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1. Вовед 
 

Донесувањето на Законот за електронските комуникации (“Службен весник на 

Република Македонија“, бр.39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) (во 

понатамошниот текст ЗЕК) во февруари 2005 претставува иницијален момент за 

процесот на либерализација на пазарот за електронски комуникации во Република 

Македонија. На 25.02.2014 година донесен е новиот Закон за електронските 

комуникации, објавен во Службен Весник бр.39/2014, кој е усогласен со 

регулаторната рамка на Европската Комисија од 2009 година.  Агенцијата за 

електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) согласно ЗЕК и 

подзаконските акти, во соработка со органот надлежен за заштита на 

конкуренцијата, обезбедува услови за ефикасна конкуренција и со тоа овозможува 

еднакво делување на операторите на пазарот на електронските комуникации во 

Република Македонија. 

 

Согласно Годишната програма за работа АЕК спроведе анализа на пазарот за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи. АЕК ги 

повикува сите заинтересирани субјекти да достават забелешки, коментари и 

мислења на овој Нацрт документ. Рокот за доставување на забелешките и 

коментарите е 30 дена од објавувањето на нацрт документот на веб страната на 

АЕК. Согласно член 13 од ЗЕК, AEK јавно ќе ги објави имињата на субјектите и 

доставените мислења и коментари, при што доверливите информации и податоци 

нема да бидат објавени. Информациите и податоците кои имаат ознака „строго 

доверливо” ќе имаат таков третман во АЕК со почитување на доверливоста на 

истите и ќе се користат единствено од страна на вработените на АЕК, за потребите 

за кои се побарани и нема да бидат објавени или дистрибуирани во други 

регулаторни тела. 

 

Овој документ ги презентира заклучоците на АЕК од аспект на дефинирање на 

релевантниот пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи, анализа на истиот врз основа на податоци и финансиски 

информации низ критериумите согласно член 77 од ЗЕК при одредување дали 

релевантниот пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи е конкурентен или има оператор/и кој поседува значителна 

пазарна моќ да дејствува независно од конкурентите и корисниците на истиот во 

однос на цените или понудата, определување на оператор со значителна пазарна 

моќ на горе наведениот релевантен пазар и определување на обврски на 

операторот со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар. 

 



 

2. Правна основа за анализа на пазар за завршување 

на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи 
 

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) согласно Законот за електронски 

комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.39/2014, 188/2014, 

44/2015 и 193/2015) во рамките на својот делокруг на работа промовира ефикасна 

конкуренција во областа на електронските комуникациски мрежи и услуги, заштита 

на нарушување или ограничување на конкуренцијата во областа на електронските 

комуникации притоа овозможувајќи во слични околности да нема дискриминација 

во третманот на операторите на електронски комуникациски мрежи и давателите 

на електронски комуникациски услуги. АЕК исто така го следи развојот на 

електронските комуникации, зголемување на поволностите на корисниците и ја 

врши својата работа транспарентно и на недискриминаторски начин 

овозможувајќи им на заинтересираните страни да дадат забелешки и коментари 

во врска со иницијативите, мерките и одлуките на АЕК. 

 

Согласно своите работни обврски АЕК спроведе втора анализа на пазар за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи кој припаѓа 

во релевантните пазари за продажба на производи и услуги на големо 

 

АЕК анализата на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни 

комуникациски мрежи ја прави во согласност со Законот за електронски 

комуникации (“Службен весник на Република Македонија“, бр.39/2014, 188/2014, 

44/2015 и 193/2015), подзаконските акти донесени врз негова основа и 

Методологијата за анализа на релевантни пазари изготвена од страна на АЕК 

земајќи ги во предвид основните напатствија од Европската комисија за вршење на 

анализа на релевантни пазари и утврдување на значителна пазарна моќ согласно 

ЕК регулаторна рамка за електронски комуникациски мрежи и услуги
1
. 

 

 

 

                                                      

1 Commission quidelines on market analysis and the assessment of significant market power under 

the Community regulatory framework for electronic communications networks and services (OJ of the 

EC C 165/6 from 11.07.2002) 



 

3. Постапка во анализата на пазар за завршување на 

СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи 
 

Постапката на определување на оператори со значителна пазарна моќ во областа 

на електронските комуникации се состои од четири основни чекори:  

 

• првиот чекор при спроведување на анализата се однесува на дефинирање 

на релевантниот пазар и утврдување на услугите кои се обезбедуваат на 

истиот како и географските граници на пазарот, 

 

• во вториот чекор АЕК согласно член 81 од ЗЕК обезбедува мислење по 

Нацрт документот за анализа на релевантниот големопродажен пазар од 

Комисијата за заштита на конкуренцијата,  

 

• во третиот чекор, согласно член 82 став (1) од ЗЕК, доколку АЕК врз основа 

на спроведената анализа утврди дека на пазарот нема доволно 

конкуренција, во соработка со органот надлежен за заштита на 

конкуренцијата донесува одлука кој или кои оператори имаат значителна 

пазарна моќ на тој пазар во согласност со член 76 ставови 1 и 2 од ЗЕК и ги 

определува соодветните обврски во насока на обезбедување на фер и 

целосна конкуренција на пазарот. Дополнително, согласно член 81, АЕК во 

определени временски периоди, во соработка со органот надлежен за 

заштита на конкуренцијата, е должен да го преиспита постоењето на 

ефективна конкуренција на одреден релевантен пазар и  

 

• во последниот чекор АЕК ги определува соодветните обврски на операторот 

со значителна пазарна моќ. Истите треба да се оправдани и во пропорција 

со бариерите за ефикасна конкуренција. Доколку анализата покаже дека на 

пазарот постои развиена конкуренција и нема учесник со значителна 

пазарна моќ тогаш, ќе се изврши отповикување на претходно определените 

обврски на операторот со значителна пазарна моќ. 

 

Анализата на релевантниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни 

комуникациски мрежи е со современ (forward looking) пристап. Истата ќе биде 

предмет на повторно разгледување во определен разумен временски период 

(определена временска рамка). Влезот на алтернативните оператори (мрежни 

оператори и виртуелни мобилни оператори) како и понатамошниот развој на 

релевантниот пазар, предмет на оваа анализа генерира потреба од повторна 

анализа на истиот во определена временска рамка заради утврдување дали на 



 

пазарот сeуштe нема доволно конкуренција туку тој сe приближува кон состојба на 

ефективна конкуренција.  

 

Спроведување на анализата на пазарите AEK ја заснова на информациите и 

финансиските податоци кои операторите ги доставуваат до AEK на квартална и 

годишна основа. 

4. Цели 
 

АЕК  во согласност со програмата за работа за 2017 година започна процес за 

изготвување на втора анализа на релевантниот големопродажен пазар за 

завршување СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи. Основната цел 

на анализата на овој релевантниот пазар е да се изврши истражување на 

новонастанатите состојби и промените на пазарот на мобилна телефонија, да се 

утврди степенот на ефективна конкуренција на пазарот и насоката во која се 

развива како и дали сеуште постојат оператор или оператори на овој пазар кои 

сеуште имаат моќ и капацитет самостојно или заедно со други оператори да 

дејствуваат независно од конкурентите и корисниците на тој пазар во однос на 

цените или понудата.  

 

5. Преглед на понуда на јавни комуникациски мрежи 
 

Во временскиот период кој го опфаќа анализата (2012-2017 година), во 

евиденцијата на АЕК прво беа нотифицирани три мобилни мрежни оператори на 

јавни мобилни комуникациски мрежи а покасно и виртуелни мобилни оператори.  

Во продолжение ќе бидат образложени движењата на пазарот и промените 

настанати како последица на промени во сопственичката структура, спојување и 

припојување и појава на нови оператори. Во периодот од 2012-2015 година 

активно работеа следните оператори (3 мрежни и појава на 1 виртуелен) и тоа:  

 

� Т-Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, 

Скопје со сопствена мрежа за обезбедување на услуги за завршување на 

СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи, 

� ОНЕ Телекомуникациски услуги АД Скопје со сопствена мрежа за 

обезбедување на услуги за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи, 



 

� ВИП Оператор, Друштво за комуникациски услуги ДООЕЛ, Скопје со 

сопствена мрежа за обезбедување на услуги за  завршување на СМС пораки 

во јавни мобилни комуникациски мрежи, 

� Албафоне ДОО Скопје. 

 

Во меѓувреме на пазарот на мобилни комуникациски услуги се случија следните 

промени, операторот Т-Мобиле Македонија поднел до АЕК образец за 

Нотификација за прекин на обезбедување на мрежи и услуги и тоа за: 

- 0701-507 од 02.07.2015  - Јавно достапни телефонски услуги на фиксна 

локација – решение со датум 07.07.2015, 

- 0701-508 од 02.07.2015  - Јавно достапни телефонски услуги во јавна 

мобилна комуникациска мрежа– решение за прекин со датум 07.07.2015, 

- 0701-509 од 02.07.2015  - Услуги за пренос на податоци– решение за прекин 

со датум 07.07.2015, 

- 0701-510 од 02.07.2015  - Услуги поврзани со радиодифузија– решение за 

прекин со датум 07.07.2015, 

- 0701-511 од 02.07.2015  - Јавна радиокомуникациска мрежа– решение за 

прекин со датум 07.07.2015, 

- 0701-511 од 02.07.2015  - Меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање 

на национален и/или меѓународен сообраќај  – решение за прекин со датум 

20.07.2015 и 

- 0701-512 од 02.07.2015  - Други услуги – решение за прекин со датум 

26.08.2015 година. 

Операторот Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје има 

промена на нотификација и тоа под број 0701-436 од 27.05.2015  - Јавно достапни 

телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа – и решение со датум 

27.05.2015. Овие промени се настанати како последица на присоединување на 

операторот Т Мобиле во матичната компанија Македонски Телеком АД Скопје, со 

што Т Мобиле престанува да работи. 

 

Операторите ОНЕ ДОО Скопје и ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје имаа доставено 

нотификација за прекин и нотификација за започнување со работа на 

новонастанатиот оператор Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 

под бр. уп1-бр.0701-747 од 01.10.2015. За нив од страна на АЕК се изготвени 

решенија за прекин и започнување со работа  на ден 01.10.2015 година. 

 

Операторот Албафоне ДОО Скопје престана со работа на крајот на 2015 година.  

 

Друштво за телекомуникации ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ Скопје регистрирано во АЕК со 

поднесена нотификација УП1- бр.1401-316 од 25.03.2016 г, на географско подрачје 

на Р.Македонија започнува со активности за работа од 01.05.2016 г. Со третиот 



 

квартал 2016 година започнува и со пријава на крајни корисници во малопродажба 

на мобилна телефонија до АЕК. 

 

Врз основа на овие податоци АЕК ги определи операторите кои делуваат на 

пазарот за завршување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа и кои ќе 

бидат предмет на втората анализа на овој пазар: 

 

� Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје 

� ОНЕ.ВИП ДОО Скопје и 

� ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ Скопје. 

 

6. Претходни анализи на релевантниот 

големопродажен пазар 
 

АЕК согласно годишната програма за работа во Март 201а година заврши со првата 

анализа на пазарот за услуги за завршување СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи. Врз основа на спроведената анализа АЕК ги определи Т-

Мобиле Македонија, Акционерско друштво за мобилни комуникации, Скопје, Оне 

телекомуникациски услуги АД Скопје и ВИП Оператор, Друштво за комуникациски 

услуги ДООЕЛ, Скопје за оператори со значителна пазарна моќ на овој релевантен 

пазар. 

 

Како резултат на првата анализа, од аспект на обврската за контрола на цени АЕК 

разви сопствен Bottom up LRIC модел за пресметка на цените за големопродажните 

услуги на пазарите на мобилни комуникации во Р.Македонија. Меѓу другите услуги 

резултат на развиениот модел беше и пресметка на цената за големопродажната 

услуга за завршување СМС порака во јавни мобилни комуникациски мрежи за сите 

оператори кои беа определени како оператори со значителна пазарна моќ на 

конкрентиот релевантен пазар во Р.Македонија. 

 

При објавувањето на финалниот Извештај за резултатите од развиениот Bottom-up 

LRIC модел за пресметка на цена за услугата за завршување на СМС порака во јавни 

мобилни комуникациски мрежи, АЕК наведе дека и во иднина ќе го следи развојот 

на пазарот и влијанието на утврдените големопродажни цени за завршување на 

СМС порака во јавни мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија. Исто така 

беше наведено дека доколку АЕК констатира промени во пазарните состојби истата 

го задржува правото да изврши ревизија на развиениот Bottom- up LRIC модел како 

и на резултатите добиени врз негова основа.  



 

7. Соработка со Комисијата за заштита на 

конкуренцијата 
 

Согласно член 79, 81 и 82 став (6) од ЗЕК при анализа на релевантниот пазар и 

определувањето на оператор со значителна пазарна моќ, АЕК соработуваше со 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, која во допис бр. 1302-99/2 од 

27.02.2018 година го даде следното мислење:  

 

 Врз основа на член 28 став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) и 

членот 79 од Законот за електронски комуникации (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр. 39/14, 188/2014, 44/2015, и 193/2015), Комисијата за заштита на 

конкуренцијата го дава следното 

 

Мислење 

 

- Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со начинот на кој е 

дефиниран релевантниот пазар – Завршување на СМС пораки во јавни 

мобилни комуникациски мрежи. 

- Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со заклучокот на 

Агенцијата за електронски комуникации дека операторот Македонски 

Телеком АД за електронски комуникации – Скопје кој со претходната 

анализа бил определен за оператор со значителна пазарна моќ на 

релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи, 

повеќе не ја поседува истата на разгледуваниот пазар и согласно член 82 

став (3) од Законот за електронските комуникации му се отповикуваат 

наметнатите регулаторни обврски (наметнати со решение бр. 02-2392/1 од 

10.05.2011 година) 

- Исто така, Комисијата за заштита на конкуренцијата е согласна со 

заклучокот на Агенцијата за електронски комуникации дека операторот 

ОНЕ.ВИП Скопје кој со претходната анализа бил определен за оператор со 

значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и 

услуги на големо за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи, повеќе не ја поседува истата на разгледуваниот 

релевантен пазар и согласно член 82 став (3) од Законот за електронски 

комуникации му се отповикуваат наметнатите регулаторни обврски 

(наметнати со решение бр. 02-2392/1 од 10 .05.2011 година).  

  



 

8. Дефинирање на пазар за завршување на СМС во 

јавни мобилни комуникациски мрежи 
 

Дефинирањето на релевантниот пазар е првиот чекор во вршење на анализата на 

истиот. Дефинирањето на пазарот е потребно за АЕК да може да направи проценка 

дали на истиот постои ефективна конкуренција. Во прилог на тоа, колку 

попрецизно се идентификуваат потенцијалните конкурентни проблеми како и 

пазарната концентрација, толку поверодостојно ќе биде утврдено постоењето на 

доминантна позиција на некој оператор. 

Врз основа на претходното, со оваа анализа АЕК ќе утврди дали дефинираниот 

релевантен пазар, предмет на анализата е конкурентен или има оператор/и кој 

поседува значителна пазарна моќ да дејствува независно од конкурентите и 

корисниците на истите во однос на цените или понудата. 

Релевантен пазар за продажба на производи и услуги (на големо) кој е предмет на 

оваа анализа е пазарот Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни 

комуникациски мрежи. Со Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на 

релевантни пазари што се подложни на претходна регулација од 15.04.2011 година 

се направи промена во дотогаш постоечката Одлука за утврдување на релевантни 

пазари подложни на претходна регулација бр. 02-5015/1 од 23.09.2010 година. 

Поточно во член 3 од Одлуката број 02-5015/1  после точката 13 се додаде нова 

точка 14 која гласи: 

“14 Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи’  

Како што наведовме погоре предмет на овој нацрт документ е пазарот Услуги за 

завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи за крајни корисници 

независно од физичката инфраструктура или технологијата која се користи. Јавни 

мобилни комуникациски мрежи (во понатамошниот текст мобилна мрежа) е 

електронска комуникациска мрежа што се користи за обезбедување на мобилни 

комуникациски услуги достапни на јавноста. „SMS“ (Short Message Service) или 

услуга за испраќање на кратки пораки е порака во пишана форма, која е составена 

од најмногу 160 карактери, кои се кодирани со 7 бита поединечно. Оваа услуга е 

расположлива за вкупниот процент на терминали во оптег на пазарот и 

функционира во сите видови на мобилни мрежи. Во согласност со GSM стандардот, 

SMS пораките користат капацитети за сигнализирање и се пренесуваат преку 

системот за сигнализација бр.7 (SS7). Освен SMS порака од крај до крај, GSM 

стандардот разликува SMS-MO (Mobile Originated) и SMS-MT (Mobile Terminated). 

SMS-MO претставува пренос на SMS порака од мобилен терминал кон SMSC (SMS 



 

центар) на еден оператор, додека пак SMS-MT претставува пренос на SMS порака 

од SMSC на еден оператор кон мобилен терминал.  

Технички, за услугата SMS пораки е потребно да бидат поставени еден или повеќе 

посебни сервери во мрежата. Серверот за комутација на SMS (SMSC) обезбедува 

складирање на SMS во базите на податоци, дистрибуција на SMS пораки во 

мобилните терминали-приматели (кога последниве се појавиле во мрежата на која 

што припаѓаат) и одредување на времетраење на валидност на SMS пораките. 

Центарот за комутација (MSC-Mobile services Switching Center), елемент на 

комуникација на заедничка мобилна мрежа со различни типови на сообраќај, го 

сочинува мрежниот предавател на SMS-MO  и мрежниот приемник на SMS-MT.  

Процедурите за спроведување на дефинирање на пазар овозможуваат на постепен 

начин да се идентификуваат ограничувањата на конкурентноста на еден пазар. 

Согласно Директивите на Европската Комисија за електронски комуникациски 

мрежи и услуги и Методологијата за анализа на релевантните пазари, 

релевантните пазари имаат две димензии: пазарна и географска димензија. За 

нивно подетално определување неопходно е да се спроведе:  

 

� дефинирање на пазарот на производи и услуги и  

� дефинирање на географскиот пазар. 

 

8.1 Дефинирање на пазарот на производи и услуги 
 

Релевантен пазар на производ или услуга ги содржи сите производи и услуги кои 

што се доволно меѓусебно заменливи или супституирани со други производи или 

услуги, не само од аспект на нивните објективни карактеристики туку и од аспект 

на цените, нивната намена за користење, од состојбата на условите за 

конкуренција и/ или структурата на понудата и побарувачката на производот кој 

што е предмет на дефинирањето. Појдовна точка за дефинирање на производ или 

услуга на релевантниот пазар е одредувањето на заменливоста на страна на 

побарувачката и одредување на заменливоста на страна на понудата. 

Дефинирањето на пазарот на производи и услуги се врши со помош на два 

критериума: 

1. проценка на супституција (заменливост) на страната на побарувачката и 

2. проценка на супституција (заменливост) на страната на понудата. 

 



 

АЕК ќе го дефинира релевантниот пазар, ќе ги утврди видот на услугите кои се дел 

од овој релевантен малопродажен пазар и ќе го дефинира географскиот пазар 

земајќи ги предвид специфичните околности кои владеат во Р. Македонија. 

 

8.1.1 Производи и услуги кои се обезбедуваат на релевантниот 

пазар.  
 

