во извештајот се
презентирани показатели кои се однесуваат исклучиво на состојбата на пазарот во наведеното тромесечје/година.
АЕК не превзема одговорност за квалитетот на извештајот со податоци кои ги добива од операторите/давателите
на услуги. Во некои случаи АЕК не може да ги утврди неправилностите во извештаите/ податоците се додека не
направи споредба на повеќе последователни тромесечја. Врз основа на тоа, АЕК напоменува дека во сите табели се
можни мали отстапувања од вистинитите податоци.

_______________________________________________________________________________________________
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1. Вовед
Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации е изготвен врз основа на
информациите и податоците доставени од страна на операторите на јавни комуникациски мрежи
и давателите на јавни комуникациски услуги во форма на квартални извештаи согласно
Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар донесено
од Директорот на АЕК на __________________, како и други податоци со кои располага Агенцијата за
електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК).
-нотифицирани оператори/ даватели на услуги
- активни оператори/ даватели на услуги
120
100

100

100

100

100

100

100

100

80
Нотифицирани

60

Активни
40

30

30

30

30

30

30

30

20
0
У1

У2

У3

У4

У5

У6

У7

Графикон 1- Нотифицирани и активни оператори/даватели на услуги (состојба на _____ 20хх
година)

Табела 1 - Листа на услуги за нотификација на субјекти

У1
У2
У3
У4
У5

У6
У7

Услуги за нотификација на субјекти
Обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за
национален и/или меѓународен сообраќај
Обезбедување на јавно достапни телефонски услуги на јавна мобилна комуникациска
мрежа за националени/или меѓународен сообраќај
Меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен
сообраќај
Услуги за пренос на податоци и тоа со: теснопојасен пристап на Интернет или
широкопојасен пристап на Интернет ( битска брзина ≥ 256 kbit/s )
Услуги поврзани со радиодифузија, како што се: пренос на терестријални радио
програмски сервиси, пренос на терестријални телевизиски програмски сервиси,
реемитување на радио програмски сервиси, реемитување на телевизиски програмски
сервиси
Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем, како што се
изнајмени линии
Други услуги
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Главни индикатори за развојот на пазарот на електронски комуникации во 20хх година
Табела 2 - Главни индикатори за развојот на пазарот на електронски комуникации во 20хх
година
И Н Д И К А ТО Р
1.
2.

20xx

20xx

П ром ена (%)

Вкупен бројна ф иксни
линии (сите технологии)
Број на фик сни линии
според популација 100
Вк упен број на ак тивни

3. претплатници во мобилна
телефонија
Број на ак тивни
4.

претплатници во мобилна
телефонија според
популација 100
Вк упен број на
претплатници на пристап
до интернет со широк опсег

5.

(не се вк лучени
претплатници прек у
мобилни мреж и)
Број на претплатници на

6.

пристап до интернет со
широк опсег според
популација 100
Вк упно приходи (во илјади

7.

денари) од пазарот на
елек тронск и к омуник ации

У1-Обезбедување на јавно
достапни телефонск и услуги на
фик сна лок ација за
национален и/ или меѓународен
сообраќ ај
У2-Обезбедување на јавно
достапни телефонск и услуги на
јавна мобилна к омуник ациск а
мреж а за национален и/ или
меѓународен сообраќ ај
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И Н Д И К А ТО Р

20xx

20xx

П ром ена (%)

У3-Меѓуоператорск и услуги
за пренос или рутирање на
национален и / или
меѓународен сообраќ ај
У4-Услуги за пренос на
податоци
У5-Услуги поврзани со
радиодифузија
У6-Услуги на давање на јавна
елек тронск а к омуник ациск а
мреж а под наем
У7-Други услуги

У6-Услуги на давање
јавна електронска
комуникациска
мрежа под наем
14.29%

У5-Услуги поврзани
со радиодифузија
14.29%

У4-Услуги за пренос
на податоци
14.29%

У7-Други услуги
14.29%

У1-Обезбедување на
јавно достапни
телефонски услуги
на фиксна локација
за национален
и/или меѓународен
сообраќај
14.29%
У2-Обезбедување на
јавно достапни
телефонски услуги
на јавна мобилна
комуникациска
У3-Меѓуоператорски
мрежа за
услуги за пренос или национален и/или
рутирање на
меѓународен
национален и/или
сообраќај
меѓународен
14.29%
сообраќај
14.29%

