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ПРЕДМЕТ 
Доставување на коментари на Македонски Телеком АД - Скопје на Анализа на 
големопродажен пазар – услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на 
фиксна локација  

 

  
 
 

    

 

 Почитувани, 
 
Македонски Телеком АД (понатаму во текстот: МКТ) ја поздравува намерата на Агенцијата 
за електронски комуникации (понатаму: АЕК) да направи трета Анализа на големопродажен 
пазар – услуга за завршување на повик во јавни телефонска мрежа на фиксна локација и Ви 
благодари за укажаната можност за искажување на нашето мислење преку доставување на 
коментари.  

MKT не се согласува со заклучоците на АЕК од анализата на овој големопродажен пазар за 
завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација, конкретно со предлог 
одлуката со која Македонски Телеком АД Скопје се определува за оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар за услуга за завршување на повик во 
јавна телефонска мрежа на фиксна локација на географското подрачје на Република 
Македонија. 

Согласно спроведената анализа и дефинирањето на релевантен пазар со помош на 
критериумот супституција на страната на побарувачката, АЕК користи проценка дали 
постои супститут на услугата завршување на повик со која го разгледува малопродажниот 
пазар и тоа конкретно услугата - инициран повик кон мобилна мрежа како супститут на 
услуга за инициран повик кон фиксна мрежа. 

Реалната состојба на пазарот за електронски комуникации во Р. Македонија укажува на тоа 
дека услугата инициран повик кон мобилна мрежа е супститут на услугата за инициран 
повик кон фиксна мрежа. Како што наведувате и во самата Анализа, страната која што 
повикува одреден краен корисник, секогаш има можност наместо да воспостави повик кон 
броеви во фиксни мрежи со бараниот краен корисник, да воспостави повик со користење на 
мобилна мрежа. Поради степенот на достапност на секој краен корисник повикот упатен на 
број во мобилна мрежа се  смета како супститут на повикот упатен кон фиксна мрежа. 

Воедно земајќи ја во предвид распределбата на сообраќајот што терминира во фиксни и 
мобилни мрежи во Р.Македонија од графиконот што следи, укажува на тоа дека сообраќајот 
што терминира во фиксни мрежи е незначителен во однос на сообраќајот што терминира во 
мобилни мрежи.  Графикон во продолжение го поткрепува нашето тврдење за распределбата 
на сообраќајот. 

 



                                

2 
 

 

 

   

Графикон: Сообраќај што терминира во фиксни и мобилни мрежи во Р.Македонија. 

 

Сметаме дека ова е особено важно да се земе во предвид од страна на АЕК во процесот на 
донесување на одлуката за определување на МКТ како оператор со значителна пазарна моќ 
на релевантниот големопродажен пазар за услуги за завршување на повик во јавна 
телефонска мрежа на фиксна локација на територија на РМ.  

Како заклучок на горенаведено, МКТ препорачува уште еднаш да се преиспита предлог 
одлуката со која Македонски Телеком АД Скопје се определува за оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар за услуга за завршување на повик во 
јавна телефонска мрежа на фиксна локација на географското подрачје на Република 
Македонија. 

Во очекување на јавна дебата за оваа анализа на големопродажен пазар за услуга за 
завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација, се надеваме дека 
нашите предлози и забелешки ќе бидат земени во предвид во изготвување на финалниот 
документ и финалните одлуки за назначување на операторите со значителна пазарна моќ на 
овој релевантен пазар.  
 
Со почит, 
Сектор за регулативни прашања 
______________________________ 
Директор на Сектор за регулативни и големопродажни прашања,  
Слободанка Гиевска 
 
 
Одговор на АЕК во врска со коментарот: 
Малопродажниот пазар за услуги во фиксна телефонија е прилично зрел и сатуриран пазар. 
Оттаму минутите кои се остваруваат во мобилна во споредба со оние во фиксна телефонија 
не може едноставно да се споредуваат.  
Според анализата се констатира дека услугите за завршување на повици во фиксна како и во 
мобилна телефонија во големопродажба се меѓусебно незаменливи услуги. На 
малопродажно ниво за овој вид на услуги во анализата е образложено дека поради 
природата на истите се констатира постоење на извесна заменливост но истовремено се 
укажува и на фактот дека услугите не можат да се третираат како потполно заменливи. Ова 
токму поради фактот за персонализација на мобилна телефонија како услуга како и 
мобилната терминална опрема која за разлика од фиксната опрема се користи лично од еден 
корисник. Поради тоа,  Агенцијата не го прифаќа коментарот за постоење на заменливост на 
големопродажно ниво помеѓу овие услуги, и не ја прифаќа констатацијата дека операторот 
Македонски Телеком АД не поседува значителна пазарна  моќ на овој релевантен 
големопродажен пазар. 

  