8.1.1.1 Купувачи на услуга за завршување на СМС порака  
 

Корисниците на SMS-MT се група на оператори, без оглед дали се работи за корисници на  

мрежите или за понудувачи на електронски комуникациски услуги, чија цел е да 

испратат СМС порака во мобилна мрежа. Корисниците кои директно или индиректно 

користат услуга за завршување на СМС порака може да ги поделиме во четири 

категории :  

 

• Мобилни оператори;  

• Фиксни оператори;  

• Обезбедувачи на интернет пристап;  

• Агрегатори на SMS.  

 

 

 

Мобилни  оператори  

Испраќањето на СМС порака од еден македонски или странски мобилен оператор 

кон мрежата на друг мобилен оператор се врши со потпишување на договор за 

интерконекција. Понатаму, под  „ завршување на СМС порака“ (или ТА SMS) се 

подразбира услугата на SMS-MT која е обезбедена во  овие рамки.  

 

Завршувањето на СМС порака од оператор А во мобилната мрежа на операторот Б се 

состои во испраќање на СМС порака од страна на мобилниот оператор Б,  која на 

крајот ќе биде пренесена до еден од неговите претплатници во форма на SMS-MT. 

 

 



 

 

 

 

Технички, завршувањето на СМС порака се врши директно од SMSC на  оператор на 

повикувачот во МSC на кој е приклучен примателот, преку интернационалната 

мрежа и SS7 платформа. Поточно, терминирањето на SMS порака нема потреба од 

SMSC на мрежата на мобилниот оператор на повиканиот. Овој избор за поврзување 

преку SS7 мрежа произлегува од карактеристиките кои се поврзани со  GSM 

стандардот. 

 

Поточно, испраќањето на СМС порака од еден оператор до друг се врши во  три 

етапи. Во првата етапа, СМС пораката се складира во SMSC на мобилниот оператор 

на повикувачот. Потоа, SMSC на мрежата на повикувачот бара од домашниот 

регистер на локации  (HLR-Home Location Register) на мрежата на повиканиот да го 

локализира MSC до кој SMS пораката е испратена. Во Република Македонија 

ваквото барање се врши преку интернационалната SS7 мрежа. Опцијата за 

филтрирање, применета од мобилните оператори во нивната платформа, 

овозможува да му се потврди на мобилниот оператор- примател дека приемот на 

Слика 1: Плаќање на завршување на СМС порака преку мобилен оператор во случај на 

испраќање на СМС off-net  кон друг мобилен оператор 



 

СМС е остварен само кога пораката доаѓа од оператори со кои потпишал договор 

за интерконекција. Штом барањето е извршено и одобрено, СМС пораката се 

испраќа во MSC на мрежата на повиканиот. 

 

Во однос на тарифирањето, операторот на повиканиот ја определува цената за 

завршување на СМС порака која треба да биде платена од операторот на 

повикувачот. Од воведувањето на СМС интероперабилност, мобилните оператори  

меѓусебно си ја наплаќаат услугата за завршување на СМС порака.  

 

Фиксни оператори и обезбедувачи на интернет пристап 

Со зголеменото координирање на мрежите и услугите, интерперсоналната СМС 

порака може исто така да биде испратена од фиксен терминал или интернет пошта 

(Web SMS). Интерперсоналната СМС порака која може да биде испратена од 

Слика 2: Испраќање на SMS порака од еден мобилен оператор кон друг мобилен оператор 

(М2М) 



 

интернет пошта е овозможена од страна на мобилните оператори, преку нивните 

веб страници. Меѓутоа, праксата во останатите земји покажува дека испраќањето 

на СМС од мобилна кон мобилна мрежа сè уште преовладува затоа што ги опфаќа 

речиси сити размени на  интерперсонални СМС пораки.  

 

Понуди за SMS Push, а не интерконекција  

 Наспроти интерконекцијата на мобилните мрежи, интероперабилноста на SMS 

услугите помеѓу мобилните мрежи и фиксните или интернет мрежи сè уште не е 

стандардизирана. 

Според мобилните оператори, техничката интероперабилност, таква каква што 

постои помеѓу  мобилните мрежи, не може да се воведе од три причини :   

 

� Како прво, за овој вид на интероперабилност потребен е пристап до HLR на 

операторот за да се исполнат одредени барања. Со оглед на прецизноста на 

оваа опрема за целата мрежа, мобилните оператори не нудат еднострана 

интерконекција од ваков вид. Во случај на интерконекција меѓу мобилни 

мрежи, сразмерноста на структрата дава гаранција, кога станува збор за 

правилната примена и правилното форматирање на барањата кои реципрочно се 

исполнети во HLR.  

� Понатаму, доколку може да се спроведат неколку анти-spam проверки, од 

особена важност за мобилниот оператор е истиот да се осигура за 

интегритетот на корисничкото име на оној кој го испраќа повикот. Пренесеното 

корисничко име треба     да овозможи препознавање на испраќачот на СМС порака на 

јасен и сигурен начин.  

� На крај, пожелно е ваквото корисничко име да биде јавно при  поминување низ 

SS7  интернационалната мрежа на повиците, со цел на крајот да му се 

овозможи на повиканиот  да одговори. 

 

Мобилните оператори не даваат други понуди кои овозможуваат да се  спроведе 

техничка интероперабилност со овие оператори. Од тие причини, завршувањето на 

СМС порака која е испратена од оператори за фиксна телефонија или од 

обезбедувачи на интернет пристап, денес се врши вон интерконекција, во форма 

на SMS Push директно користена од некој од мобилните оператори или 

индиректно преку агрегатор. 

 



 

Да нагласиме дека договорите за СМС интероперабилност меѓу мобилните 

оператори не предвидуваат размена на СМС кои не се интерперсонални СМС 

пораки. Оттогаш, корисниците на услугата SMS Push мора да добијат ваква понуда 

од некој од мобилните оператори (или индиректно преку SMS агрегатор) со цел да 

се комерцијализира услуга за испраќање на СМС пораки кон сите клиенти на 

мобилните оператори на таа територија. 

 

Технички, СМС пораката, во првичната форма на шифрирана порака според 

протоколот кој е пропишан од мобилниот оператор-примател, се испраќа преку 

информатички сервер (платформа на услуги)
 2

  и минува низ една безбедна 

виртуелна приватна мрежа со која располага мобилниот оператор (VPN) сè до 

инфраструктирата на интегрирање на услугите на операторот. Мобилниот оператор 

потврдува дека корисничкото име на почетокот на повикот припаѓа на базата на 

овластени корисници (анти-спам проверка). SMS-C ја дешифрира пораката и ја претвора во 

СМС порака (според GSM стандардите). Веднаш по локализирањето на мобилниот 

терминал на примателот, мрежата го известува SMSC на мобилниот оператор дека 

може да ја испрати СМС пораката на својот примател и истата се испраќа кон 

кореспондентот на MSC.    

 

Може да се заклучи дека овие понуди за SMS Push се пообемни од самите услуги 

на завршување на СМС порака кои мобилните оператори ги  обезбедуваат взаемно, 

со тоа што овие понуди надвор од услугата за SMS-MT, подразбираат 

расположливост со виртуелна приватна мрежа (VNP), инфраструктура за 

интегрирање на услуги и користење на сопствен SMS-C за испраќање на СМС 

порака преку интернет.  

                                                      

2 Оваа платформа за интегрирање на услуги главно служи како интерфејс во мрежата на мобилниот 

оператор за сите услуги за податоци (SMS, MMS, i-mode итн.). 

Слика 3: Испраќање на мини-порака или Web SMS преку понудата SMS Push на 

мобилниот оператор на повиканиот 



 

 

Интерес за понудата за испраќање на СМС од оператори на јавна електронска 

мрежа на фиксна локација 

 

Во земјите каде оваа услуга е овозможена, размената на СМС пораки меѓу 

операторите на јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација и 

мобилните оператори е предмет на договор за воспоставување на посебна 

конекција чии погодности се слични со понудите за  SMS Push .  

 

 

Интерес за понудите на Web SMS на обезбедувачите на интернет пристап 

Во рамките на нивниот интернет портал, интернет провајдерите исто така нудат услуги за 

испраќање на пораки преку опцијата која се состои во испраќање на ограничен број 

на пораки кон претплатници на мобилните оператори, во форма на СМС порака.  

 

Исто како во случајот кога некој фиксен оператор нема склучено договор  за техничко 

воспоставување на интерконекција со некој мобилен оператор, интернет 

провајдерите во светот денес купуваат  SMS Push од агрегатор. 

 

 

Слика 4: Плаќање на SMS Push во случајот на испраќање на СМС порака од фиксен кон 

мобилен оператор 



 

 SMS агрегатори  

SMS агрегаторите или олеснувачи, се оператори кои се задолжени за техничко 

воспоставување на конекција меѓу мрежите и за сè што се однесува на испраќање 

и прием на СМС порака. На тој начин, тие нудат единствен интерфејс меѓу корисниците 

кои сакаат да завршуваат СМС порака во мобилните мрежи и мобилните оператори 

(домашни и странски). Поголемиот дел од корисниците претпочитаат да користат услуги од 

агрегатор отколку да употребуваат повеќе различни интерфејси (по еден за секој мобилен 

оператор-примател), кои имаат потреба од одредени технички подобрувања. Овие 

корисници можат да бидат фиксни оператори, интернет провајдери или едитори на 

услуги. Последниве се најбројни меѓу корисниците на агрегатори.   

 

 

 

Едитори на услуги  

Едиторите на услуги всушност можат да побараат испраќање на СМС порака во мобилна 

мрежа. Во тој случај, СМС пораката повеќе не одговара на потребите за 

интерперсонална комуникација, туку преминува во помошна услуга. Можат да се наведат 

повеќе видови на детални апликации :  

 

 

 

 

Слика 5: Испраќање на СМСпорака од обезбедувач на интернет пристап кон мобилен 

оператор (FAI2М) 



 

� Директен маркетинг: за рекламни работи (апликации кои се наменети за  

објавувачи и  дистрибутери)        

� Доставување на содржина: за доставување на содржини преку СМС порака 

(информации, спорт, банкарски сметки, лога, тонови, музики, игри, видеа 

итн.) кои биле купени од повиканиот (од порталот на мобилниот оператор, 

по телефон, со испраќање на порака за оптовареност  (услуги за СМС+ ) или на 

друг начин);   

� Електронска пошта: за апликации за електронска пошта поврзани со платформите 

на интернет провајдерите,  Minitel итн. ;  

Услугата за испраќање на СМС може исто така да биде побарана од едиторот (на 

пример, во рамките на некаква рекламна кампања на директен маркетинг) или од 

самиот примател ( на пример, преку претплатување на услуга за СМС известување).  

 

Затоа, едиторите од SMS агрегаторите или директно од мобилните оператори  

купуваат услуги кои се наречени SMS Push, под кои се подразбира техничко 

воспоставување на конекција, испраќање на СМС пораки и евентуално, локацијата 

на некоја база на претплатници кои се согласиле да добиваат рекламни 

информации. На тој начин се прави разлика меѓу понудите за SMS Push од агрегатори и 

SMS Push од оператор, според тоа дали се понудени на едиторите на услуги (и други 

корисници) преку агрегатор или директно преку мобилен оператор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Понуди на мобилни оператори до агрегаторите на SMS пораки  

Агрегаторите на СМС пораки, според мобилните оператори, моментално користат 

една понуда за продажба на големо или истата понуда како онаа која беше понудена на 

пазарот за продажба на мало на едиторите на  услуги. 

 

Во последниов случај, иако станува збор за истата понуда треба да се направи разлика меѓу 

купувањето на  SMS Push услугата од страна на агрегаторите на СМС пораки (за 

фиксни оператори и интернет провајдерите) и купувањето на SMS Push услугата од 

страна на едиторите на услуги : додека едиторот на услуги е финалниот корисник на SMS 

услугата кој ја купува истата на мало за да може самиот да испраќа SMS пораки, 

агрегаторите ја купуваат оваа услуга со цел да обезбедат понуди за испраќање на SMS 

пораки на главните пазарите за продажба на мало.  

На тој начин, корисниците на услугата SMS-MT (мобилни оператори, фиксни 

оператори, обезбедувачи на интернет пристап, агрегатори на SMS пораки) во 

мобилните оператори се упатуваат кон различни понуди во зависност од нивните 

карактеристики :  

 

- понуди за СМС интерконекција кои се наменети за мобилните  оператори   

- понуди за продажба на големо наменети за мобилните оператори и оние надвор 

од   мобилни мрежи (доколку  постојат такви)  

Слика 6: Плаќање на SMS Push преку агрегатор во случај на испраќање на порака од фиксен 

оператор, од интернет провајдер или од едитор кон мобилен оператор кои не се поврзани 

со договор за техничко воспоставување на интерконекција  



 

- понуди за услугата SMS Push предложени на пазарот за продажба на мало и 

наменети за  едиторите на услуги.  

 

  

8.1.1.2 Прелиминарни заклучоци за купувачи на услуга завршување 

на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи  
 

Завршувањето на СМС порака испратена од оператор А во мобилната мрежа на 

операторот Б подразбира испраќање на СМС порака од страна на мобилниот 

оператор Б во неговата мрежа, која на крајот ќе биде пренесена до еден од 

неговите претплатници во форма на SMS-MT.  

 

Освен мобилните оператори, другите оператори можат да побараат услуга за SMS-

MT од мобилниот оператор-примател: агрегатори на SMS, фиксни оператори, 

интернет провајдери. Во овие рамки, испраќањето на SMS-MT се врши во форма на 

SMS Push преку понуда за продажба на големо или преку понуда за продажба на 

мало, која исто така им е понудена на  едиторите на услуги.  

 

Во вториот случај, иако ја купуваат истата понуда, треба да се направи разлика меѓу 

купувањето на SMS Push услугата од страна на фиксните оператори, интернет 

провајдерите или агрегаторите и купувањето на SMS Push од страна на некој 

едитор на услуги. Додека последниве се крајни корисници на SMS пораката и ја 

купуваат оваа услуга за продажба на мало за нивни сопствени потреби за 

испраќање на СМС пораки, првите ја купуваат оваа услуга за да обезбедат понуди 

за испраќање на СМС пораки на главните пазари за продажба на мало и би можеле 

да извлечат корист од посебните технички и тарифни услови.  

 

Следнава шема ги прикажува услугите кои беа претходно објаснети: 



 

 

Слика 7: Испраќање на интерперсонална СМС порака во рамките на услугите за 

едитори на услуги (префрлање на содржини или директен маркетинг) 

 



 

  

8.1.2.1 Квалификување на корисниците на услугата за завршување 

на СМС порака  
 

Функција на корисниците 

 

 Со иста функција како на мобилен оператор, фиксниот оператор кој обезбедува услуга 

за испраќање пораки е корисник на јавна мрежа. Истото важи и за агрегаторите на СМС 

пораки и за  одредени интернет провајдери.  

 

 

Агрегатори на SMS пораки  

 

Според дефиницијата која е наведена во член 3 од Законот за електронски 

комуникации,-Оператор е физичко лице кое врши дејност или правно лице кое 

обезбедува или има намера да обезбедува јавна електронска комуникациска мрежа 

и/или услуги, како и придружни средства, врз основа на доставена нотификација и 

добиена потврда за регистрација од Агенцијата за електронски комуникации.  

 

Најпрво, треба да се утврди дека агрегаторот располага со електронска комуникациска 

мрежа.  

 

Врз основа на член 3 од Законот за електронски комуникации; 

Електронска комуникациска мрежа е преносен систем и таму каде што е 

применливо и комутациска или насочувачка опрема и други средства вклучително 

мрежни елементи што не се активни, а коишто овозможуваат пренос на сигнали 

преку жичени, радиобранови, оптички или други електромагнетни средства, 

вклучувајќи сателитски мрежи, фиксни (со комутација на кола или комутација на 

пакети, вклучувајќи и Интернет) и мобилни земски мрежи, електроенергетски 

кабелски системи, доколку се користат за пренос на комуникациски сигнали, 

радиодифузни мрежи и кабелски телевизиски мрежи, независно од видот на 

информациите што се пренесуваат;  

 

Со оглед на тоа што агрегаторот е задолжен за техничкото воспоставување на 

конекција меѓу мрежите и пристапува кон пренесување на комуникации меѓу 

едиторот и мобилниот оператор за испраќање и прием на СМС пораки, тој 

располага со електронска комуникациска мрежа која може да биде составена само 

од една инсталација.  

 



 

Последователно, агрегаторите на СМС пораки влегуваат во категоријата на 

корисници на јавни електронски комуникациски мрежи.  

 

 

Интернет провајдери   

 

Функцијата на интернет провајдерот е признаена за секое физичко и правно лице 

кое обезбедува јавна електронска комуникациска услуга.  

 

Член 3 од од Законот за електронски комуникации гласи: 

 „Електронска комуникациска услуга е услуга што вообичаено се нуди за надомест, 

а која целосно или главно се состои од пренос на сигнали преку електронски 

комуникациски мрежи и ги вклучува телекомуникациските услуги и преносните 

услуги во мрежите наменети за радиодифузија или кабелска телевизија, но ги 

исклучува услугите кои овозможуваат или извршуваат уредувачка контрола врз 

содржините пренесувани со помош на електронските комуникациски мрежи или 

сервиси, а не ги вклучува ниту услугите на информатичкото општество.“ 

 

Во вакви услови, интернет провајдерите се даватели на електронски 

комуникациски услуги. 

 

Едиторите на услуги се крајни корисници во однос на „Framework Directive“  

 

Член 3 од Законот за електронски комуникации јасно одредува дека од 

категоријата за електронски комуникациски услуги се исклучени услугите кои 

овозможуваат или извршуваат уредувачка контрола врз содржините пренесувани 

со помош на електронските комуникациски мрежи или сервиси, а не ги вклучува 

ниту услугите на информатичкото општество. 

 

Едиторите на услуги кои сакаат да завршуваат СМС порака во мобилна мрежа 

(банки, осигурителни компании, супермаркети итн.) не спаѓаат во рамките на 

горенаведените дефиниции, во случај кога не обезбедуваат електронски 

комуникациски услуги туку комерцијална услуга која му овозможува на 

претплатникот на мобилниот оператор да пристапи кон услуга чија содржина не 

подразбира електронски комуникации (како на пример астрологија, временска 

прогноза, спорт, берза итн.).  

 

Од гледна точка на агрегаторите на СМС пораки или на мобилните оператори, 

ваквите едитори на услуги се корисници, во случај кога овој поим ги опфаќа 

истовремено и приватните клиенти (резиденцијални) но и правните лица.  

 



 

Всушност, според дефиницијата од членот 3 од Законот за електронски 

комуникации „ Корисник е физичко или правно лице кое користи или бара јавна 

електронска комуникациска услуга, а во смисла на одредбите од Главата 

осумнаестта од овој закон, корисник е физичко лице кое користи јавна електронска 

комуникациска услуга, за приватни или деловни цели, при што не мора да биде 

претплатено за тие услуги; 

 

8.1.2 Проценка на супституција (заменливост) на страната на 

побарувачката 
 

При проценка на супституција на страната на побарувачката основната цел е да се 

определи која услуга ја супституира релевантната услуга во одредена временска 

рамка од аспект на нивната наменска употреба, цена, квалитет и услови на 

дејствување, врз основа на потрошувачките навики. Всушност, супституцијата на 

страната на побарувачката ја мери ширината до која потрошувачите се спремни 

да ја заменат релевантната услуга со други останати услуги. 