Графикон 2 - Процентуален удел на услугите на пазарот на електронски комуникации
одделно во однос на вкупните приходи од пазарот на електронските комуникации во 20xx
година.
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2. Фиксна телефонија
Од x нотифицирани субјекти во службената евиденција на АЕК во 20xx година x субјекти
обезбедуваа јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за национален и/или
меѓународен сообраќај, и тоа: ---------------------------------------------------------------------------------------.
Табела 3 - Индикатори- Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и јавно
достапни локални, национални и меѓународни повици на фиксна локација
ИНДИКАТОР
Вкупен број на фиксни линии
1.
(сите технологии)
-резиденцијални
-деловни
Поделба на фиксни линии 2.
според технологии
2.1. Бакар- аналогни линии
-резиденцијални
-деловни
2.2. Бакар- ISDN-линии
-резиденцијални
-деловни
2.2.1. Бакар- ISDN BRA-линии
-резиденцијални
-деловни
2.2.1. Бакар-ISDN PRA-линии
-деловни
2.3
Бакар (VoIP)
Линии преку безжични
2.4.
технологии
-резиденцијални
-деловни
2.4.1 WiMax
-резиденцијални
-деловни

20хх

20хх

Промена (%)

Преку мобилни
2.4.2 комуникациски мрежи
-резиденцијални
-деловни
Линии преку коаксијална
2.5.
мрежа
-резиденцијални
-деловни
2.6
FTTH
3.

Вкупен број на корисници на
услуга избор на оператор

4.

Вкупен број на корисници на
услуга предизбор на оператор
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ИНДИКАТОР

20xx

20xx

Промена (%)

5. Вкупен број на повици
-број на повици во сопствена
мрежа
-број на повици кон други
фиксни мрежи во РМ
-број на повици кон мобилни
комуникациски мрежи во РМ
-број на повици кон мрежи во
странски држави
6.

Вкупен обем на телефонски
сообраќај (во минути)

-Вкупен сообраќај во сопствена
мрежа
-Вкупен сообраќај кон други
фиксни мрежи во РМ
-Вкупен сообраќај кон мобилни
комуникациски мрежи во РМ
-Вкупен сообраќај кон мрежи во
странски држави
Вкупен обем на сообраќај со
7. услугата избор и предизбор
на оператор
Вкупен обем на телефонски
сообраќај што завршува во
мрежи на фиксна локација
(во минути) (локално,
регионално и национално
8.
завршување на повик без
завршување на повици кои
потекнуваат од странски
мрежи а транзитираат низ
мрежи во РМ)
Вкупен обем на телефонски
сообраќај што транзитира
низ мрежи на фиксна
9. локација (во минути)
единечен и двоен транзит
без транзит на сообраќај кој
потекнува од странски
мрежи)
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550,000
500,000
500,000

500,000

500,000

400,000

500,000

500,000

450,000

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
20xx/1 квартал 20xx/2 квартал 20xx/3 квартал 20xx/4 квартал 20xx/1 квартал
Број на фиксни линии

Број на фиксни линии според популација 100

Графикон 3 - Број на фиксни линии и промена на индикаторот број на фиксни линии според
популација 100 по квартали

Аикол, 15.00%

Македонски
Телеком, 15.00%

Инфел Нет Плус,
15.00%
Неотел, 15.00%

Т-Мобиле, 15.00%
Оне, 15.00%

Кејблтел, 15.00%

Графикон 4 - Удел на оператори/даватели на услуги според фиксни линии (состојба
00.00.20хх година)
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200,000.0

190,000.0
180,000.0
170,000.0
160,000.0

150,000.0
120,000.0
110,000.0
100,000.0
90,000.0

100,000.0

48,000.0

47,000.0

46,000.0

45,000.0

50,000.0

12,000.0
0.0

5,000.0
20xx/1 квартал

11,000.0
4,000.0
20xx/2 квартал

10,000.0
5,000.0
20xx/3 квартал

9,000.0
4,000.0
20xx/4 квартал

Во сопствена мрежа

Кон други фиксни мрежи во РМ

Кон мобилни мрежи во РМ

Кон мрежи во странски држави

Вкупно сообраќај по квартал

Графикон 5 - Вкупен обем на појдовен сообраќај инициран од јавни телефонски мрежи на
фиксна локација (во илјади минути) во 20xx година
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40%