 

Супституција на страната на побарувачката како алатка и овозможува на АЕК да ги 

определи заменливите производи или услуги кон кои многу лесно потрошувачите 

ќе се преорентираат во случај на релативно зголемување на цената на 

релевантната услуга. При констатирање на постоењето на потрошувачка 

заменливост, потребно е да се земе во предвид секое значително важно 

однесување на потрошувачите во минатото. Тоа значи дека АЕК ќе изврши 

анализа на варијациите на цените во минатото на потенцијално конкурентните 

услуги, сите податоци за промените на цените и останатите релевантни тарифни 

информации. Во вакви околности, сознанијата дека потрошувачите во минатото 

веднаш реагирале на промените на цените задолжително ќе бидат земени во 

предвид. Воедно, можноста на потрошувачите да ја заменат релевантната услуга 

со друга поради мал, но значаен долготраен пораст на цената може да биде 

отежната од евидентни трошоци на замена на услугата. 

 

Имено, потрошувачите кои инвестирале во определена технологија или 

направиле останати неопходни инвестиции за да бидат во можност да ја користат 

релевантната услуга можеби нема да бидат во состојба да се изложат на 

дополнителни трошоци кои ќе се јават како резултат на замена на услугата со 

друга. Во иста линија, корисниците на релевантната услуга од постоечкиот 

оператор можат исто така да бидат врзани со повеќегодишни договори. Исто 

така, треба да се има во предвид дека некои услуги во овој сектор се нудат како 

пакети на услуги. Користењето на таквите пакети претставува значителна заштеда 

на трошоци и време. Поради претходно наведеното, потрошувачките навики се 



 

наклонети кон користење на такви пакети, а не кон индивидуални услуги. Со 

други зборови, потрошувачите ја препознаваат придобивката од користење на 

услугите во пакет од една страна и недостатокот од користење на индивидуални 

услуги од друга страна. Оваа склоност на потрошувачите  го зајакнува значењето 

на  пазарот на услуги врзани во пакет. 

 

Генерално, заменливоста на страната на побарувачката се фокусира на 

заменливите карактеристики на производите или услугите од аспект на 

корисниците. Понатаму,  АЕК ќе определи дали има реална можност, земајќи ги 

во предвид податоците и информациите од минатото, врз основа на базичните 

параметри на релевантната услуга и применетата пазарна пракса за миграција 

кон друга заменлива услуга.  

 

По анализата на сознанијата добиени од утврдување на претходните наведени 

точки доколку е потребно АЕК ќе направи дополнителна анализа врз основа на 

фактите од минатото и влијанието на легални, технички и економски промени 

кои се очекуваат да се случат во определената временска рамка. Како резултат на 

горе наведеното, АЕК ќе дефинира заменливи  производи и услуги на 

релевантните пазари. 

 

8.1.2.1 Супституција од страна на побарувачката на 

малопродажниот пазар: Односот на повикувачот наспроти 

зголемување на цената на СМС пораки 
 

Значителното зголемување на цената за завршување на СМС пораки на 

мобилниот оператор би требало да предизвика еднакво зголемување на цената 

на мало за СМС пораки. Всушност, мошне веројатно е ваквото зголемување на 

цената да се одрази врз крајниот корисник (претплатник на мобилна телефонија 

или едитор на услуги) со цел да се одржи нивото на продажната маржа на 

операторот. 

 

Значи, треба да се разгледа односот на повикувачот (претплатник на мобилна 

телефонија или едитор на услуги) доколку големопродажната цена за 

завршување на СМС пораки на мобилниот оператор се зголеми а последователно 

на тоа се зголеми и цената за продажба на мало на СМС пораки 

(интерперсонални СМС или SMS Push). Овој дел го анализира можниот однос на 

повикувачот наспроти зголемувањето на цената за продажба на мало на СМС 

пораки кон корисници на мобилна телефонија, без разлика на нивното потекло 

(мобилен, фиксен, интернет или испратени од едитор на услуги).  Може да се 

забележат различни видови на  заменливост на пазарите за продажба на мало:  



 

 

- За интерперсонална примена на СМС пораки:  

 

1. Супституција со СМС порака испратена од фиксен телефон или интернет;  

2. Супституција со гласовен повик;  

3. Супституција со услуга за испраќање на пораки преку апликациите како 

што се viber, facebook messenger, skype, what’s up  

 

- За примена од страна на едитор на услуги, особено за директен маркетинг:  

 

1. Исти видови на супституција како и за интерперсоналната примена на СМС  

2. Супституција на СМС порака со СМС порака испратена кон поштенско 

сандаче со пошта. 

 

Што се однесува на интерперсоналната примена на СМС наспроти зголемувањето 

на цената за продажба на мало на СМС пораки (мобилен кон мобилен, фиксен 

кон мобилен и интернет кон мобилен), постојат шест можности за замена : 

испраќање на СМС порака од мобилен кон фиксен, мобилен кон интернет, 

фиксен кон фиксен, фиксен кон интернет, интернет кон фиксен и интернет кон 

интернет. Сообраќајот од мобилен кон мобилен го зафаќа речиси целиот 

сообраќај на интерперсонални СМС пораки..  

 

 

8.1.2.1.1 Супституција на СМС порака испратена кон мобилен телефон со 

СМС порака испратена кон фиксен телефон, компатибилен за СМС пораки 

 

Согласно своите сознанија, АЕК смета дека испраќањето на СМС пораки кон 

фиксен телефон не е овозможено до денес. Но, теоретски, во случај на користење 

на оваа услуга, тоа истовремено значи дека примателот треба да биде на место 

каде што има фиксен телефон компатибилен за СМС пораки, да биде претплатник 

на фиксниот оператор, а повикувачот да го знае тоа.  

 

 

Иако сите овие евентуалности ќе бидат разрешени во текот на оваа анализа, 

треба да се  забележи дека корисноста на СМС пораките се состои во можноста за 

комуницирање надвор од места каде што клиентите веќе располагаат со фиксна 

линија. Всушност, испраќањето на СМС порака кон фиксен телефон на некој 

начин го обврзува примателот на порака  да остане на едно место. Но, 

мобилноста е главната особеност на услугата за СМС пораки. 

 



 

 

 

8.1.2.1.2 Супституција на услугата СМС порака со услугата повик од 

мобилна/фиксна кон мобилна мрежа 

 

Како што наведовме погоре во текстот на анализата, СМС пораката е составена од 

најмногу 160 карактери и  пренесувањето на истата не се врши во реално време 

како услугата повик.  

 

Со развојот на мобилната телефонија, примената на мобилен телефон стана 

пренагласена а со тоа и се поограничена. Таа е особено забранета на одредени 

културни места (театри, кина, концерти, опери...) и се настојува да биде ограничена 

во јавниот сообраќај со цел да не им пречи на луѓето од околината. 

 

Пишаната форма на СМС пораката всушност овозможува дискретна комуникација. 

Повиканиот може да да се наоѓа во ситуација во која не може лесно да се изолира, 

што може да им пречи на луѓето кои се наоѓаат во негова непосредна близина, но 

исто така  и на повиканиот, како и на повикувачот кои не сакаат другите да го 

слушаат нивниот разговор. Спротивно од гласовните повици каде што повиканиот  

и повикувачот, разговарајќи, неизбежно прават врева, СМС пораката не пречи на 

никој и им нуди на своите корисници практично средство за дискретна 

комуникација.  

 

Спротивно од гласовниот повик, СМС пораката воспоставува дискретна 

комуникација меѓу испраќачот на пораката и нејзиниот примател и тоа во различно 

време. Во таа  смисла, СМС пораките и гласовните повици одговараат на различни 

услуги и различна примена.  

 

Всушност, додека гласовниот повик воспоставува комуникација во реално време 

меѓу  повикувачот и повиканиот, времето на чекање меѓу две кратки пораки е 

неодредено и зависи од активноста на каналите за сигнализација. Така, 

комуникацијата во различно време е својствена карактеристика за СМС пораките 

со која сосема се разликува од гласовниот повик.  Исто и во случаите на многу 

кратки дијалози, , гласовниот повик се разликува од СМС пораката во тоа што 

испраќачот при испраќање на пораката не знае дали примателот ја добил пораката 

(неговиот терминал може да биде исклучен или вклучен), а доколку ја примил не 

знае кога ја прочитал. Во ретки случаи, може да се смета за суптститут само кога 



 

повикувачот нема потреба од непосредно информирање на примателот, ниту 

потреба да биде сигурен дека истиот ја примил пораката, како на пример, случајот 

со оставање на порака во сандачето за говорна пошта. Но,  дури и во тој случај, 

можно е гласовниот повик да не може да биде заменет со СМС порака, како што е 

објаснето во следниот дел.  

 

 Доколку сака, испраќачот на СМС порака може да добие извештај за испратена 

порака, така што ќе знае во кој момент пораката била доставена во мобилниот 

терминал на повиканиот. Но, од една страна, оваа карактеристика не важи за сите 

терминали и бара дополнителна постапка  (активирање на посебна функција во 

моментот на испраќање на СМС пораката).  Од друга страна, доколку примателот ја 

добил пораката, не се знае точно кога истиот ја прочитал. Така, може да помине 

неодредено време меѓу моментот на примање на извештај за испратена порака и 

моментот во кој примателот ја прочитал пораката. 

 

Случајот на повик директно оставен во сандаче за говорна пошта или телефонска 

секретарка заслужува подлабока анализа. Всушност, во случај на значително и  

трајно зголемување на цената за терминирање на СМС пoрака, односно на цената 

за продажба на мало, повикувачот повеќе би претпочитал директно да се вклучи 

на телефонската секретарка на повиканиот, отколку да му испрати СМС порака, 

под услов гласовната порака која е оставена на телефонската секретарка да биде 

дискретна комуникација во различно време.  

 

Како што е наведено, АЕК јасно нагласува дека развојот на понудите за 

неограничени СМС пораки придонесе за зголемувањето на примената на СМС 

пораки како и во сите сегменти на пазарот, вклучувајќи го сегментот на 

потрошувачи со низок просечен приход по корисник. Како заклучок, АЕК ја 

продолжува својата анализа и смета дека гласовната комуникација од мобилен 

на мобилен или од фиксен на мобилен не е замена за испраќање на СМС порака 

од гледиште на побарувачката.  

 

8.1.2.1.3 Услуга за испраќање на пораки преку апликациите како што се 

viber, facebook messenger, skype, what’s up како супститут на услугата СМС 

порака 

 

Со развојот на широкопојасниот пристап до мобилен интернет и неговата 

употреба на мобилните телефонски уреди се интензивира употребата на 



 

најразлични мобилни апликации од страна крајните корисници. Во Р.Македонија 

беа доделени и фреквенции за 4G технологија. Со нејзината имплементација се 

овозможи корисниците да имаат пристап до интернет со големи брзини. Ова ја 

олеснува употребата на апликациите на нивните уреди.  

 

Појавата на viber, facebook messenger, skype и what’s up, овозможи крајните 

корисници на мобилна телефонија да испраќаат кратки пораки или слики па дури 

и видео до други крајни корисници со помош на наведените апликации. Ова во 

последните години се интензивира. Меѓутоа од аспект на оваа анализа е важно 

дали овие апликации и можноста да се испраќаат пораки со помош на пристапот 

до интернет претставуваат заменлива услуга на услугата за завршување на СМС 

порака?  

 

Европската Комисија и БЕРЕК (Европската група на регулатори за електронските 

комуникации) во новиот предлог “Communication Code” (кој се уште не е усвоен) 

го третираат прашањето на користење на овие и други апликации и нивното 

влијание на пазарот на електронските комуникации во државите членки на 

Европската Унија. Главната дилема е дали ваквиот вид на апликации и компании 

кои стојат позади нив треба да бидат третирани и нотифицирани како оператори 

и дали треба да подлежат под јасна законска регулаторна рамка или не. Врз 

основа на неофицијалните документи преовладува ставот дека истите не треба да 

бидат изоставени од новата предлог рамка за електронските комуникации но во 

моментот сеуште не се превземаат конкретни чекори за подетална регулација. 

Предлогот е регулаторните тела да може да отпочнат со прибирање на податоци 

од тие компании со цел да извршат понатамошна анализа и увид во состојбите и 

развојот на ситуацијата во блиска иднина. 

 

Реално, користењето на овој вид на апликации овозможува комуникација помеѓу 

два крајни корисници кои имаат пристап до интернет на својот мобилен уред. 

Значи пристапот до интернет преку сим картичката, wi fi уред или на друг начин е 

предуслов за користење на овој вид апликации. Квалитетот на самата услуга за 

испраќање порака (текстуална, слика или видео) зависи од квалитетот на 

интернет конекцијата на двата корисници. Ова значително влијае на намалување 

на квалитетот на услугата. Понатаму крајниот корисник преку овој вид на пораки 

нема интеракција во реално време со другиот краен корисник, односно пораката 

(текстуална, слика или видео) би била испратена кога интернетот обезбедува 

доволно ресурс за тоа. Од причина што самата природа на пораката испратена 

преку некоја од горенаведените апликации е иста со функцијата на СМС пораката 

можеме да кажеме дека во голема мера допринесе до намалување на 

употребата на услугата СМС порака. Според ова АЕК е на став дека услугата за 

испраќање на пораки (текстуална, слика или видео) преку апликациите како што 



 

се viber, facebook messenger, skype, what’s up претставува супститут на услуга СМС 

порака. Сепак како што е наведено погоре во текстот, Европската Комисија и 

БЕРЕК (Европската група на регулатори за електронските комуникации) во новиот 

предлог “Communication Code” (кој се уште не е усвоен) го третираат прашањето 

на користење на овие и други апликации и нивното влијание на пазарот на 

електронските комуникации. Од тие причини АЕК смета дека истите сеуште 

неможат да подлежат под законска регулатива. 

 

 

8.1.2.1.4 Супституција на СМС порака со порака испратена кон интернет 

поштенско сандаче 

 

Испраќањето на СМС порака кон интернет поштенско сандаче подразбира дека 

повикувачот знае дека примателот има своја виртуелна поштенска адреса и го 

знае корисничкото име на поштенското сандаче на неговиот кореспондент.  

 

Може да се заклучи дека, без разлика на нивното потекло (мобилен, фиксен 

телефон или интернет), СМС пораките испратени кон фиксни телефони или 

интернет поштенски сандачиња  не може да се заменат со СМС пораки испратени 

кон мобилни телефони.  

 

8.1.2.2 Разграничување на пазарите во однос на производи и услуги 
 

АЕК го анализира пазарот за завршување на СМС понуден од страна на 

мобилните оператори во Република Македонија за нивните големопродажни 

клиенти.  

 

Пазарот за завршување на СМС претставува поврзаност меѓу побарувачката за 

терминирање од страна операторот А, чиј клиент сака да испрати СМС порака кон 

повиканиот од мрежата на мобилниот оператор Б и понудата за завршување 

(терминирање) од страна на операторот Б за завршување на СМС порака 

испратена од А кон бројот на повиканиот кој е наменет за интерконекција.  



 

 
Слика 8: Завршување на СМС порака од операторот А кон операторот Б 

 

Услугата за завршување на СМС пораки, продадена од страна на мобилен 

оператор за испраќање на СМС пораки кон еден од своите претплатници 

поврзани на неговата мрежа, не е заменлива со продадената услуга за испраќање 

на СМС порака кон друг претплатник. Сепак, АЕК смета дека овие две услуги 

треба да бидат вклучени во истиот пазар бидејќи, од гледиште на понудата, тие 

најчесто се пуштени во продажба на ист начин и подлежат на исти ограничувања 

во однос на нивните услови за производство. Освен тоа, од гледиште на 

побарувачката, тие најчесто се предмет на побарувачка за интерконекција која се 

однесува на сите мобилни  броеви  од  даден  оператор. Пазарот ги опфаќа сите 

услуги за завршување на СМС пораки на даден оператор кон сите негови броеви. 

 

АЕК смета дека сите понуди за интерконекција на мобилниот оператор, сегашни 

или идни, треба да се групираат во ист пазар. Всушност, доколку овие услуги не 

се секогаш исти бидејќи можат да се спроведуваат според различни технички 

начини, тие се купуваат за иста цел: за да терминираат СМС пораки во мрежата 

на операторот, под исти конкуренциски услови. Без разлика кој е купувачот и 

каков е техничкиот начин на услугата која ја купува, оваа услуга се соочува со 

конструктивна пречка за испраќање на СМС порака кон клиентот на мобилниот 

оператор Б, бидејќи операторот Б е единствениот кој ја обезбедува оваа услуга. 

Пазарот ги опфаќа сите услуги за завршување на СМС пораки понудени од страна 

на даден оператор за разни корисници на јавна мрежа кои направиле таква 

побарувачка. 

 

Така, пазарот се состои од целина на понуди за интерконекција, постоечки или 

идни, кои операторот Б им ги обезбедува на различни оператори кои користат 

јавна мрежа и кои бараат завршување на СМС кон неговите претплатници, без 



 

разлика дали ваквиот корисник е мобилен оператор, фиксен оператор, интернет 

провајдер или агрегатор.  

 

8.1.3 Проценка на супституција (замена) на страната на понудата 
 

Основната цел при проценката на супституцијата на понудата помеѓу услугите на 

определен пазар е да се одреди дали операторите, кои претходно не ја 

обезбедувале релевантната услуга можат за кратко време да мигрираат и да 

започнат да ја обезбезбедуваат релевантната услуга без да се соочат со појава на 

значителни дополнителни трошоци и ризик. Супституцијата на страната на 

понудата треба да се разграничи од потенцијалната конкуренција.  

 

Имено, основната разлика е во тоа што супституцијата на страната на понудата 

реагира веднаш на зголемување на цените, додека на потенцијалниот 

новопојавен оператор на релевантниот пазар му е потребно подолго време да 

отпочне да нуди услуги на релевантниот пазар, придружено со значителни 

трошоци и ризик. Всушност, супституцијата на страната на понудата ја мери 

способноста на операторите во краток временски рок да се преориентираат кон 

обезбедување на други услуги без дополнителни значителни трошоци. 

 

При определување на супституцијата на страната на понудата, АЕК покрај веќе 

постоечките оператори на релевантни услуги може да ја земат во предвид и 

можноста операторите  кои не се моментално активни на релевантниот пазар да 

донесат одлука да влезат на истиот, во разумна временска рамка, без значителни 

дополнителни трошоци и ризик, следејќи го релативниот пораст на цените, кој со 

други зборови е мал, но значаен долготраен пораст на цените. Во околности кога 

севкупните трошоци за преориентирање на производството се релативно 

занемарливи, тогаш услугата може да биде вклучена во дефинирањето на 

релевантните производи и услуги. Фактот дека конкурентската компанија 

поседува некои од средствата потребни за обезбедување на релевантната услуга 

е незначаен ако е потребна значителна дополнителна инвестиција за да може да 

ја нуди релевантната услуга профитабилно.  

 

Следствено, потребно е АЕК да утврди дали релевантниот понудувач ќе ја 

користи фактички или ќе ги пренамени производните средства со цел да ја 

понуди релевантната услуга. 

 

При проценката на супституцијата на страната на понудата потребно е да се 

идентификуваат обезбедувачите на услуги на пазарот на електронски 

комуникации разгледани од аспект на нудење на релевантната услуга и 



 

заменливите на неа услуги бидејќи и едните и другите или ја обезбедуваат 

релевантната услуга или обезбедуваат услуги кои може да се ценат како 

еквиваленти или пак нивните мрежи се во основа погодни за обезбедување на 

такви услуги. 

 

Последователно, АЕК ќе определи дали постојат некои легални потешкотии за 

обезбедување на замелниви услуги. Имено, АЕК ќе ги земе во предвид сите 

постоечки легални, пропишани со закон регулаторни барања кои може да се јават 

како пречка во временската ефикасност за влез на релевантниот пазар и како 

резултат на тоа ја обесхрабри можноста за супституција на страната на понудата.  

 

На пример, доцнењата или потешкотиите при склучување на интерконекциските 

договори, ко-локациски договори, преговарањата за било која друга форма за 

пристап на мрежата, или стекнување било какви права за ширење на мрежата 

можат да придонесат за краткотрајни неповолности при обезбедувањето на нови 

услуги или употребата на нова мрежа од страна на потенцијалните конкуренти.  

 

Како што може да се види од горенаведеното, супституцијата на страната на 

понудата може да се користи не само при дефинирањето на релевантните пазари 

туку исто така и за идентификување на бројот на учесници на релевантните 

пазари. 

 

Како нареден чекор, АЕК ќе утврди колкава инвестиција е потребна да се 

преориентира постоечката или пак лансира нова понуда на релевантната услуга и 

воедно во која временска рамка е возможно истото да профункционира. 

Следствено, АЕК ќе утврди дали на релевантниот пазар постојат технички или 

економски бариери за преориентирање кон нова понуда на релевантна услуга. 

 

По анализата на сознанијата добиени од утврдување на претходните наведени 

точки доколку е потребно АЕК ќе направи дополнителна анализа врз основа на 

фактите од минатото и влијанието на легални, технички и економски промени 

кои се очекуваат да се случат во определената временска рамка. 

 

 

Понатаму, неопходно е да се разгледа заменливоста од страна на   понудата, со 

цел да  се определи  севкупноста на заменливи производи. На пазарот за 

продажба на големо, постојат две нивоа на заменливост на разгледуваната 

услуга:  

 

� Замена со друга услуга за продажба на големо: треба да се разгледа 

севкупноста на услуги за продажба на големо кои му се нудат на еден 



 

оператор за да обезбеди иста таква услуга за продажба на мало и  да се 

проучи меѓусебната заменливост на услугите.  

 

� Замена на понудувачите за обезбедување на услугата на 

големопродажните пазари: Односот на крајниот корисник на пазарот за 

продажба на мало може да има индиректни влијанија врз анализираниот 

пазар на големо, без разлика дали станува збор за неговото дефинирање 

или неговото  функционирање.  

 

8.1.3.1 Супституција помеѓу различните понуди кои се достапни за 

купувачите на големопродажниот пазар за завршување на СМС на 

големо 
 

Во случај на значително и трајно зголемување на цената за завршување на СМС 

пораки кое му ја  исплаќа даден мобилен оператор, пред да ја заврши СМС 

пораката упатена кон претплатник на мобилниот оператор Б, операторот би 

можел наизменично да купи  различни производи и тоа:  

 

� друга понуда за интерконекција на мобилниот оператор Б, применувајќи 

друг стандард на  пренос (на пример, GSM наспроти UMTS, LTE) ;  

� понуда за интерконекција на друг мобилен оператор ;  

� понуда за SMS Push на мобилниот оператор Б или од агрегатор, влучувајќи  

SMS порака упатена  во  мрежата на мобилниот оператор Б.   

 

8.1.3.1.1 Понуда за интерконекција на мобилниот оператор Б, 

применувајќи друг стандард на  пренос (на пример, GSM наспроти UMTS, 

LTE) 

 

Поголемиот дел од операторите во Македонија кои денес располагаат со 

одобрение за GSM исто така поседуваат и лиценца за UMTS и LTE. Но, никој од 

овие оператори не планира да воведе различни тарифи за завршување на СМС со 

оглед на тоа што таа го следи GSM ,UMTS или LTE стандардот. Ова се објаснува со 

тоа што една СМС порака може да биде испратена во GSM, а примена во UMTS 

или LTE стандард. Освен тоа, дадената услуга кој овозможува писмена 

комуникација  во различно време е иста, без разлика кој стандард се користи. 

Значи, за операторот постои целосна компитабилност помеѓу GSM,  UMTS или LTE 

бидејќи и трите ја овозможуваат истата услуга, по иста цена и бидејќи операторот 



 

на повикувачот не може да знае дали операторот на примателот користи GSM, 

UMTS или LTE мрежа за терминирање на СМС пораката Принципот  за 

технолошка неутралност се применува при завршувањето на СМС пораки.  

 

8.1.3.1.2 Понудите за СМС интерконекција на друг мобилен оператор  

 

Понудите за СМС интерконекција кои се обезбедени од друг мобилен оператор В 

не можат да бидат заменети за понудите на операторот Б затоа што на крајот, 

треба да се достигне повиканиот претплатник во мрежата на  операторот Б и 

затоа што одредени клаузули од постоечките договори за СМС интерконекција 

меѓу мобилните оператори не му дозволуваат на операторот В да побара од 

операторот Б услуга за завршување на СМС кои не се испратени од претплатници 

на операторот В. Услугите за завршување на СМС кои се обезбедени од различни 

оператори се  вклучени  во различните пазари. 

 

 
Слика 9: Понуди за интерконекција кои се обезбебедни од друг оператор В 

 

 

 

 



 

 

8.1.3.1.3 Понуда за SMS Push на мобилниот оператор Б или од агрегатор, 

влучувајќи  SMS порака упатена  во  мрежата на мобилниот оператор Б.   

 

За испраќање на СМС порака кон претплатник на операторот Б, одредени 

оператори понекогаш прибегнуваат кон понуди за СМС Push кои се однесуваат на 

крајните корисници (едитори на услуги) кои се директно понудени од мобилниот 

оператор-примател Б ( СМС Push Оператор ) или преку агрегатор на СМС (СМС 

Push Агрегатор). Но, овие понуди се комерцијални, понудени од мобилен 

оператор или агрегатор за сите кои направиле побарувачка, без разлика дали тие 

се оператори или не и дали ја купуваат оваа услуга за сопствени потреби како 

краен корисник (едитор) или не. Овие понуди се понуди за продажба на мало кои 

не можат да бидат дел од ист пазар заедно со понудите за завршување на СМС. 

 

Во секој случај, доколку понудите за СМС Push се понудени на претпријатија (на 

пример, едитори) кои не можат да ја користат услуга за интерконекција, не може 

да  постои замена од страна на побарувачката со понуда за SMS интерконекција.  

 

Фактот што некои корисници на јавна мрежа ги купуваат овие услуги, без да го 

исполнат нивното право на интерконекција, не значи дека треба да се доведе во 

прашање овој заклучок. Сепак, треба да се забележи дека овие понуди 

вклучуваат услуга за завршување на СМС порака и тоа :   

 

- во случај на понуди за СМС Push Оператор, операторот Б си купува во 

рамките на компанијата услуга за интерконекција и ја збогатува со 

дополнителни услуги за платформа за да може да ја препродаде на мало ;   

- во случај на понуди за СМС Push Агрегатор кои можат да постојат доколку 

агрегаторот е поврзан со операторот Б, истите ја опфаќаат услугата за СМС 

интерконекција на операторот Б, надградена со дополнителни услуги за 

платформа и терминирање кон останатите оператори ;  

- во случај на понуди за СМС Push Агрегатор, составени врз основа на 

понуда за  SMS Push Оператор, истите вклучуваат завршување на СМС која 

е обезбедена од самиот  оператор Б.  

 

Така, благодарение на овие понуди операторот Б ќе има индиректно влијание на 

пазарот, еквивалентно на влијанието кое го има врз самите понуди за 

завршување на СМС пораки, преку својата моќ на пазарот за СМС интерконекција 

кон неговите броеви. 

 

 



 

8.2 Проценка на географскиот пазар 
 

Релевантниот географски пазар го вклучува просторот во кој операторите се 

инволвирани од аспект на понуда и побарувачка на релевантни производи и услуги, 

во кој простор условите на конкуренција се слични или доволно хомогени, и истите 

можат да бидат разграничени од соседните простори во кои преовладуваат услови 

на конкуренција кои се значително различни.  Релевантен географски пазар на 

пазарот на електронските комуникации во Република Македонија е територијата 

на Република Македонија. 

 

Географската димензија на релевантните пазари се определува имајќи ги во 

предвид подрачјето покриено со мрежа и постоењето на легални или други 

регулаторни инструменти. Од аспект на доделените одобренија за користење на 

радиофреквенции во просторот спаѓаат сите зони во кои операторот има 

одобрение за користење на мобилни фрекфенции како и зоните во кои извлекува 

корист од договорот за пристап кој го склучил со оператор од кој користи мобилни 

фрекфенции, особено во рамките на спроведувањето на решенија за патувања (на 

пример, во зоните без мрежна покриеност) и евентуално за поделба на 

инфраструктури.  

 

Анализата за влијанието кое секој оператор го има на пазарот може да доведе до 

заклучок за неговата моќ на пазарот. Секој оператор е ограничен од големината на 

неговата мрежа. За секој оператор, неговиот географски периметар на пазарот на 

терминирање на СМС порака ги покрива сите територии во кои извршува активност, 

независно од меѓусебната географска близина или оддалеченост на овие 

територии.  

 

Што се однесува до критериумот за големина на мрежата на секој оператор, АЕК 

тврди дека географското разграничување на пазарот за продажба на големо за 

услугата за завршување на СМС порака во мрежата на секој оператор не го 

одредува евентуалното постоење на различни основни подпазари за продажба на 

мало во различните територии кои се засегнати.  

 

Како што беше наведено претходно, АЕК смета дека овој пазар ја вклучува секоја 

услуга за интерконекција, постоечка или идна, која е понудена од засегнатиот 

оператор за завршување на СМС порака кон сите негови броеви, без разлика каков 

е корисникот на јавна мрежа кому му се нуди оваа услуга и каква технологија се 

користи за обезбедување на  оваа услуга.  

 

АЕК смета дека релевантен географски пазар за услугата завршување на СМС во 

јавни мобилни комуникациски мрежи е Република Македонија.  



 

 

  

8.3 Заклучок од проценката на релевантниот пазар за 

завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски 

мрежи 
 

Врз основа на направените проценки, АЕК заклучи дека пазарот за  завршување на 

СМС пораки кон оператор Б вклучува обезбедување на услуга за завршување на 

СМС пораки кои овој оператор им ги нуди на различните корисници на јавна 

мобилна комуникациска мрежа кои направиле побарувачка за истата и ја испратил 

истата понуда до сите негови броеви. Според гореспроведената анализа не постои 

производ за веродостојна замена односно супститут на услугата за завршување на 

СМС порака.   

 

Поради техничката неможност на еден оператор да завршува СМС порака кон  

мобилен терминал чија SIM картичка не е во негова сопственост, не постои друга 

замена од страна на побарувачката на пазарот за продажба на големо. Исто така не 

постои замена на пазарите за продажба на мало меѓу гласовниот повик, СМС 

пораките, другите услуги за мобилна пошта. Услугите за испраќање на пораки 

преку апликациите како што се viber, facebook messenger, skype, what’s up. 

претставуват супститут на услуга СМС порака.Сепак како што е наведено погоре во 

текстот, Европската Комисија и БЕРЕК (Европската група на регулатори за 

електронските комуникации) во новиот предлог “Communication Code” (кој се уште 

не е усвоен) го третираат прашањето на користење на овие и други апликации и 

нивното влијание на пазарот на електронските комуникации. Од тие причини АЕК 

смета дека истите сеуште неможат да подлежат под законска регулатива. 

 

Имајќи го во предвид фактот дека понудите за СМС интерконекција кои се 

обезбедени од друг мобилен оператор В не можат да бидат заменети за понудите 

на операторот Б затоа што на крајот, треба да се достигне повиканиот мобилен 

оператор Б во мрежата на операторот Б услугите за завршување на СМС кои се 

обезбедени од различни оператори се  вклучени  во различните пазари. Тоа значи 

дека за секој мобилен оператор треба да се дефинира пазар за завршување на 

СМС пораки кон неговите претплатници, во неговата мрежа. Овој пазар ги опфаќа 

понудите за пристап до мрежата заради овозможување на СМС интерконекција, 

без оглед на технологијата која се користи. 

Мрежата на секој оператор пооделно преставува посебен пазар на кој се 

обезбедува услугата за завршување на СМС пораки. Имено, пазарот за завршување 



 

на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи во Република Македонија 

ги вклучува: 

 

� Пазарот за завршување на СМС пораки во мрежата на Македонски 

Телеком АД 

� Пазарот за завршување на СМС пораки во мрежата на ОНЕ.ВИП ДООЕЛ 

Скопје 

� Пазарот за завршување на СМС порака во мрежата на ЛАЈКАМОБАЈЛ 

ДООЕЛ 

 

Фактот што некои корисници на јавна мрежа, без да го исполнат нивното право на 

интерконекција, понекогаш на пазарот за продажба на мало купуваат понуда за 

SMS Push  која е наменета за едиторите на услуги, не ја доведува во прашање оваа 

анализа.  Овој вид на услуги, SMS Push на мало не претставуваат релевантни услуги 

кои се обезбедуваат на релевантниот пазар, предмет на оваа анализа. Сите форми 

на директни договори помеѓу мобилните оператори и обезбедувачите на 

содржини (content providers како на пример банки, дистрибутери, едитори на 

музика или игри.. кои сакаат да им пратат содржина преку СМС директно на 

мобилните претплатници), склучени на комерцијална основа се надвор од 

дефиницијата на релевантниот пазар, предмет на оваа анализа. Во овој случај, 

купувачот нема намера да и овозможи на трета страна можност за испраќање на 

СМС порака. Овие услуги се обезбедуваат на крајните корисници а не на оператор.  

 

Релевантен географски пазар на кој се обезбедува услугата завршување на СМС во 

јавни мобилни комуникациски мрежи е Република Македонија односно тоа е 

територијата и за трите дефинирани пазари за завршување на СМС. 

 

Врз основа на погоре наведеното, Пазарот за завршување на СМС во јавни   

мобилни комуникациски мрежи вклучува поврзаност меѓу побарувачката за 

терминирање од страна операторот А, чиј клиент сака да испрати СМС порака кон 

повиканиот од мрежата на мобилниот оператор Б и понудата за завршување 

(терминирање) од страна на операторот Б за завршување на СМС порака испратена 

од А кон бројот на повиканиот број кој е наменет за интерконекција. 

 

Пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи се состои 

од целина на понуди за интерконекција, постоечки или идни, кои операторот Б им 

ги обезбедува на различни оператори кои користат јавна мрежа и кои бараат 

завршување на СМС кон нивните претплатници, без разлика дали ваквиот 

корисник е мобилен оператор, фиксен оператор, интернет провајдер или агрегатор.  



 

На големопродажно ниво, Пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни 

комуникациски мрежи вклучува завршување на СМС во индивидуалните мобилни 

мрежи, независно од каде СМС пораката оригинира, и тоа: 

 

� Завршување на стандардни мобилен кон мобилен СМС пораки, обезбедени 

на останатите мобилни оператори преку интерконекција 

 

� Апликативно оригинирани СМС (машина кон мобилен завршување на СМС), 

обезбедени на фиксни оператори, Интернет сервис провајдери (ISPs) и СМС 

агрегатори. 

 

 

9. Три критериум тест – големопродажен пазар за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

електронски комуникациски мрежи 
 

Следен чекор во анализата е примената на три критериум тест со цел да се утврди 

дали големопродажниот пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни 

електронски комуникациски мрежи треба да продолжи и понатаму да биде 

предмет на ex-ante регулација. Согласно членот 79 – спроведување на анализа на 

релевантните пазари од ЗЕК,  AEK спроведува анализа на релевентните пазари 

имајќи ги предвид препораките на Европската комисија за утврдување на 

релевантни пазари на производи и услуги и каде што е соодветно во соработка со 

органот надлежен за заштита на конкуренцијата. 

Согласно членот 80 - Утврдување на релевантни пазари на производи и услуги став 

2 (ЗЕК), при утврдувањето на релевантните пазари на производи и услуги AEK треба 

да утврди дека кумулативно се исполнети следниве три критериуми: 

� присуство на високи и постојани бариери за влез кои можат да бидат од 

структурна, правна или регулаторна природа, 

� структура на пазар кој има тенденција кон неефективна конкуренција во 

рамките на релевантен временски период и 

� законот за заштита на конкуренцијата не е доволен сам да ги разреши 

проблемите на пазарот. 



 

Во случај кога истовремено се задоволени сите три критериуми, АЕК може да 

утврди релевантен пазар подложен на претходна регулација на кој нема воопшто 

или има недоволна конкурентност по што ќе спроведе анализа со која ќе се утврди 

нивото на пазарна конкуренција, односно ќе се утврди дали на пазарот постои 

оператор кој поседува значителна пазарна моќ.  

Согласно членот 81 – преиспитување на утврден релевантен пазар на производи и 

услуги (ЗЕК), AEK во определени временски периоди кои не можат да бидат 

подолги од три години во соработка со органот надлежен за заштита на 

конкуренцијата, е должна да го преиспита утврдениот релевантен пазар на 

производи и услуги. Во согласност со овој член АЕК на почетокот од анализата на 

релевантниот големопродажен пазар за завршување на СМС во јавна мобилна 

електронска комуникациска мрежа, ќе спроведе три критериум тест со кој ќе 

испита дали и понатаму се исполнети сите критериуми неопходни за претходна 

регулација на истиот.  

Главната разлика помеѓу три критериум тестот и процесот на анализирање на 

пазарот, е тоа што со три критериум тестот се става акцент на развојот и 

структурата на пазарот, а во процесот на спроведување на анализа на 

релевантниот пазар акцентот се става на односот помеѓу операторите кои 

дејствуваат на тој релевантен пазар, можноста од злоупотреба на доминантна 

пазарна моќ од страна на еден оператор и постоење можност за потенцијално 

неконкурентско однесување. 

 

9.1 Прв критериум - Присуство на високи и постојани 

бариери за влез кои што можат да бидат од структурирана, 

правна или регулаторна природа  
 

Согласно ЗЕК, Методологијата за анализа на релевантните пазари на АЕК 

бариерите кои се јавуваат како резултат на структурните карактеристики на 

релевантниот пазар се дефинирани како структурни бариери а бариерите кои се 

јавуваат како резултат на правни и регулаторни окружувања се дефинирани како 

легални бариери.  

При анализата согласно со овој критериум АЕК го истражува постоењето на високи 

и постојани структурни, правни или регулаторни бариери за влез на одреден пазар 

во рамките на временска рамка до следната анализа а која согласно член 81 од ЗЕК 

не може да биде подолга од три години. 