35%
30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

30%

25%
19.00%

20%
16.00%

17.00%

18.00%

15%

10%
20xx/1 квартал

20xx/2 квартал

20xx/3 квартал

20xx/4 квартал

Удел на алтернативни оператори/даватели на услуги според фиксни линии

Удел на алтернативните оператори/даватели на услуги според приходи од
обезбедување на пристап до мрежа на фиксна локација и јавно достапни телефонски
услуги на фиксна локација за 20xx година

Графикон 6 - Удел на алтернaтивните оператори/ даватели на услуги според фиксни линии и
приходи од обезбедување на пристап до мрежа на фиксна локација и јавно достапни
телефонски услуги на фиксна локација за 20xx година
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Во сопствена мрежа

Кон други фиксни мрежи во РМ

Кон мобилни мрежи во РМ

Кон мрежи во странски држави

Графикон 7 - Удел на алтернативните оператори според реализиран појдовен телефонски
сообраќај (во минути) по квартали во 2012 година
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0%
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Во сопствена мрежа
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Кон мобилни мрежи во РМ

Кон мрежи во странски држави

Графикон 8 – Удел на алтернативните оператори според број на реализирани повици по
квартали во 2012 година
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Просечен број на повици кон
сопствена мрежа

Просечен број на повици кон
други фиксни мрежи во РМ
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претплатник за 20xx2
Број на повици по
претплатник за 20xx

Просечен број наповици кон
мобилни мрежи во РМ

Просечен број на повици кон
мрежи во странски држави
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Графикон 9 - Просечен број на повици по претплатник месечно инициран од јавна
телефонска мрежа на фиксна локација во 20хх година и во 20хх година

Сообраќај кон сопствена
мрежа

Сообраќајкон други фиксни
мрежи во РМ
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Сообраќај по претплатник за
20xx година
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Сообраќај кон мрежи во
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Графикон 10 - Просечен обем на сообраќај по претплатник (во минути месечно) инициран од
јавна телефонска мрежа на фиксна локација во 20хх година и во 20xx година
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Табела 4 - Просечно времетраење на разговор по претплатник (во минути) – поединечно по
оператор
Бр. ОПЕРАТОР
1
2
3
4
5
6
7

20xx

20xx

разлика %

Македонски Телеком
ОНЕ
Т-Мобиле
Неотел
Аикол
Кејблтел
Инфел Нет Плус
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3. Мобилна телефонија
Табела 5 - Индикатори- Мобилна телефонија

Бр

ИНДИКАТОР

1.

Број на активни претплатници во мобилна
телефонија

20xx

20xx

Промена (%)

-резиденцијални при-пеид претплатници
-резиденцијални пост-пеид претплатници
-деловни пост-пеид претплатници
2. Број на испратени SMS пораки
3. Број на испратени MMS пораки
Вкупен реализиран сообраќај (минути)
4.
-Вкупен сообраќај во сопствена мобилна
комуникациска мрежа
-Вкупен сообраќај кон други мобилни
комуникациски мрежи во РМ
-Вкупен сообраќај кон фиксни комуникациски
мрежи во РМ
-Вкупен сообраќај кон мрежи во странски
држави
-Вкупен сообраќај остварен од претплатници на
домашен оператор кои роамирале надвор од
државата
Реализиран телефонски сообраќај
5. ( во број на повици )
-број на повици во сопствена мобилна
комуникациска мрежа
-број на повици кон други мобилни
комуникациски мрежи во РМ
-број на повици кон фиксни комуникациски
мрежи во РМ
-број на повици кон мрежи во странски држави
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2,500,000
2,000,000

90

90

90

1,500,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

20xx/2 квартал

20xx/3 квартал

20xx/4 квартал

0

Број на активни претплатници во мобилна телефонија
Број на активни претплатници во мобилна телефонија според популација 100

Графикон 11 - Број на активни претплатници по квартали во 20хх година и промена на
индикаторот број на активни претплатници според популација 100 по квартали во 20хх
година
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Удел на пазарот за мобилна телефонија според активни претплатници
70%
60%
60.00%