 

 

9.1.1 Структурни бариери за влез на пазарот 
 

Структурни бариери за влез на пазарот се оние кои се појавуваат како резултат на 

потребните првични трошоци или условите на побарувачката и создаваат 

нееднакви услови помеѓу операторот со значителна пазарна моќ на пазарот и 

останатите оператори на електронски комуникациски мрежи/услуги кои што сакаат 

да влезат на пазарот односно го отежнуваат или попречуваат влезот на нови 

учесници на пазарот. Присуството на високи и постојани бариери за влез е главна 

препрека за развој на ефективна конкуренција. Бариерата за влез претставува 

рестрикција за влез на релевантен пазар која им овозможува на постојните 

оператори да ги зголемат цените над реалното конкурентно ниво.   

Структурните бариери за влез може да се јават од следните причини: 

� кога на релевантниот пазар постои оператор кој го достигнал нивото на 

економија на обем и економија на интеграција потребни за ефикасно 

обезбедување на релевантната услуга, 

� кога влезот на релевантниот пазар бара од новиот учесник значителна 

инвестиција и трошоци кои во нормални услови се рентабилни на долг рок, 

инаку напуштањето на пазарот пред тој временски период ќе претставува 

загуба (sunk cost) и 

� кога една или повеќе компоненти од постоечката мрежа се потребни за 

обезбедување на релевантната услуга од страна на новиот учесник на 

релевантниот пазар, а тие компоненти неможат технички да се дуплираат 

или можат да се дуплираат со огромни трошоци кои кај новиот учесник и во 

првичната фаза на влез на пазарот и во континуитет не му овозможуваат 

економска исплатливост.  

На големопродажниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни електронски 

комуникациски мрежи во моментот активно работат две мрежни инфраструктури и 

тоа операторите Македонски Телеком АД и операторот ОНЕ.ВИП ДОО. На пазарот 

во Република Македонија до 01. Октомври 2015 постоеја три мрежни 

инфраструктури на трите мобилни мрежни оператори Т Мобиле, ОНЕ и ВИП. 

Меѓутоа, на пазарот се случија определени процеси на припојување и спојување 

кај операторите со што сликата целосно се измени. Операторот Т Мобиле се 

приспои кон операторот Македонски Телеком АД  и истиот не постои повеќе како 

посебен правен субјект. Неговата мрежа и понатаму продолжи да постои во рамки 

на операторот Македонски Телеком АД. Додека, кај останатите два мобилни 



 

мрежни оператори, беше спроведен процес на спојување со формирање на ново 

правно лице, операторот ОНЕ.ВИП ДОО кој е сопственик на двете мрежи.  

До крајот на 2014 година на пазарот на мобилни комуникации во Македонија 

функционираше и виртуелниот оператор Албафон кој работеше преку користење 

на мрежната инфраструктура на ОНЕ. Меѓутоа, овој оператор повеќе не постои и 

нема корисници. Оттаму, во моментот постојат два мрежни оператори и две 

мрежни инфраструктури. Друга мобилна мрежна инфраструктура не постои. 

Операторот ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ отпочна со работа на 01.05.2016 година како 

виртуелен мобилен мрежен оператор и за обезбедување на своите услуги ја 

користи мрежата на операторот ОНЕ.ВИП.  

 

 

9.1.1.1 Кога на релевантниот пазар постои оператор кој го 

достигнал нивото на економија на обем и економија на 

интеграција потребни за ефикасно обезбедување на 

релевантната услуга 
 

Економии на обем се карактеристика на производните процеси кои содржат 

високи фиксни трошоци, кои се типични за пазарите за електронски комуникации. 

Економија на обем постои кога зголемувањето на производството доведува до 

намалување на просечните трошоци по единица производ. Доколку постои, 

економијата на обем може да дејствува како ограничување за влез или како 

предност во однос на постојните конкуренти на пазарот. Ова е карактеристика на 

линии на производството базирани на технологии со релативно високи фиксни 

трошоци и пониски варијабилни трошоци. 

Од аспект на услугата која што се нуди на релевантниот пазар, предмет на оваа 

анализа економијата на обем може да придонесе за поинтензивно и пооптимално 

искористување на мрежата. Ова е важно во сектори каде постојат повисоки фиксни 

трошоци за обезбедување на некоја услуга, и според тоа колку поголема количина 

на определена услуга е произведена толку е помал трошокот по единица производ. 

Регулацијата на пазарот за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни 

комуникациски мрежи и наметнувањето на обврски на операторите определени за 

оператори со значителна пазарна моќ во голема мера допринесуваат до 

намалување на влијанието на економијата на обем и интеграција како бариери за 

влез. Поточно со наметнување на обврската за обезбедување на пристап и 



 

користење на специфични мрежни средства на операторите определени за 

оператори со значителна пазарна моќ се овозможува новите оператори кои ќе 

влезат на пазарот да ги обезбедуваат услугите кои што ги нудат и СМП операторите.  

Обврската за пристап и обезбедување на специфични мрежни средства на 

операторите определени за оператори со значителна пазарна моќ на пазарот за 

пристап и започнување на услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи им 

наметнува: 

- да преговара со добра волја со операторите што бараат пристап,  

- да не го повлече дадениот пристап до средствата,  

- на друг оператор да му обезбеди одредени услуги на големопродажна 

основа за  препродажба,  

- да одобри отворен пристап до технички интерфејси, протоколи или други 

значајни технологии што се неопходни за интероперабилноста на услугите 

или за виртуелните  мрежни услуги, 

- да обезбеди заедничко користење на иста локација (колокација) или други 

форми на заедничко користење на придружни средства,  

- да обезбеди одредени услуги потребни за овозможување на 

интероперабилност на услугите од една крајна точка до друга крајна точка 

на корисниците, вклучително и средства за интелигентни мрежи или 

роаминг кај мобилните мрежи,  

- интерконекција на мрежите или на мрежните средства,  

- да обезбеди пристап до оперативниот систем за поддршка или слични 

софтверски системи што се потребни за да гарантираат праведна 

конкуренција во обезбедувањето на услуги и  

- да обезбеди пристап до придружни услуги како што се услуга за 

идентификација, локација и присуство. 

Иако горенаведената обврска во голема мера ги намалува бариерите за влез на 

пазарот сепак би требало да се напомене дека постоечките оператори на пазарот 

за завршување на СМС пораки имаат поголема корист од искористувањето на 

економиите на обем и економиите на интеграција од новите потенцијални 

оператори кои би сакале да влезат на пазарот. Имено, големите бази на 

претплатници со кои располагаат посточките оператори им овозможуваат 

поголемо искористување на економиите на обем и на економиите на интеграција 

од новите оператори. Поголемата база на претплатници всушност означува 

зголемување на производството кое што од друга страна доведува до намалување 

на просечните трошоци по единица производ. 

Економија на интеграција постои кога просечниот трошок по единица производ 

или услуга се намалува како последица на производството на тој производ или 



 

услуга заедно со други производи или услуги. Економијата на интеграција го 

намалува трошокот за обезбедување на индивидуална услуга и доведува до 

намалување на просечниот трошок по едница производ или услуга. Економијата на 

интеграција е присутна кога услугите се обезбедуваат преку унифицирана мрежа а 

капацитетот на таа мрежа може да се подели помеѓу различни услуги. 

Од аспект на инфраструктурата потребна за обезбедување на услуги на 

релевантниот пазар економијата на интеграција е присутна кога на пример 

капацитетот на мрежата се користи за обезбедување на различни услуги. 

Економиите на интеграција на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни  

комуникациски мрежи се изразени преку се поголемата употреба на пакетираните 

услуги на пазарот. Истите се нудат на пазарот како од СМП операторите така и од 

виртуелниот оператор. Овие услуги му нудат можност на корисникот за добивање 

на единствена сметка за користење на повеќе услуги а воедно и ја зголемуваат 

економијата на интеграција кај операторите. Сепак како и во делот за економија на 

обем АЕК смета дека постоечките мрежни оператори имаат предност во 

искористувањето на економиите на интеграција од причина што имаат поголема 

база на претплатници. Исто така новите оператори се ограничени во можноста на 

нудење на нови услуги во своето портфолио односно би морале да се прилагодат 

на услугите кои што ги обезбедува операторот чија мрежа би ја користеле. 

Од сето погоренаведено АЕК смета дека економиите на обем и на интеграција се 

бариери за влез на пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни 

комуникациски мрежи и овој подкритериум за претходна регулација е исполнет. 

 

9.1.1.2 Кога влезот на релевантниот пазар бара од новиот учесник 

значителна инвестиција и трошоци кои во нормални услови се 

рентабилни на долг рок, инаку напуштањето на пазарот пред тој 

временски период ќе претставува загуба (sunk cost)  
 

Неповратни трошоци, се трошоци кои операторот мора да ги направи за да влезе 

на пазарот а истите неможе да бидат повратени. Овие фиксни трошоци не се 

менуваат со количината на производство, и не зависат од временскиот период во 

кој операторот ќе остане на пазарот. Високите неповратни трошоци го прават 

влезот на пазарот помалку атрактивен и од таа перспектива се сметаат за бариера 

за влез на пазарот.  



 

Развојот на мобилната мрежа претставува процес кој побарува време и 

финансиски средства. Мобилната мрежна инфраструктура во секој аспект 

претставува инфраструктура која не се дуплира едноставно. Потребен е подолг 

временски период на поставување на антенски столбови и базни станици. Од друга 

страна самото прибирање на дозволи за градба на сите тие објекти одзема време и 

значителни финансиски средства. Според тоа може да се каже дека нереално е да 

се очекува дека во релативно краток временски период, нов учесник на пазарот ќе 

изгради паралелна мрежна инфраструктура и ќе влијае на начин на кој значително 

ќе се подобри конкуренцијата на пазарот за завршување на СМС. Сепак исто како и 

во претходниот подкритериум треба да се напомене дека со регулацијата и 

наметнатите обврски на пазарот за пристап и започнување на услуги во јавни 

мобилни комуникациски мрежи новите оператори имаат можност за влез на 

пазарот без да имаат изградено своја мрежа. Односно новите оператори можат да 

започнат со работа и обезбедување на услуги користејќи една од мрежите на СМП 

операторите.  

За разлика од претходниот подкритериум каде што бројот на претплантици 

односно претплатничката база беше од пресудно значење во анализирањето дали 

постојат бариери за влез од аспект на економии на обем и интеграција тука 

ситуацијата е различна. Имено како што се наведува во самиот наслов на овој 

подкритериумот влезот на пазарот се анализира од аспект на инвестицијата и 

трошоците потребни за влез на пазарот. Оттука, споменатите наметнати обврски на 

пазарот за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни комуникациски 

мрежи во значителна мера ги намалуваат потребните инвестиции и трошоци за 

влез на пазарот на новиот оператор. Исто така ваквите обврски му даваат можност 

на новиот операторот да го напушти пазарот во пократок временски период за 

разлика од случајот кога би градел сопствена мрежа и би требало да работи до 

повраток на направената инвестиција за истата.  

Ваквиот заклучок се темели и на фактот што во текот на годините опфатени со оваа 

анализа на пазарот функционираа два виртуелни мобилни оператори. Првиот 

виртуелен оператор Албафоне започна со работа во 2013 година користејќи ја 

мрежата на операторот ОНЕ а престана да фукционира и обезбедува услуги на 

крајот на 2014 година. Влезот и напуштањето на пазарот од страна на операторот 

Албафоне ги потврдува горенаведените заклучоци на АЕК дека за влез на пазарот 

не се потребни значителни инвестиции и дека напуштањето на самиот пазар во 

краток временски период не довел до големи трошоци (sunk cost) за операторот. 

Вториот виртуелен оператор започна со работа во третиот квартал од 2016 година 

и сеуште работи и обезбедува услуги на пазарот користејќи ја мрежата на 

операторот ОНЕ.ВИП.    



 

 Од анализата на овој поткритериум, АЕК заклучи дека истиот не е исполнет за 

наметнување на претходна регулација на пазарот. 

 

9.1.1.3 Кога една или повеќе компоненти од постоечката мрежа се 

потребни за обезбедување на релевантната услуга од страна на 

новиот учесник на релевантниот пазар, а тие компоненти 

неможат технички да се дуплираат или можат да се дуплираат со 

огромни трошоци кои кај новиот учесник и во првичната фаза на 

влез на пазарот и во континуитет не му овозможуваат економска 

исплатливост.  
 

Контрола на инфраструктурата која не може лесно да се дуплира е тесно поврзана 

со постоењето на неповратни трошоци (sunk cost). Инфраструктурата која не може 

лесно да се дуплира претставува индикација за пазарна моќ која ја уживаат 

постоечките мрежни оператори и истовремено ги зголемува бариерите за влез на 

новите потенцијални учесници, што укажува на фактот дека постои значајна 

бариера за влез на пазарот. 

Ако оператор има контрола на инфраструктурата која не може лесно да се дуплира, 

а таа инфраструктура преставува значаен влезен фактор на релевантниот пазар, тоа 

може да преставува значајна бариера за влез за потенцијалните конкуренти. 

Разгледувањето на овој фактор е поврзан со апсолутната големина на операторот, 

како и проценка на економии на обем, економии на интеграција и неповратни 

трошоци. Капиталните вложувања потребни за изградба на мрежна 

инфраструктура се многу високи и потребно е време за враќање на инвестицијата 

за новите оператори кои сакаат да влезат на релевантниот пазар. Меѓутоа како што 

наведовме во претходните подкритериуми ваквата првична инвестиција за 

изградба на пристапна мрежа е намалена за новите оператори кои што би сакале 

да влезат на пазарот. Имено, наметнатата обврска за пристап и обезбедување на 

специфични мрежни средства на операторите определени за оператори со 

значителна пазарна моќ на пазарот за пристап и започнување на услуги во јавни 

мобилни комуникациски мрежи овозможува да новите оператори влезат на 

пазарот без поголема инвестиција и да постепено ја градат својата пристапна 

мрежа. Ваквата состојба на пазарот доведува до заклучок дека овој подкритериум 

не е исполнет за претходна анализа на пазарот. 



 

 

9.1.1.4 Заклучок за структурни бариери за влез на пазарот  
 

На пазарот кој е предмет на разгледување, два силни фактори имаат решавачко 

влијание на нивото за бариери за влез. Првиот фактор е од регулаторен апсект 

односно регулацијата и наметнатите обврски на големопродажните пазари во 

поглед на користењето на мрежа додека другиот е изградба на сопствена мрежа за 

обезбедување на услуги. Иградбата на сопствена мрежа за обезбедување на услуги 

како што наведовме во погорните подкритериуми побарува големи инвестиции 

кои во нормални услови се рентабилни на дол рок инаку напуштањето на пазарот 

пред тој временски период ќе претставува загуба (sunk cost) односно изградбата на 

таква мрежа претставува бариера за влез на пазарот за завршување на СМС. 

Меѓутоа регулацијата и наметнатите обврски на големопродажните пазари за 

мобилна телефонија во голема мера ги намалуваат бариерите за влез на пазарот 

како што е наведено во погорните подкритериуми. 

Наметнатата регулацијата на одредени големопродажни услуги на СМП 

операторите ефективно придонесуваат за намалување на структурните бариери за 

влез. АЕК смета дека тие ќе продолжат да влијаат врз развојот на сопствените 

мрежи на алтернативните оператори како и на времето потребно за влез на 

релевантниот пазар. Во пракса можноста за користењето на големопродажните 

регулирани услуги овозможува алтернативните оператори без поголеми фиксни и 

неповратни трошоци туку со само малку повисоки трошоци од тие на СМП 

операторот да придобијат пазарен удел а во некои случаи и да се искачат погоре 

на инвестициското скалило. 

АЕК смета дека бариерите за влез на пазарот од аспект на економии на обем и на 

интеграција постојат и тие би се искористиле од постоечките СМП оператори за 

оневозможување на влезот на новите оператори на пазарот. Односно новите 

оператори не би претставувале ефективна конкуренција на СМП операторите кои 

имаат големи бази на претплатници и имаат поголема корист од економиите на 

обем и на интеграција. 

 Во согласност со горенаведените аргументи АЕК смета дека првиот критериум за 

определување на пазари подложни на ex-ante регулација кој што се однесува на 

високи и постојани структурни бариери за влез на пазарот за завршување на СМС 

во јавни мобилни комуникациски мрежи во Р.Македонија е исполнет. Поточно во 

моментот има структурни бариери за влез на релевантиот пазар кои што би 

спречиле висок степен на конкуренција на истиот. 



 

9.1.2 Правни или регулаторни бариери за влез на пазарот 
 

Понатаму, врз основа на препораките на Европската комисија, легалните бариери 

не зависат од  економски услови, но произлегуваат од законодавни, 

административни или други слични мерки кои индиректно влијаат на влезот на 

нови оператори/учесници на пазарот.  

Врз основа на Извештајот за три критериум тест број 080604 од  Групата на 

европски регулатори (ERG), главните правни или регулаторни бариери за влез на 

пазарот се следните:  

� потребата за административна одлука односно дозвола за да се започне со 

комерцијална работа;  

� ограничувања и услови поврзани со употребата на радиофреквенцискиот 

спектар и  

� влијание на начинот на кој е поставена регулативата за нови 

оператори/учесници кои планираат  да влезат на пазарот. 

 

Правни или регулаторни бариери се бариери кои не се засноваат на економските 

услови, а се резултат на законодавни, административни или други државни мерки, 

кои во одреден степен го ограничуваат пристапот до пазарот на потенцијалните 

конкуренти или нивното идно однесување. 

9.1.2.1 Потребата за административна одлука односно 

нотификација за да се започне со комерцијална работа 
 

Согласно ЗЕК во член 60 став (1) е наведено дека пред започнување со 

обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги се 

доставува нотификација до AEK. Во член 60 став (2) се наведува дека врз основа на 

нотификацијата од ставот (1) на овој член операторот има право да обезбедува 

јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, односно да гради, работи и 

управува со јавна електронска комуникациска мрежа или да овозможи достапност 

на истата, согласно со овој закон. Согласно овој законски основ секоја компанија 

која ќе ги испочитува законските одредби и ќе се нотифицира може непречено да 

ја обезбедува услугата завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски 

мрежи. Според тоа пречка од ваков административен вид како бариера за влез на 

пазарот не постои. 



 

9.1.2.2 Ограничувања и услови поврзани со употребата на 

радиофреквенцискиот спектар 
Наведената бариера е од огромно значење за пазарот кој е предмет на оваа 

анализа земајќи  во предвид  дека станува збор за безжична технологија при што 

главен ресурс се фреквенциите. Оттаму распределбата на радиофреквенцискиот 

спектар помеѓу двата мрежни оператори е од огромна важност. Во продолжение е 

претставена распределбата на радио фреквенцискиот спектар помеѓу двата 

оператори на пазарот на мобилни комуникации: 
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Табела 1: Распределба на фреквенциски спектар на 800 MHz 

 

900 

(880 – 915 / 925 – 960) 

ОНЕ.ВИП  

Македонски 

Телеком ОНЕ.ВИП  ОНЕ.ВИП  

Македонски 

Телеком ОНЕ.ВИП  

GSM и IMT-

2000/UMTS 

GSM и IMT-

2000/UMTS 

GSM и IMT-

2000/UMTS 

Guard 

band 

GSM и IMT-

2000/UMTS 

GSM и IMT-

2000/UMTS 

GSM и IMT-

2000/UMTS 

880 890 902.5 915 925 935 947.5 960 MHz 



 

Табела 2: Распределба на фреквенциски спектар на 900 MHz 
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Табела 3: Распределба на фреквенциски спектар на 1800 МHz 
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Табела 4: Распределба на фреквенциски спектар на 2100 MHz 



 

 

Имајќи ги предвид горенаведените податоци може да се заклучи дека 

расположливиот радиофреквенциски спектар е ограничен ресурс и следствено 

постои ограничен слободен радио фреквенциски ресурс за влез на нов оператор 

или нови мобилни мрежни оператори кои што би биле во состојба да отпочнат 

изградба на ефикасна мобилна мрежна електронска комуникациска 

инфраструктура која ќе биде конкурент на постоечките. Според тоа, може да се 

констатира дека  во  поглед набариери за влез на пазарот од аспект на употребата 

на радиофреквенцискиот спектар постојат. 

9.1.2.3. Влијание на начинот на кој е поставена регулативата за 

нови оператори/учесници кои планираат  да влезат на пазарот 
 

АЕК верува дека не постојат одредби во ЗЕК или подзаконските акти, со кои  

може да се оневозможи на операторот кој ја изградил сопствената мрежа да 

оствари влез на пазарот обработен во овој документ и да започне да обезбедува 

комерцијална услуга на пазарот на мобилни комуникации. Согласно оваа 

констатација формално законската регулатива не оневозможува влез односно го 

гарантира либералниот влез на пазарот. Но, поради тоа што пазарот на мобилни 

комуникации е специфичен пазар, мошне важен елемент при почнувањето со 

работа за нов оператор е обезбедување на одобрение за користење на 

фреквенции од страна на AEK. Овој момент претставува потешкотија за 

операторите од аспект на временскиот период за влез на пазарот, што зависи од 

процедури кај државни органи, дополнителни трошоци за аплицирање за 

одобрение за користење на радиофреквенции, учество на јавен тендер итн. 

Законската регулатива предвидува еднаш годишно или на барање на некоја 

заинтересирана страна да се отпочнува постапка со цел да се согледа интересот за 

користење на слободниот фреквенциски спектар. Поаѓајќи од овие законски норми 

можеме да заклучиме дека начинот на кој е поставена регулативата не претставува 

пречка за влез на нови оператори на пазарот кои би ја зајакнале конкуренцијата, 

но оперативно компанијата мора да помине серија процедури, да закупи 

фреквенциски спектар за кој е потребно да се избори на јавен тендер доколку 

истиот е на располагање, да ги прибави сите потребни дозволи за градба на 

антенски столбови и поставување на базни станици итн. 



 

 

 

9.1.2.4 Заклучок за правни или регулаторни бариери за влез на 

пазарот 
 

Врз основа на горе образложениот критериум за постоење на високи и постојани 

бариери за влез на релевантниот пазар кои можат да бидат од правна или 

регулаторна природа, АЕК констатира дека такви бариери постојат. Може да се 

заклучи дека самиот ЗЕК овозможува непречен влез и работа на потенцијален нов 

или постоечки оператор на овој релевантен пазар и со тоа таквите правни бариери 

од аспект на ЗЕК не постојат. Но, она што има огромно влијание и претставува 

правна или регулаторна бариера за влез и развој на пазарот на ваквите мрежи 

претставуваат ограничените радиофреквенциски ресурси.  

Според се погоре образложено АЕК сепак смета дека на пазарот за завршување на 

СМС пораки постојат правни или регулаторни бариери за влез поврзани со 

употребата на радиофреквенцискиот спектар. 

9.1.3 Заклучок за првиот критериум - Присуство на високи и 

постојани бариери за влез кои што можат да бидат од 

структурирана, правна или регулаторна природа 
 

Во врска со првиот критериум од три критериа тестот АЕК заклучи дека истиот е 

исполнет за претходна (ex-ante) регулација. Ваквиот заклучок на АЕК се темели на 

анализата на горенаведените под критериуми. Поточно, АЕК заклучи дека на 

пазарот за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи постојат 

структурни бариери изразени преку економиите на обем и на интеграција и правни 

или регулаторни бариери поврзани со употребата на радиофреквенцискиот 

спектар.  

Исто така АЕК заклучи дека на пазарот не постојат бариери за влез од аспект на 

значителна инвестиција и трошоци кои во нормални услови се рентабилни на долг 

рок, инаку напуштањето на пазарот пред тој временски период ќе претставува 

загуба (sunk cost) како и од аспект на користењето на една или повеќе компоненти 

од постоечките мрежи на СМП операторите кои се потребни за обезбедување на 

релевантната услуга од страна на новиот учесник на релевантниот пазар. Од 

анализата на подкритериумите потребата за административна одлука односно 

дозвола за да се започне со комерцијална работа и влијание на начинот на кој е 



 

поставена регулативата за нови оператори/учесници кои планираат  да влезат на 

пазарот АЕК заклучи дека такви бариери за влез на релевантниот пазар не постојат.  

Сепак постоењето на горенаведените структурни и правни или регулаторни 

бариери доведува до констатација дека првиот критериум од три критериа тестот е 

исполнет за претходна (ex-ante) регулација на релевантниот пазар. 

 

9.2 Втор критериум-структура на пазар кој има тенденција 

кон неефективна конкуренција во рамките на релевантен 

временски период 
 

Вториот критериум се однесува на анализирањето дали во отсуство на претходна 

регулација (ex-ante) пазарот има тенденција да има ефикасна конкуренција во 

временскиот интервал од три години до кога најдоцна треба да се спроведе 

следна анализа. Според работниот документ на Европската Комисија бр. {(C(2007) 

5406)} EXPLANATORY NOTE со вториот критериум треба да се покаже дали и при 

отсуство на регулација на релевантниот пазар а во определени временски рамки 

(во рамките на предметниот тригодишен период до следната анализа) истиот 

може да се развива во правец на ефикасна конкуренција.   

Анализата на горенаведениот критериум треба да доведе до заклучок дали 

структурата на пазарот обработена во овој документ се стреми кон развој на 

ефективна конкуренција. Поточно, анализата на овој критериум би требало да се 

движи во насока на проверка на условите на пазарот кои водат кон ефективна 

конкуренција. Исто така потребно е да се утврди дали и покрај постоење на 

потенцијални бариери за влез на пазарот,  во перспективен период од три години 

би можело да се очекува истиот да се развива и движи кон ефективно конкурентен 

пазар. Желбата за развој на одржлива конкуренција во соодветен временски 

период, не значи дека истото ќе се случи за краток временски период но значи 

дека со анализата е утврдено дека постои одредена динамика на пазарни настани 

кои може да доведат до ефикасна пазарна конкуренција.  

При разгледувањето на овој критериум ЕК препорачува разгледување на неколку 

показатели кои ја опишуваат динамиката на развој на ефективна конкуренција на 

пазарот:  

• пазарен удел 

• ценовен тренд и ценовно однесување 

• диверзификација на производи/услуги (пакетирани производи/услуги) 



 

• бариери за проширување 

• потенцијална конкуренција 

 

9.2.1 Пазарен удел  
 

Пазарниот удел на операторите на релевантните пазари е значаен показател за 

пазарната моќ на истите. Европската комисија со Основните напатствија за вршење 

на анализа на релевантни пазари ја дефинира значителната пазарна моќ на 

релевантен пазар: ,,операторите и давателите на услуги кои имаат помалку од 25 % 

удел на релевантниот пазар се смета дека не поседуваат доминантна позиција, 

додека учеството кое изнесува повеќе од 40 % се претпоставува дека има 

доминантна позиција. Случај на многу висок пазарен удел од над 50 % е доказ за 

постоење на доминантна позиција.  

Согласно член 10 од Законот за заштита на конкуренцијата став 2: “се 

претпоставува дека едно претпријатие има доминантна позиција, ако неговото 

учество на релевантниот пазар изнесува повеќе од 40 %, освен ако претпријатието 

не го докаже спротивното.”  

Големото пазарно учество на операторот со значителна пазарна моќ е значаен 

показател за постоење на доминантна положба на релевантните пазари, како што 

произлегува од судската практика на судот на Европската Унија каде операторот 

има пазарно учество поголемо од 50% само по себе е доказ за постоење на 

оператор со значителна пазарна моќ на релевантен пазар. Мерките кои е потребно 

да се употребат при мерењето на пазарното учество се различни во зависност од 

значајноста на релевантниот пазар.  

Како што веќе беше наведено во текстот на анализата на малопродажниот пазар за 

мобилни комуникации активни се два мобилни мрежни оператори: Македонски 

Телеком АД и ОНЕ.ВИП ДОО Скопје и еден мобилен виртуелен мрежен оператор: 

ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ Скопје.  

Пазарниот удел и трендот на движење во малопродажба од аспект на бројот на 

крајни корисници изгледа како на графиконот. 



 

 

Графикон 1: Удел на операторите според бројот на претплатници пред спојување. 

 

Од 01.Октомври 2015 година операторите ОНЕ и ВИП функционираат како еден 

оператор односно овие два мобилни мрежни оператори (операторот ОНЕ 

обезбедуваше и фиксни телефонски услуги) се споија во еден оператор со скратено 

име ОНЕ.ВИП ДОО. Ова спојување резултираше со големо поместување на 

малопродажниот пазар на мобилна телефонија најпрво од аспект на бројот на 

претплатници но и според сите други параметри. Пазарниот удел од аспект на 

бројот на претплатници во малопродажба на пазарот на мобилна телефонија после 

спојувањето изгледа како на графиконот: 

2012 2013 2014 Q3 2015

Т-Мобиле 1.071.864 1.063.631 1.030.950 1.048.694

ОНЕ 532.315 527.928 558.090 552.757

ВИП 631.281 628.303 606.770 599.001

Албафон 17.388 28.629
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Графикон 2: Удел на операторите според бројот на претплатници по спојување 

Согласно Решението донесено на 08.Јули 2015 од страна на Комисијата за заштита 

на конкуренцијата од страна на “мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг 

ГмбХ” – ММБ (како непосредно владејачко друштво на Друштвото за 

комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје) и “Телеком Словеније д.д.” – 

ТС (како директно владејачко друштво на ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ 

Скопје и како директно владејачко друштво на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА друштво 

за телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје), до Комисијата беше поднесено 

заедничко известување за планирано спојување на операторите ВИП и ОНЕ 

(вклучувајќи го и  ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ) во новоформирано друштво во кое 

ММБ ќе има контрола. 

Според поднесеното известување ВИП и ОНЕ би се споиле во ново друштво во кое 

ММБ ќе има мнозински удел од 55% додека ТС ќе има 45% удел. ТС ќе нема 

никаква управувачка кнтрола во новото друштво како малцински содружник. Со 

тоа ММБ ќе стекне единствена контрола во управувањето на ново формираното 

друштво ОНЕ.ВИП ДОО Скопје.  

Со истото решение меѓу другото превземени се повеќе обврски за одобрување на 

тоа спојување. Една од обврските беше да биде пронајден нов мобилен виртуелен 

мрежен оператор кој ќе работи на малопродажниот пазар на мобилна телефонија 

во Р.Македонија. Истовремено беше неопходно да се создадат услови за 

функционирање на новиот МВНО оператор од страна на новиот оператор ОНЕ.ВИП 

ДОО.  

Q4 2015 2016 Q2 2017

Македонски Телеком 1.001.583 1.014.624 970.311

ОНЕ.ВИП 1.082.000 1.012.099 1.002.672

Лајкамобајл 23.771 49.695
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Како исполнување на дел од таа обврска новиот оператор ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ 

Скопје отпочна комерцијално да ги нуди своите услуги во третиот квартал од 2016 

година. Овој оператор работи како целосен МВНО оператор користејќи ја радио 

пристапната мрежа на новонастанатиот оператор ОНЕ.ВИП ДОО. На графиконот 

погоре е прикажан и пазарниот удел според број на претплатници на Лајкамобајл 

Скопје. Од графиконот може да се заклучи дека пазарните удели на операторите 

после спојувањето се движат кон изедначување. Ваквото движење на пазарните 

удели означува дека операторите имаат изедначени услови за делување на 

пазарот што би допринело до зајакнување на конкуренцијата на пазарот. 

 
Графикон 3: Удел на операторите според бројот на примени СМС пораки 

(големопродажба) пред спојување. 

Од графиконот погоре на кој е прикажана состојбата на пазарот за завршување на 

СМС пораки пред спојувањето може да се заклучи дека бројот на примени пораки 

кај еден од операторите опаѓа додека кај другите два оператори е во благ пораст. 

Пазарниот удел на виртуелниот оператор кој што во тој период функционирање на 

пазарот исто така е во мал пораст. Поточно, од 2012 година после спроведената 

анализа на пазарот за завршување на СМС и определување на трите оператори за 

оператори со значителна пазарна моќ, пазарниот удел на операторите ОНЕ и ВИП е 

во благ пораст и се приближува до уделот на операторот Т-Мобиле. 

Изедначувањето а воедно и намалувањето на цената за завршување на СМС 

порака од 2 денари на 0,5 денари после спроведената анализа допринесе до 

приближно изедначување на пазарните удели на трите оператори во бројот на 

примени пораки. За ваквото изедначување на пазарните удели голема улога има 

намалувањето на цената за завршување на СМС порака од причина што 

2012 2013 2014 Q3 2015

Т-Мобиле 45.037.855 39.493.770 33.838.424 27.890.069

ОНЕ 15.701.104 19.362.933 21.520.915 21.643.225

ВИП 29.319.063 27.440.472 31.237.902 25.983.149

Албафон 85.861 621.950
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операторите ги намалија своите малопродажни тарифи за испраќање на пораки во 

останатите мрежи. Пред намалувањето на цената за завршување на СМС порака 

претплатниците на операторот Т-Мобиле кој имаше најголема претплатничка база 

испраќале помал број на СМС пораки кон претплатниците на другите два 

оператори. Намалувањето на големопродажната цена за завршување на СМС 

пораки доведе до нови поефтини малопродажни тарифи за СМС пораки кое што 

пак допринесе до зголемување на бројот на испратени пораки кон другите два 

оператори.   

 

Графикон 4: Удел на операторите според бројот на примени СМС пораки 

(големопродажба) после спојување. 

Од графиконот број 4   на кој е претставена состојбата на пазарот за завршување на 

СМС пораки после извршеното спојување на операторите може да се забележи 

намалување на бројот на примени СМС пораки кај истите. Исто така видливо е и 

приближувањето односно изедначувањето на пазарните удели на операторите 

што допринесува до зголемување на конкурентскиот притисок на пазарот. 

Q4 2015 2016 Q2 2017

Македонски Телеком 37.335.408 41.301.912 24.660.862

ОНЕ.ВИП 65.734.554 37.424.208 26.723.212

Лајкамобајл 60.333 362.124
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Графикон 5: Вкупен бројот на примени СМС пораки (големопродажба) 

Од следниот графикон јасно може да се увиди состојбата на големопродажниот 

пазар на примени СМС пораки во Р.Македонија. Имено вкупниот број на примени 

СМС пораки опаѓа од година во година па така од 2012 година до Q2 2017 година 

односно за периодот кој го опфаќа оваа анализа бројот на примени СМС пораки е 

намален за 38.311.824 пораки. Поточно бројот на примени СМС пораки на пазарот 

за истиот период е намален за 42.54%. 

Како што беше напоменато и во самиот текст на анализата со појавата и зголемената 

употреба на широкопојасниот интернет корисниците во голема мера се преориентираа кон 

користење на голем број апликации преку кои е овозможено безплатно испраќање и 

примање на пораки. Од тие причини употребата на услугата СМС пораки во голема мера се 

намали низ годините. Исто така како една од причините за намалената употреба на 

користењето на услугата СМС пораки е и намалените цени на другите големопродажни 

услуги на пазарот за мобилна телефонија. 

 Поточно цената за завршување на повик беше повеќекратно намалувана низ годините што 

допринесе до поголема употреба на услугата повик во мобилна телефонија. Во 

продолжение во 2014 година беше наметната и целосна симетрија на цената за 

завршување на повик кое допринесе за лансирање на нови малопродажни тарифни 

модели во кои не се прави динстикција во која мрежа повикот завршува.  

Можноста за зборување кон останатите мрежи за иста цена како во својата мрежа 

влијаеше во менувањето на навиките на употреба на услугите од страна на корисниците.. 

Ваквите услови на пазарот допринесоа до зголемена употреба на услугата повик на сметка 

на намалената употреба на услугата СМС порака.     
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Графикон 6: Удел на операторите според приход од примени СМС пораки 

(големопродажба) пред спојување 

Во графиконот број 6 е прикажан пазарниот удел на операторите според приходот 

од примени СМС пораки пред спојувањето. Од истиот може да се забележи дека 

пазарниот удел кај трите оператори се намалува од година во година додека 

пазарниот удел кај виртуелниот оператор кој во тоа време функционирање на 

пазарот е во благ пораст. Намалениот приход на операторите од една страна се 

должи на намалените големопродажни цени за завршување на СМС додека од 

друга страна истото се должи и на намалената употреба на услугата СМС порака. 

Исто како и при анализата на бројот на примени СМС пораки така и анализата на 

приходот од примени СМС пораки покажува дека уделот на операторите се 

намалува континуирано низ годините.  

2012 2013 2014 Q3 2015

Т-Мобиле 120.812.594 97.421.449 37.311.947 27.323.246

ОНЕ 31.402.208 37.087.374 10.496.036 10.820.448

ВИП 50.468.882 60.924.009 17.122.553 13.809.621

Албафон 171.722 310.975
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Графикон 7: Удел на операторите според приход од примени СМС пораки 

(големопродажба) после спојување 

Од графиконот погоре можеме да констатираме дека намалувањето на уделот на 

операторите во приходот од примени СМС пораки во големопродажба 

продолжува и после извршените спојувања на пазарот за мобилна телефонија. 

Единствено пазарниот удел на новиот виртуелен оператор кој што по спојувањето 

на операторите се појави на пазарот е во благ пораст. 

  

Графикон 8: Вкупен приход од примени СМС пораки (големопродажба) 

Од графиконот број 8 може да се забележи дека приходот од примени СМС пораки 

е видно намален низ годините. Намалената употреба на услугата СМС порака 

доведе до евидентно намалување на приходот од примени пораки. Доколку се 

Q4 2015 2016 Q2 2017

Македонски Телеком 34.798.844 30.060.417 11.876.425

ОНЕ.ВИП 28.897.602 20.450.801 4.607.093

Лајкамобајл 26.599 108.637
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спореди 2012 година со вториот квартал од 2017 година можеме да забележиме 

дека приходот е намален дури за 186.091.529 денари односно за 92%.  

Од анализата на бројот и приходот на примени СМС пораки во големопродажба 

може да се заклучи дека истите се пропорционално намалени низ годините. 

Намалениот приход од примени пораки како што напоменавме и погоре се должи 

на намалувањето на цената за завршување на СМС пораки во мобилните мрежи.  

Имено првото намалување на големопродажната цена за завршување на СМС 

порака се случи во 2011 година после спроведената анализа на пазарот за 

завршување на СМС пораки. Тогаш големопродажната цена од 2 денари за 

завршена порака која долго време беше на сила се намали на 0,5 денари за 

завршена порака. 

После појавата и зголемената употреба на широкопојасниот интернет корисниците 

се преориентираа кон употребата на апликации кои овозможуваат испраќање и 

примање на пораки безплатно. Таквиот тренд на намалено користење на услугата 

СМС порака доведе до ново намалување на цената за завршување на СМС пораки 

кое што операторите го направија со поднесување на нови референтни понуди до 

АЕК. Сепак би требало да се напомене и дека поднесувањето на новите референти 

понуди беше направено и во согласност со намалувањето на цената за завршување 

на повик кое што се одвиваше низ годините.  