60.00%

25.00%

25.00%

60.00%

50%
40%
30%

Т-Мобиле
25.00%
ОНЕ

20%

ВИП

10%

15.00%

15.00%

15.00%

0%
20хх/2 квартал

20хх/3 квартал

20хх/4 квартал

Графикон 12 - Удел на пазарот за мобилна телефонија според активни претплатници по
квартали (%) во 20хх година

Т-Мобиле,
33.33%
ВИП, 33.33%

ОНЕ, 33.33%

Графикон 13 - Удел на операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски
услуги (малопродажно ниво) во 00.00.20хх година

Страна 18 од 36

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
20xx/1 квартал

20xx/2 квартал

20xx/3 квартал

20xx/4 квартал

Графикон 14 - Сооднос на при-пеид и пост-пеид претплатници по квартали во 20хх година

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2009/1 квартал

2009/2 квартал

2009/3 квартал

2009/4 квартал

Вкупен сообраќај во сопствена мрежа
Сообраќај кон други мобилни мрежи во РМ
Сообраќај кон фиксни телефонски мрежи во РМ
Сообраќај кон мрежи во странски држави

Графикон 15 - Обем на реализиран појдовен сообраќај (во илјади минути) инициран од јавни
мобилни мрежи по квартали во 20хх година
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Сообраќај кон
мрежи во
странски
држави, 10.00%

Сообраќај кон
фиксни
комуникациски
мрежи во РМ,
10.00%

Вкупен
сообраќај во
сопствена
мрежа; 70,00%

Сообраќај кон
други мобилни
мрежи во РМ,
10.00%

Графикон 16 - Удел по обем на реализиран појдовен сообраќај (вкупно реализирани минути)
(%) (состојба 00.00.20хх година)

Сообраќај во сопствена
мрежа

Сообраќај кон други мобилни
мрежи во РМ

Сообраќај (во минути)
месечно по претплатник за
20xx година 2
Сообраќај (во минути)
месечно по претплатник за
20xx година

Сообраќај кон фиксни
телефонски мрежи во РМ

Сообраќај кон мрежи во
странски држави
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Графикон 17 - Просечен обем на појдовен сообраќај (во минути месечно) по претплатник
инициран од јавна мобилна комуникациска мрежа во 20хх година и во 20xx година.
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Просечен број на повици во
сопствена мрежа

Просечен број на повици кон
други мобилни мрежи во РМ
Број на повици по
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Број на повици по
претплатник за 20xx година

Просечен број на повици кон
фиксни телефонски мрежи
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Графикон 18 - Просечен број на повици (месечно) по претплатник инициран од јавна
телефонска мрежа на фиксна локација во 20хх година и во 20xx година

Т-Мобиле

ОНЕ

1.60
1.50

1.60
1.50

20xx година2
20xx година

ВИП

1.45

1.60
1.50
1.50

1.55

1.60

1.65

Графикон 19 - Просечно времетраење на разговор по претплатник (во минути) поединечно
по оператор за 20xx година и 20xx година
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Т-Мобиле
34%

ВИП
33%

ОНЕ
33%

Графикон 20 - Удел во однос на вкупниот број на испратени СМС пораки во 20хх година

ВИП, 33.33%

Т-Мобиле,
33.33%

ОНЕ, 33.33%

Графикон 21 - Удел во однос на вкупниот број на испратени ММС пораки во 20хх година
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Табела 6 - Индикатор – Големопродажба
Индикатор
1.

20хх

20хх

Промена (%)

Сообраќај што завршува
во јавни мобилни мрежи
( во минути )

- Вкупен сообраќај од други
мобилни комуникациски мрежи
во РМ
- Вкупен сообраќај од други
фиксни комуникациски мрежи
во РМ
- Вкупен сообраќај од мрежи во
странски држави
- Вкупен сообраќај остварени од
странци роамери кои што
роамирале во мрежата на
домашниот оператор
Број на СМС пораки што
2
завршуваат во јавни мобилни
мрежи
Број на ММС пораки што
3
завршуваат во јавни мобилни
мрежи

Т-Мобиле,
33.33%
ВИП, 33.33%

ОНЕ, 33.33%

Графикон 22- Удел на операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски
услуги (големопродажно ниво) во 00.00.20хх година
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5. Пристап до интернет
Табела 7 - Индикатори- Пристап до интернет со тесен опсег и широк опсег
ИНДИКАТОР
Број на претплатници на
1.
пристап до интернет со тесен опсег
-резиденцијални
-деловни
2.