Во одреден временски период се стигна до ситуација каде цената за завршување 

на повик во мобилна телефонија беше пониска од цената за завршување на СМС 

порака. Ваквата нелогичност во цените доведе до тоа да операторите очекувајќи 

интервенција од АЕК во поглед на цената за завршување на СМС решија да 

поднесат нови референтни понуди во кои што цената за завршување на порака 

беше намалена на 0,3 денари. Ваквото намалување на цената за завршување на 

порака требаше да допринесат до раздвижување на пазарот и до зголемување на 

употребата на услугата СМС порака. Сепак како што може да забележиме од 

графиконите погоре до очекуваната зголемена употреба сеуште не се дојде.  

Согласно горенаведените податоци кои што беа анализирани во критериумот 

пазарен удел може да биде заклучено дека и двата мобилни мрежи оператори 

поседуваат значителен пазарен удел како во поглед на бројот на примени пораки 

така и во поглед на приходот од истите додека пак уделот на операторот 

ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ е сеуште незначителен како нов оператор на пазарот. Иако, 

од аспект на бројките а земајќи ја во предвид и природата на овој пазар може да 

се заклучи дека операторите имаат доминација на разгледуваниот релевантен 

големопродажен пазар за услуга за завршување СМС пораки во јавни мобилни 



 

комуникациски мрежи сепак би требало да се напомене дека целокупниот пазар 

бележи енормен пад.   

Од причина што во годините на регулација на овој пазар и определувањето на 

оператори со значителна пазарна моќ на истиот, пазарот бележи константен пад во 

сите аспекти, АЕК смета дека не е потребна понатамошна регулација на пазарот.  

Во согласност со таквата констатација на АЕК е и движењето на пазарните удели на 

операторите односно нивното приближување од година во година. Од сето 

горенаведено како и во согласност со Препораката на Европската комисија која 

што наведениот пазар не го вбројува во листата на релевантни пазари подложни 

на претходна (ех-анте) регулација, АЕК заклучи дека не е потреба понатамошна 

регулација на овој пазар. 

9.2.2 Ценовен тренд и ценовно однесување 
 

Ценовната политика која што ја спроведува одреден оператор на пазарот и 

промените во цените во одреден набљудуван период укажува за состојбата на 

еден пазар дали има конкуренција и како таа влијае на развој на пазарот, а со тоа 

дали некој оператор поседува одредена пазарна моќ. После спроведената анализа 

на пазарот за завршување на СМС пораки во 2011 година сите три оператори кои 

тогаш оперираа на пазарот беа прогласени за оператори со значителна пазарна 

моќ. Како една од обврските кои им беа наметнати после спроведената анализа 

беше контрола на цени и сметководство на трошоци. Во врска со спроведувањето 

на наведената обврска АЕК со помош на развиен Bottom up LRIC модел ја намали 

цената за завршување на СМС порака од 2 денари на 0,5 денари за порака. Истата 

цена беше симетрична за сите три оператори на пазарот. 

Како што споменавме погоре во претходниот критериум во текот на годините 

големопродажната цена за завршување на СМС порака беше уште еднаш 

намалена. 

Таквото намалување на цената беше направено со доставување на нови 

референтни понуди од страна на двата оператори со кои цената од 0,5 денари за 

завршена порака се намали на 0,3 денари за завршена порака. Како што 

споменавме и погоре намалувањето на цената на услугата имаше за цел 

зголемување на употребата на услугата СМС порака кој после појавата на 

широкопојасниот интернет бележи голем пад.  

Надолното движење на цените на услугата завршување на СМС порака и нејзино 

приближување до 0 денари за порака претставува движиње на пазарот во насока 

на зголемена ценовна конкуренција.  



 

Во согласност со движењето на цените во периодот помеѓу двете анализи настана 

и промена во ценовното однесување за СМС пораките кои се составен дел на 

услугите врзани во пакет, имено зголемен е бројот на „бесплатни СМС пораки“ во 

рамки на понудените пакети. Целта на операторите е преку зголемување на 

„бесплатни СМС пораки“ во рамки на услугите врзани во пакет да привлечат 

поголем број на корисници на нивните услуги.  

Од сето погоренаведено АЕК дојде до заклучок дека ценовниот тренд и ценовното 

однесување на операторите во изминатиот временски период покажуваат дека 

пазарот се движи кон зголемена ценовна конкуренција и од таа причина смета 

дека овој критериум за регулација на анализираниот пазар не е исполнет.  

Последното намалување на цената за завршување на СМС порака го допре 

најнискиот праг на можната цена на услугата. Наредното намалување на цената на 

услугата доколку истото би се случило би значело дека услугата би се нудела 

бесплатно на пазарот. 

9.2.3 Бариери за проширување 
 

Доколку се анализира инсталираниот капацитет на мрежите во мобилна 

телефонија преку кои се обезбедува услугата завршување на СМС пораки ќе се 

дојде до заклучок дека истиот е значителен. Проширувањето на понудата за 

завршување на СМС пораки во случај на зголемувањето на побарувачката на 

истите би можела да се оставари без дополнителни трошоци направени од страна 

на операторите. Сепак за да се оствари зголемување на побарувачката треба да се 

зголеми иновацијата на услугите на пазарот која што во моментот на изработка на 

анализата ја нема на пазарот.  

По правило, пазари кои имаат голем потенцијал за раст се секогаш попривлечни за 

потенцијалните нови учесници за разлика од пазарите кои се во стадиум на 

стагнација или имаат тренд на опаѓање односно, обемот на продадена количина 

на производи или бројот на купувачи има правец на надолно движење, во 

економската теорија познат „зрел пазар“. По дефиниција „зрел пазар“ претставува 

оној пазар каде е постигната рамнотежа помеѓу понудата и побарувачката, и 

истиот покажува отсуство на раст и иновации.  

Под терминот раст се подразбира согледување на инвеститорите дали на тој пазар 

постојат производи/услуги чија продажба носат значителни приходи или пазар кој 

има потенцијал за високи профити. Од аспект на иновации се подразбира 

креирање на нови производи/услуги. Ако постојат пречки за раст на пазарот тогаш 

на нив може да се гледаат како можна бариера за влез на пазарот. Потенцијалните 



 

учесници кои сакаат да влезат на пазар кој е во повисок стадиум на својот развој се 

насочуваат кон освојување на корисници на постојната конкуренција.  

Од причина што пазарот за завршување на СМС пораки во годините опфатени со 

оваа анализа (2012-2017) е во константен пад можеме да кажеме дека пазарот 

може да се смета за зрел пазар. Како што кажавме погоре во текстот зрел пазар 

покажува отсуство на раст и иновации а со тоа и отсуство на развој на пазарната 

конкуренција. Ако знаеме дека во годините на регулација на овој пазар истиот се 

движеше во насока на зрел пазар со се помал број на иновации и опаѓање на 

приходот од услугите на пазарот АЕК смета дека е потреба дерегулација на истиот. 

Во работниот документ на Европската Комисија бр {(C(2007) 5406)} „EXPLANATORY 

NOTE“ нагласено е дека овој критериум е од динамичка природа и како таков 

треба да биде разгледуван. 

Во согласност со горекажаното АЕК дојде до заклучок дека, на пазарот за 

завршување на СМС пораки не постојат бариери за проширување и смета дека 

дерегулацијата на пазарот уште повеќе би допринела до зголемување на 

иновациите и портфолиото на услугите понудени од операторите. 

9.2.4 Потенцијална конкуренција 
 

Постоењето на различни паралелни инфраструктури на други оператори кои се во 

можност да ја обезбедуваат истата услуга го зголемува конкурентскиот притисок на 

пазарот за завршување на СМС пораки.  

На големопродажниот пазар за завршување на СМС пораки во моментот активно 

работат две мрежни инфраструктури и тоа операторите Македонски Телеком АД и 

операторот ОНЕ.ВИП ДООЕЛ. На пазарот во Република Македонија до 01. 

Октомври 2015 постоеја три мрежни инфраструктури на трите мобилни мрежни 

оператори Т Мобиле, ОНЕ и ВИП. Меѓутоа, на пазарот се случија определени 

процеси на припојување и спојување кај операторите со што сликата целосно се 

измени. Операторот Т Мобиле се припои кон операторот Македонски Телеком АД  

и истиот не постои повеќе како посебен правен субјект. Неговата мрежа и 

понатаму продолжи да постои во рамки на Македонски Телеком АД. Додека, кај 

останатите два мобилни мрежни оператори, беше спроведен процес на спојување 

со формирање на ново правно лице, операторот ОНЕ.ВИП ДООЕЛ кој е сопственик 

на двете мрежи.  

Поточно, согласно Решението донесено на 08.Јули 2015 од страна на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата од страна на “мобилком Мацедониен 

Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ” – ММБ (како непосредно владејачко друштво на 



 

Друштвото за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје) и “Телеком 

Словеније д.д.” – ТС (како директно владејачко друштво на ОНЕ 

телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје и како директно владејачко друштво на 

ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА друштво за телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје), 

до Комисијата беше поднесено заедничко известување за планирано спојување на 

операторите ВИП и ОНЕ (вклучувајќи го и  ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ) во 

новоформирано друштво во кое ММБ ќе има контрола. 

Според поднесеното известување ВИП и ОНЕ би се споиле во ново друштво во кое 

ММБ ќе има мнозински удел од 55% додека ТС ќе има 45% удел. ТС ќе нема 

никаква управувачка кнтрола во новото друштво како малцински содружник. Со 

тоа ММБ ќе стекне единствена контрола во управувањето на ново формираното 

друштво ОНЕ.ВИП ДОО Скопје.  

Со истото решение меѓу другото превземени се повеќе обврски за одобрување на 

тоа спојување. Една од обврските беше да биде пронајден нов мобилен виртуелен 

мрежен оператор кој ќе работи на малопродажниот пазар на мобилна телефонија 

во Р.Македонија. Истовремено беше неопходно да се создадат услови за 

функционирање на новиот МВНО оператор од страна на новиот оператор ОНЕ.ВИП 

ДОО. Како исполнување на дел од таа обврска новиот оператор ЛАЈКАМОБАЈЛ 

ДООЕЛ Скопје отпочна комерцијално да ги нуди своите услуги во третиот квартал 

од 2016 година. Овој оператор работи како целосен МВНО оператор користејќи ја 

радио пристапната мрежа на новонастанатиот оператор ОНЕ.ВИП ДОО. 

Треба да се напомене и дека до крајот на 2014 година на пазарот на мобилни 

комуникации во Р.Македонија функционираше и виртуелниот оператор Албафон 

кој работеше преку користење на мрежната инфраструктура на операторот ОНЕ. 

Меѓутоа, овој оператор повеќе не постои и нема корисници. 

Во врска со горенаведеното можеме да заклучиме дека во моментов постојат два 

мрежни оператори и две мрежни инфраструктури. Друга мобилна мрежна 

инфраструктура не постои. Операторот ЛАЈКАМОБАЈЛ ДООЕЛ работи како целосен 

МВНО оператор користејќи ја радио пристапната мрежа на операторот ОНЕ.ВИП 

ДОО. 

Либералниот влез на пазарот кој што е овозможен преку наметнатите обврски на 

останатите големопродажни пазари за мобилна телефонија во голема мера влијаат 

на можноста за развој на конкуренцијата на пазарот. Имено, наметнатата обврска 

за пристап и користење на специфични мрежни средства која што е наметната на 

пазарот за пристап и започнување на услуги во мобилна телефонија допринесува 

до зголемување на можноста за развој на конкуренцијата на пазарот.  



 

Во изминатите години кои што се опфатени со оваа анализа на пазарот 

функционираа два виртуелни мобилни оператори од кои едниот престана со 

работа додека другиот сеуште постои на пазарот. Имајќи во предвид дека 

целокупниот пазар за завршување на СМС пораки е во опаѓање ваквите влезови на 

нови оператори на пазарот го зголемуваат конкурентскиот притисок на истиот.   

АЕК очекува дека и во иднина би се појавиле нови оператори, пред се поради 

либералниот влез на овој пазар, кои од горенаведените причини на технолошкиот 

развој на мрежите, регулираните големопродажни услуги на мобилните пазари и 

непостоењето на бариери за проширување би биле во можност да нивната моќ ја 

развијат во голем степен што би допринело до зголемен развој на потенцијалната 

конкуренција на пазарот. 

Иако целокупниот пазар за завршување на СМС пораки е во постојан пад како во 

бројот на примени пораки така и во поглед на приходот од истите, сепак АЕК смета 

дека наметнатите обврски на големопродажните пазари за мобилна телефонија 

овозможуваат зголемување на потенцијаланата конкуренцијата на пазарот за 

завршување на СМС пораки. 

 

9.2.5 Заклучок за втор критериум - Структура на пазар кој има 

тенденција кон неефективна конкуренција во рамките на 

релевантен временски период 
 

Во вториот критериум кој што се однесува на Структура на пазар кој има 

тенденција кон неефективна конкуренција, беше забележано дека пазарниот удел 

на операторите  кои што делуваат на овој релевантен пазар во годините опфатени 

со оваа анализа од 2012 до Q2 2017 година бележи постојано опаѓање.  

Во критериумот пазарен удел беше детално појаснето дека и повеќекратното 

намалување на цената за завршување на СМС пораки сепак не успеа да доведе до 

зголемено користење на услугата СМС порака. Пазарните удели на операторите во 

анализираните аспекти континуирано се намалуваат. Сепак треба да се напомене 

дека промената во пазарните удели доведе до постепено изедначување на истите.  

Развојот на широкопојасниот интернет и употребата на голем број на апликации 

преку кои е овозможено бесплатно испраќање и примање на пораки во голема 

мера ја заменија претходната употреба на услугата СМС порака. Од причина што 

цената за услугата завршување на СМС порака е намалена до толку да скоро истата 

е еднаква на нула АЕК смета дека е потреба дерегулација на овој пазар. 



 

Дерегулацијата на пазарот би допринела до поголема слобода за операторите во 

креирање на нови малопродажни тарифи со кои што би се овозможило 

заживување на пазарот и употребата на услугата. 

Во делот ценовен тренд и ценовно однесување исто така беше образложено дека 

операторите кои со претходната анализа се определени за оператори со 

значителна пазарна моќ неколкукратно ги намалија цените за услугата завршување 

на СМС порака. Ваквата промена на цените на услугата претставува движење на 

целокупниот пазар во насока на зголемување на конкуренцијата. 

Во истиот дел беше заклучено дека во периодот опфатен со анализата настана 

промена во ценовното однесување за СМС пораките кои се составен дел на 

услугите врзани во пакет, имено зголемен е бројот на „бесплатни пораки“ во рамки 

на понудените пакети. Целта на операторите е преку зголемување на „бесплатни 

пораки“ во рамки на услугите врзани во пакет да привлечат поголем број на 

корисници на нивните услуги. АЕК смета дека ваквото делување на операторите со 

давање на поголем број на бесплатни СМС пораки во услугите врзани во пакет се 

движи во насока на  зголемување на конкурентскиот притисок на пазарот.  

Исто така во вториот критериум беше заклучено дека мрежите на операторите кои 

што делуваат на пазарот се со доволно голем капацитет па од таа гледна точка 

проширувањето на понудите за завршување на СМС пораки во случај на 

зголемувањето на побарувачката на истите би можела да се оставари без 

дополнителни трошоци.  

Зголеменото користење на пакетирани услуги во кои услугата СМС порака е 

вклучена го намалуваат трошокот за обезбедување на услугата и допринесуваат до 

зголемување на употребата на истата.  

Во делот потенцијална конкуренција АЕК заклучи дека бројот на оператори кои 

што делуваат на пазарот во текот на периодот опфатен со анализата се менуваше. 

Влезот на пазарот на два виртуелни мобилни оператори ја потврдува тезата дека 

на пазарот постои можност за развој на потенцијаланата конкуренција.  

Од сето погоренаведено АЕК смета дека анализираните податоци покажуваат дека 

вториот критериум од три критериа тестот за претходна (ex-ante) регулација не е 

исполнет. 



 

 

9.3 Трет критерум - Недоволност на Законот за конкуренција 

(во услови на непостоење на ех-анте регулација) за 

регулирање на релевантниот пазар 
 

Третиот критериум се однесува на проценката дали правото на заштита на 

конкуренцијата е доволно за надминување на неефикасната конкурентна средина 

која што се претпоставува дека постои на пазарот. 

Во Македонија органот овластен да го применува правото на заштита на 

конкуренцијата е Комисијата за заштита на конкуренцијата. Нејзината основна 

дејност претставува ex-post регулација на пазарите. Во тој случај регулаторни 

мерки се применуваат кога ќе се утврди дека од даден учесник на пазарот се 

извршени активности кои доведуваат до нарушување на конкуренцијата. Тоа е и 

суштинската разлика во однос на примената на ex-ante регулација, каде 

наметнувањето на одредени обврски има за цел да го спречи нарушувањето на 

условите за конкуренција. Во случај на ex-ante регулација контролата се врши 

превентивно, за разлика од принципот типичен за активностите на Комисијата за 

заштита на конкуренцијата за подоцнежна контрола. 

Согласно член 11 „Злоупотреба на доминантна позиција“ став (1) од Законот за 

заштита на конкуренција „забранета е секоја злоупотреба на доминантната 

позиција од едно или повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов 

суштински дел“. Во член 11 став (2) од истиот закон се дадени 6 особени случаи на 

злоупотреба на доминантна позиција, при што оваа листа не е исцрпна и конечна. 

Односно, доколку за одредено однесување кое не е наведено во овие 6 особени 

случаи се утврди дека претставува злоупотреба на доминантна позицијаа, истото 

може да се подведе под општата забрана за злоупотреба на доминантна позиција.  

Во член 48 од Законот за заштита на конкуренција „Истражување во одделни 

сектори на економијата и одделни видови на договори став (1), е определено дека 

„ако постојат околности кои укажуваат на можноста конкуренцијата да биде 

нарушена, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да спроведе 

истражување во определен сектор на економијата или за определен вид на 

договори во различни сектори на економијата“.   

Во членот 52 „Мерки за воспоставување на ефективна конкуренција“ став (1) е 

дефинирано дека Комисијата за заштита на конкуренцијата „може на сторителот 

на прекршокот со решение да му наложи потребни мерки на однесување и 



 

структурни мерки за отстранување на штетните последици од нарушувањето на 

конкуренцијата настанати со прекршокот и да определи рокови за нивно 

извршување“.  

Во член 59 „Потешки прекршоци“ став (1) точка 2) „Комисијата за одлучување по 

прекршок на претпријатието односно здружението на претпријатија со решение ќе 

му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход 

остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ 

за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна 

сметка ако стори злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 11 од 

Законот за заштита на конкуренција“. 

Искуствата на АЕК во врска со регулацијата на определен пазар на електронските 

комуникации укажуваат дека операторот кој поседува значителна пазарна моќ 

може да превземе широк спектар на постапки со цел одложување и спречување на 

ефективната конкуренција. 