20xx

20xx

Промена (%)

Број на претплатници на пристап до интернет со
тесен опсег преку мобилна мрежа (2G)

-резиденцијални
-деловни
3

Број на претплатници на пристап до интернет со
широк опсег преку мобилна мрежа (2G/3G)

-резиденцијални
-деловни
4.

Број на претплатници на пристап до интернет со
широк опсег (не се вклучени претплатниците преку
мобилна мрежа)

-резиденцијални
-деловни
4.1

Број на претплатници на пристап до интернет преку
јавна комуникациска мрежа xDSL

-резиденцијални
-деловни
Број на претплатници на пристап до интернет преку
4.2
јавна CaTV мрежа
-резиденцијални
-деловни
Број на претплатници на пристап до интернет преку
34.3
оптичка мрежа
-резиденцијални
-деловни
Број на претплатници на пристап до интернет преку
4.4 бакар, оптика (Ethernet/MPLS/
VLAN/SDH/структуриран /64 Kbps / E1 / E3))
-резиденцијални
-деловни
Број на претплатници на пристап до интернет преку
4.5
изнајмени линии
-резиденцијални
-деловни
Број на претплатници на пристап до интернет -LAN
4.6
мрежа
-резиденцијални
-деловни
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550,000
500,000
500,000

500,000

500,000

350,000

500,000

400,000

500,000

450,000

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
20xx/1 квартал 20xx/2 квартал 20xx/3 квартал 20xx/4 квартал 20xx/1 квартал
Број на претплатници на пристап до интернет со широк опсег
Број на линии- интернет со широк опсег според популација 100

Графикон 23 - Број на линии за пристап до интернет со широк опсег и промена на
индикаторот број на линии-интернет со широк опсег според популација 100 по квартали

друго, 16.67%

јавна
комуникациска
мрежа xDSL,
16.67%

јавна CaTV мрежа,
16.67%

изнајмени линии,
16.67%

јавна
радиокомуникаци
ска мрежа,
16.67%

јавна оптичка
мрежа, 16.67%

Графикон 24 - Удел на бројот на претплатници на фиксен пристап до интернет со широк
опсег по технологии на 00.00.20хх година
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Табела 8 - Број на активни претплатници по пристапна брзина на фиксен пристап до
интернет со широк опсег на 00.00.20xx година

<1 Mbps

1 Mbps ≤
download
<2Mbps

2 Mbps ≤
download
<4Mbps

4 Mbps ≤
download
< 8Mbps

8 Mbps ≤
download
<20Mbps

20 Mbps ≤
download
<30Mbps

30Mbps ≤
download
<50Mbps

50 Mbps ≤
download
<10Mbps

≥ 100Mbps

Оператор 1,
10%
Останати, 30%

Оператор 2,
20%

Оператор 1,
10%

Оператор 1,
10%
Оператор 1,
20%

Графикон 1
Графикон 25 - Удел според бројот на активни претплатници со фиксен пристап до интернет
со широк опсег по оператор на 00.00.20xx година
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6. Пренос на радио и ТВ сигнали до крајни корисници
Табела 9 - Индикатори- пренос на радио и ТВ сигнали до крајни корисници
ИНДИКАТОР

20xx

20xx

Промена (%)

Број на претплатници
1. на
кабелска телевизија

2.

Број на претплатници
на IPTV

3

Број на претплатници
на DVB-T

Број на претплатници
4 на сателитска
телевизија

Вкупен број на
5 претплатници на на
ТВ-Услуги
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DVB-T
25.00%

Кабелска
телевизија
25.00%

IPTV
25.00%

Сателитска
телевизија
25.00%

Графикон 26 - Пренос на ТВ содржини до крајни корисници во 20хх година

останати
16.67%

Оператор 5
16.67%

Оператор 4
16.67%

Оператор 1
16.67%

Оператор 2
16.67%

Оператор3
16.67%

Графикон 27 - Удел на операторите во пренос на ТВ содржини до крајни корисници (состојба
на 00.00.20хх година)
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7. Изнајмени линии
Табела 10 - Индикатори- Број на изнајмени линии на малопродажно ниво
ИНДИКАТОР
1.
2.
3.
4.

20хх

20хх

Промена (%)

LAN (Ethernet)
Безжичен микробранов линк
(Ethernet/MPLS/VLAN/SDH)
Бакар, оптика
(Ethernet/MPLS/VLAN/SDH)

5.

Аналогна изнајмена линија
Бакар, оптика- (структурирана 64
Kbps)

6.

Бакар, оптика- (структурирана 2 Мbps)

7.

WIMAX

останати
16.67%

Оператор 5
16.67%

Оператор 4
16.67%

Оператор 1
16.67%

Оператор 2
16.67%

Оператор3
16.67%

Графикон 28 - Удел на операторите во бројот на изнајмени линии (состојба на 00.00.20хх
година)
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Табела 11 - Индикатори – Број на изнајмени линии на големопродажно ниво

р.б.

Индикатор

20хх

20хх

Промена (%)

Терминирани сегменти на изнајмени линии
1.
64 Kbps
2.

2 Мbps

3.

34 Мbps

4.

155 Мbps

5.

Над 155 Мbps

Преносни сегменти на изнајмени линии
6.

64 Kbps

7.

2 Мbps

8.

34 Мbps

9.

155 Мbps

10.

Над 155 Мbps

Терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии
11.

download ≤2 Mbps

12.

2 Mbps < download ≤ 10
Mbps

13

10 Mbps < download ≤
20 Mbps

14.

20 Mbps < download
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8. Преносливост на броеви
20,000
17,419

18,000
16,000

13,857

14,000
12,000

10,746

10,000

7,645

8,000
6,000

3,877

4,000

1,907

829

2,000

6,961
3,119

4,356

0

Фиксни

Мобилни

Графикон 29 - Број на пренесени броеви (фиксни и мобилни) во периодот од 30.09.2008 до
31.12.20хх година

Македонски
Телеком,
12.50%

Неотел,
12.50%

Аикол, 12.50%
Анутел,
12.50%

Он-нет,
12.50%

Оне, 12.50%
Кејблтел,
12.50%

ИнфелНетплус,
12.50%

Графикон 30 - Удел во однос на вкупен број на пренесени броеви во фиксни мрежи (состојба
на ден 00.00.20хх година)
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Т-Мобиле,
33.33%

ОНЕ, 33.33%

ВИП, 33.33%

Графикон 31 - Удел во однос на вкупен број на пренесени броеви во мобилни мрежи (состојба
на ден 00.00.20хх година)

9. Пакети на услуги
Табела 12 - Индикатори – Услуги врзани во пакет
Индикатор
Вкупен број на претплатници на
услуги врзани во пакет
1. Пакет-фиксна тел, интернет
2. Пакет-ТВ, интернет
3. Пакет-фиксна тел, ТВ
Пакет-мобилна тел, интернет
4. Пакет-фиксна тел, интернет,
ТВ
5. Пакет-фиксна тел, мобилна
тел, интернет
6. Пакет-фиксна, мобилна,
интернет, ТВ
8
9
10

20хх

20хх

Промена(%)

Страна 32 од 36

8
7
6
5
услуга врзана во пакет

4

поединечна услуга

3
2
1
0
фиксна телефонија

интернет

ТВ

Графикон 32 - Сооднос на претплатници на поединечна услуга и услуга врзана во пакет
(состојба на ден 00.00.20хх година)

Останати,
20.00%

Оператор 4,
30.00%

Оператор
1, 10.00%
Оператор 2,
20.00%

Оператор 3,
20.00%

Графикон 33 – Удел по оператори според број на претплатници кои користат две
електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 20xx година
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Останати,
20.00%

Оператор 4,
30.00%

Оператор 1,
10.00%

Оператор 2,
20.00%

Оператор 3,
20.00%

Графикон 34 - Удел по оператори според број на претплатници кои користат три
електронски комуникациски услуги врзани во пакет во 20xx година
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Нотифицирани оператори/ даватели на услуги врз основа на чии податоци е изготвен овој
извештај:
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
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