 Конкретно на овој релевантен големопродажен пазар бариерите за влез на 

пазарот во поглед на економии на обем и интеграција како и ограничените 

радиофреквенциски опсези може да го отежнат влезот на нови учесници на 

пазарот а со тоа ќе го оневозможат пазарниот натпревар. Влезот на пазарот за 

новите мобилни мрежни учесници би бил отежнат за разлика од влезот на 

виртуелни оператори кои што би ги користеле мрежите на постојните оператори. 

Сепак како што наведовме во претходните критериуми виртуелните оператори се 

ограничени во изработката на своето портфолио и треба истото да го прилагодат 

на услугите понудени од страна на операторот чија што мрежа користат. 

 Исто така природата на пазарот завршување на СМС пораки доведува до можност 

за ограничувања од страна на учесниците на пазарот. Имено, единствено 

операторот во чија што мрежа се наоѓа претплатникот кај кој што треба да заврши 

пораката има моженост да ја обезбеди бараната услуга. Можноста за 

необезбедување на пристап до мрежата на операторите доведува до заклучок 

дека се можни ограничувања за обезбедување на услугата која е дел од овој пазар. 

Ефектите на правото на заштита на конкуренцјата се многу ограничени односно 

многу мали кога се во прашање цените и трошоците за големопродажната услуга 

за завршување на СМС порака во сопствената мобилна мрежа. Според тоа, AEK 

смета дека постоењето на претходна регулација би влијаело превентивно на начин 

што ќе го оневозможи блокирањето за обезбедување на услугата завршување на 

СМС порака. Исто така ќе ги гарантира цените и условите под кои би се 

обезбедувала услугата за завршување на порака во мобилна мрежа како и другите 

елементи на интерконекцијата. Оттука, AEK смета дека третиот критериум за 



 

имплементирање на претходна (ех анте) регулација на овој релевантен 

големопродажен пазар е исполнет. 

9.3.1 Заклучок за трет критериум  Законот за заштита на 

конкуренцијата не е доволен сам да ги разреши 

проблемите на пазарот  
 

Како што наведовме погоре во анализираниот трет критериум АЕК смета дека 

Законот за заштита на конкуренција не е доволен за ефективно и во кратка 

временска рамка отстранување на сите нарушувања на конкуренцијата кои би се 

појавиле на пазарот за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи. Од претходно кажаното АЕК заклучи дека  третиот 

критериум за примена на ex-ante регулација е исполнет. 

9.4 Заклучок од примена на тестот на трите критериуми на 

пазарот за јавно достапни телефонски услуги на фиксна 

локација за резиденицјални и деловни крајни корисници  
 

По примената на тестот на трите критериуми може да се дојде до заклучок дека 

пазарот за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

кумулативно не ги задоволува трите применети критериуми:  

� присуство на високи и постојани бариери за влез кои можат да бидат од 

структурна, правна или регулаторна природа, 

� структура на пазар кој има тенденција кон неефективна конкуренција во 

рамките на релевантен временски период; 

� Законот за заштита на конкуренцијата не е доволен сам да ги разреши 

проблемите на пазарот. 

Според тоа овој пазар не е неопходно да биде подложен на претходна регулација 

односно потребно е отповикување на обврските за регулирање на овој релевантен 

големопродажен пазар. 

Најважните критериуми кои АЕК ги анализираше при проценка на состојбата дали 

пазарот има потреба од ex-ante регулација се: високи и постојани бариери за влез 

на пазарот, контрола на инфраструктура која неможе лесно да се дуплира, 

технолошки предности, економија на обем и економија на интеграција, пазарен 

удел на операторите, бариери за проширување, потенцијална конкуренција, 

недоволност на законот за заштита на конкуренција сам да ги реши проблемите на 

пазарот.   



 

Врз основа на горе образложениот прв критриум за постоење на високи и 

постојани бариери за влез на релевантниот пазар кои можат да бидат од 

структурна, правна или регулаторна природа, АЕК констатира дека постојат 

бариери за влез на пазарот. Поточно, АЕК заклучи дека на пазарот за завршување 

на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи постојат структурни бариери 

изразени преку економиите на обем и на интеграција и правни или регулаторни 

бариери поврзани со употребата на радиофреквенцискиот спектар.  

Исто така АЕК заклучи дека на пазарот не постојат бариери за влез од аспект на 

значителна инвестиција и трошоци кои во нормални услови се рентабилни на долг 

рок, инаку напуштањето на пазарот пред тој временски период ќе претставува 

загуба (sunk cost) како и од аспект на користењето на една или повеќе компоненти 

од постоечките мрежи на СМП операторите кои се потребни за обезбедување на 

релевантната услуга од страна на новиот учесник на релевантниот пазар. Од 

анализата на подкритериумите потребата за административна одлука односно 

дозвола за да се започне со комерцијална работа и влијание на начинот на кој е 

поставена регулативата за нови оператори/учесници кои планираат  да влезат на 

пазарот АЕК заклучи дека такви бариери за влез на релевантниот пазар не постојат.  

Од сето погоренаведено АЕК заклучи дека првиот критериум за понатамошна ex-

ante регулација на релевантниот пазар за јавно достапни телефонски услуги на 

фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници е исполнет. 

Во вториот критериум кој што се однесува на Структура на пазар кој има 

тенденција кон неефективна конкуренција, беше забележано дека пазарниот удел 

на мрежните операторите  кои што делуваат на овој релевантен пазар во годините 

опфатени со оваа анализа од 2012 до Q2 2017 година бележи постојано опаѓање на 

сметка на малото зголемување на пазарниот удел на виртуелниот оператор кој што 

делува на пазарот.  

Како што беше наведено во делот пазарен удел целокупниот пазар бележи пад а 

со тоа и пазарниот удел на операторите е во опаѓање. Сепак треба да се напомене 

дека после направените припојувања и спојувања на пазарот пазарниот удел на 

операторите се изедначува што во иднина би требало да допринесе до 

зголемување на конкурентскиот притисок на пазарот.  

Во делот ценовен тренд и ценовно однесување исто така беше образложено, дека 

во текот на годините опфатени со оваа анализа, операторите повеќекратно ги 

намалија цените за услугата која е дел од овој релевантен пазар. Ваквата промена 

на цените на услугата завршување на СМС порака исто така претставува движење 

на целокупниот пазар во насока на зголемување на конкуренцијата.  



 

Во подкритериумот бариери за проширување беше заклучено дека мрежите на 

операторите кои што делуваат на пазарот се со доволно голем капацитет па од таа 

гледна точка проширувањето на понудите за завршување на СМС пораки во случај 

на зголемувањето на побарувачката на истите би можела да се оставари без 

дополнителни трошоци. Во продолжение, во делот потенцијална конкуренција АЕК 

заклучи дека бројот на оператори кои што делуваат на пазарот во текот на 

периодот опфатен со анализата се менуваше. Влезот на пазарот на два виртуелни 

мобилни оператори ја потврдува тезата дека на пазарот постои можност за развој 

на потенцијаланата конкуренција.  

Од анализата на вториот критериум АЕК заклучи дека истиот не е исполнет и 

пазарот не треба да подлежи на претходна ex-ante регулација. 

Анализата на третиот критериум направена од срана на АЕК покажа дека Законот 

за заштита на конкуренција не е доволен сам да ги реши проблемите на пазарот. 

Од причина што анализата на три критериа тестот покажа дека три критериуми не 

се комулативно исполнети АЕК заклучи дека не е потребна понатамошна ex-ante 

регулација на релевантниот пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи. 

Со оглед дека АЕК претставува национално регулаторно тело кое ги следи и ги 

зема предвид препораките на Европската Комисија, би сакале да напоменеме дека 

дерегулацијата на  релевантниот пазар за завршување на СМС пораки во јавни 

мобилни комуникациски мрежи е во согласност со препораките на Европската 

Комисија. 

Имено, Европската Комисија досега има утврдено три Препораки за дефинирање 

на релевантни телекомуникациски пазари. Првата Препорака е од 2003 година, 

втората од 2007 година а третата, последната е од 2014 година.  

Во ниту една од наведените препораки пазарот за завршување на СМС пораки во 

јавни мобилни комуникациски мрежи не е вбројан во пазарите кои што подлежат 

на претходна ex-ante регулација Причината поради која релевантните пазари не се 

подложни на ex-ante регулација е поради тоа што пазарите не го исполнуваат три-

критериум тестот. Како главна причина за неисполнување на три-критериум тестот 

е тоа што пазарот во најголем дел од ЕУ земјите се стреми кон ефективна 

конкуренција.  

Ова не беше случај со пазарот на завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи во минатото.  Регулацијата на овој пазар од страна на АЕК 

беше направена од причина што во времето на зголемена употреба на услугата 

СМС пораки во минатото, цената за завршување на СМС порака низ годините се 



 

одржуваше на високо ниво. Поточно цената за завршување на СМС порака не беше 

променета низ годините и самото тоа укажуваше на фактот дека зголемената 

употреба на услугата не допринесува до зголемен развој на конкуренцијата на 

пазарот и поголеми бенефити од аспект на намалувањето на цената за 

претплатниците.   

Сепак втората анализа на овој пазар покажа дека пазарот се движи во насока на 

зголемување на конкуренцијата. Ваквиот заклучок највеќе е поткрепен со фактот 

што цената за завршување на СМС порака е скоро еднаква на нула.  

Во согласност со анализата на критериумите од три критериа тестот како и 

насоката на исполнување на европските препораки АЕК смета дека релевантниот 

пазар за завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

треба да биде дерегулиран. 

Согласно членот 82 ставот 3 од ЗЕК – доколку Агенцијата  врз основа на анализа на 

релевантен пазар утврди дека пазарот е ефективно конкурентен, нема да 

определи ниту еден оператор како оператор со значителна пазарна моќ согласно 

со членот 76 став 1 и 2 од ЗЕК. Доколку пазарот не бил конкурентен претходно 

(како што е случајот со овој релевантен пазар за завршување на СМС пораки во 

јавни мобилни комуникациски мрежи), Агенцијата е должна да ги отповика сите 

одлуки за определување на оператори со значителна пазарна моќ на тој пазар. 

Согласно членот 82 ставот 4 од ЗЕК, при отповикување на обврските од ставот 3 на 

истиот член, Агенцијата ги ослободува и од обврските кои ги имале како оператори 

со значителна пазарна моќ согласно ЗЕК. 

10. Отповикување на обврски на оператор со 

значителна пазарна моќ – големопродажен пазар за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи 
 

Во согласност со член 80 став 2 од Законот за електронските комуникации беше 

спроведен три критериум тест на релевантниот големопродажен пазар за 

завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи каде АЕК 

констатира дека сите три критериуми неопходни за утврдување на еден 

релевантен пазар не се кумулативно исполнети. Во согласност со членот 81 од ЗЕК, 

релевантниот големопродажниот пазар за завршување на СМС пораки во јавни 

мобилни комуникациски мрежи  понатаму не подлежи на претходна регулација.  



 

Според тоа, Агенцијата  не спроведе постапка за анализа и утврдување на оператор 

со значителна пазарна моќ согласно со членот 76 ставови (1) и (2) од Законот за 

електронските комуникации. 

Понатаму, согласно членот 82 став (3) од Законот за електронски комуникации, 

операторите Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје, и 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје повеќе не  се определуваат за оператори кои поседуваат 

значителна пазарна моќ на овој релевантен големопродажен пазар. Според членот 

82 став (4) од истиот Закон се отповикуваат обврските кои се наметнати со Решение 

бр. 02-2392/1 од 10.05.2011 година. 

 

                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предлог Одлука за отповикување на оператор со значителна пазарна моќ и 

отповикување на регулаторни обврски: 

Врз основа на член 24 став (1) алинеа (5), а во врска со членовите 79, 80, 81 и 

членот 82 ставови (3) и (4) од Законот за електронски комуникации (Службен 

Весник на Република Македонија број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), во 

постапката за преиспитување на утврден релевантен пазар на производи и услуги и 

определување на оператор со значителна пазарна моќ на определен релевантен 

пазар, директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден __.__.   2018 

година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

I 

Во согласност со ставот (3) од членот 82 од Законот за електронските комуникации, 

СЕ ОТПОВИКУВА решението број 02-2392/1 од 10.05.2011 година со кое операторот 

Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје, е определен за 

оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на 

производи и услуги на големо за завршување на СМС пораки во јавни мобилни 

комуникациски мрежи.  

II 

Во согласност со ставот (4) од членот 82 од Законот за електронски комуникации на 

Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје му се отповикуваат 

следните регулаторни обврски претходно наметнати во согласност со ставот (2) од 

членот 91 од Законот за електронски комуникации: 

• Интерконекција и пристап, 

• Транспарентност при интерконекција и пристап, 

• Недискриминација при интерконекција и пристап, 

• Водење на посебно сметководство; и  

• Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци 

III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  

 

IV 

Одлуката е конечна. 



 

V 

По донесувањето на оваа одлука истата во рок од три дена ќе биде објавена на веб 

страната на АЕК 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските комуникации, 

Агенцијата за електронски комуникации изврши анализа на релевантниот пазар за 

продажба на производи и услуги на големо, Пазар бр. 14 – Завршување на СМС 

пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

Согласно членот 81 од ЗЕК – Преиспитување на утврден релевантен пазар на 

производи и услуги, по спроведена постапка во Нацрт документ од анализата на 

Пазар бр. 14 - Завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

заведен под број __________од _________ година е утврдено дека овој релевантен 

големопродажен пазар повеќе не го исполнува три критериум тестот, односно не 

се исполнети сите три критериуми кумулативно за да пазарот подлежи и понатаму 

на претходна (ex-ante) регулација согласно членот 80 став (2) од Законот за 

електронските комуникации. Според тоа, Агенцијата  не спроведе постапка за 

анализа и утврдување на оператор со значителна пазарна моќ согласно со членот 

76 ставови (1) и (2) од Законот за електронските комуникации. 

Во согласност со членот 82 став (3) од Законот за електронски комуникации, 

операторот Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје, повеќе 

не  се определува за оператор кој поседува значителна пазарна моќ на овој 

релевантен големопродажен пазар. Според членот 82 став (4) од истиот Закон се 

отповикуваат обврските кои се наметнати со Решение бр. 02-2392/1 од 10.05.2011 

година. 

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа на членот 24 став (1) алинеја 5, 

а во врска со членовите  79, 80, 81 и членот 82 ставови (3) и (4) од Законот за 

електронските комуникации (Службен Весник на Република Македонија број 

39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации донесе одлука како во диспозитивот.  

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поднесе тужба до Управниот суд 

на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата. 

Наш број ________________ 

Скопје, __________________ 

                                                                                                          Директор    

        Сашо Димитријоски                                                                     



 

Предлог Одлука за отповикување на оператор со значителна пазарна моќ и 

отповикување на регулаторни обврски: 

Врз основа на член 24 став (1) алинеа (5), а во врска со членовите 79, 80, 81 и 

членот 82 ставови (3) и (4) од Законот за електронски комуникации (Службен 

Весник на Република Македонија број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), во 

постапката за преиспитување на утврден релевантен пазар на производи и услуги и 

определување на оператор со значителна пазарна моќ на определен релевантен 

пазар, директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден __.__.   2018 

година ја донесе следната 

О Д Л У К А 

I 

Во согласност со ставот (3) од членот 82 од Законот за електронските комуникации, 

СЕ ОТПОВИКУВА решението број 02-2392/1 од 10.05.2011 година со кое операторот 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје, е определен за оператор со значителна пазарна моќ на 

релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на големо за завршување 

на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи.  

II 

Во согласност со ставот (4) од членот 82 од Законот за електронски комуникации на 

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје му се отповикуваат следните регулаторни обврски 

претходно наметнати во согласност со ставот (2) од членот 91 од Законот за 

електронски комуникации: 

• Интерконекција и пристап, 

• Транспарентност при интерконекција и пристап, 

• Недискриминација при интерконекција и пристап, 

• Водење на посебно сметководство; и  

• Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци 

III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.  

IV 

Одлуката е конечна. 



 

V 

По донесувањето на оваа одлука истата во рок од три дена ќе биде објавена на веб 

страната на АЕК 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Врз основа на членовите 79, 80 и 81 од Законот за електронските комуникации, 

Агенцијата за електронски комуникации изврши анализа на релевантниот пазар за 

продажба на производи и услуги на големо, Пазар бр. 14 – Завршување на СМС 

пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

Согласно членот 81 од ЗЕК – Преиспитување на утврден релевантен пазар на 

производи и услуги, по спроведена постапка во Нацрт документ од анализата на 

Пазар бр. 14 - Завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи 

заведен под број __________од _________ година е утврдено дека овој релевантен 

големопродажен пазар повеќе не го исполнува три критериум тестот, односно не 

се исполнети сите три критериуми кумулативно за да пазарот подлежи и понатаму 

на претходна (ex-ante) регулација согласно членот 80 став (2) од Законот за 

електронските комуникации. Според тоа, Агенцијата  не спроведе постапка за 

анализа и утврдување на оператор со значителна пазарна моќ согласно со членот 

76 ставови (1) и (2) од Законот за електронските комуникации. 

Во согласност со членот 82 став (3) од Законот за електронски комуникации, 

операторот ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје, повеќе не  се определува за оператор кој 

поседува значителна пазарна моќ на овој релевантен големопродажен пазар. 

Според членот 82 став (4) од истиот Закон се отповикуваат обврските кои се 

наметнати со Решение бр. 02-2392/1 од 10.05.2011 година. 

Со оглед на сето ова погоре наведено, а врз основа на членот 24 став (1) алинеја 5, 

а во врска со членовите  79, 80, 81 и членот 82 ставови (3) и (4) од Законот за 

електронските комуникации (Службен Весник на Република Македонија број 

39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), директорот на Агенцијата за електронски 

комуникации донесе одлука како во диспозитивот.  

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поднесе тужба до Управниот суд 

на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата. 

Наш број ________________ 

Скопје, __________________ 

                                                                                                          Директор    

                                                                                                 Сашо Димитријоски                         



 

11. Заклучок 
 

Согласно членот 81 од ЗЕК – Преиспитување на утврден релевантен пазар на производи и 

услуги, по спроведена постапка во Нацрт документ од анализата на Пазар бр. 14 - 

Завршување на СМС пораки во јавни мобилни комуникациски мрежи заведен под број 

__________од _________ година е утврдено дека овој релевантен големопродажен пазар 

повеќе не го исполнува три критериум тестот, односно не се исполнети сите три 

критериуми кумулативно за да пазарот подлежи и понатаму на претходна (ex-ante) 

регулација согласно членот 80 став (2) од Законот за електронските комуникации Врз 

основа на спроведената анализа, АЕК утврди дека операторите Македонски Телеком АД 

Скопје и ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје кој со претходната анализа беа определени за опeрaтори 

со значителна пазарна моќ повеќе не ја поседуваат истата на разгледуваниот релевантен 

пазар. Според тоа на операторите Македонски Телеком АД и ОНЕ.ВИП ДООЕЛ определени 

како оператори со значителна пазарна моќ на овој релевантен пазар согласно член 82 (став 

3 и 4) од ЗЕК им се отповикуваат следните  регулаторни обврски;  

• Интерконекција и пристап, 

• Транспарентност при интерконекција и пристап, 

• Недискриминација при интерконекција и пристап, 

• Водење на посебно сметководство; и  

• Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци 
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Наш број _____________  

Скопје, _______________ 


