ИНФОРМАЦИИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ВО
МОБИЛНА И ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА ВО ПРВИОТ КВАРТАЛ ОД 2021 ГОДИНА
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
Табела 1. Главни индикатори во мобилна телефонија

Бр
ИНДИКАТОРИ ВО МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
1. Број на активни претплатници во мобилна телефонија
-резиденцијални при-пеид претплатници
-резиденцијални пост-пеид претплатници
-деловни пост-пеид претплатници
2. Вкупен реализиран сообраќај (минути)

Q1- 2021
1.872.021
732.755
885.160
254.106

-Вкупен сообраќај во сопствена мобилна комуникациска мрежа

1.473.098.020
965.725.198

-Вкупен сообраќај во сопствена фиксна комуникациска мрежа

13.464.613

-Вкупен сообраќај кон други мобилни комуникациски мрежи во РМ

475.785.758

-Вкупен сообраќај кон други фиксни комуникациски мрежи во РМ

15.438.065

-Вкупен сообраќај кон мрежи во странски држави
-Вкупен сообраќај остварен од претплатници на домашен оператор кои роамирале надвор од
државата
3. Број на претплатници на пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна
4. Број на активни М2М (machine to machine) СИМ картички

2.684.386

Лајкамобајл;
1,91%

Роби; 1,15%

1.191.732
1.381.645
232.300

Греен
мобиле ;
0,03%

А1 Македонија;
49,46%
Македонски
Телеком ;
47,45%

Графикон 1. Удел на операторите во вкупниот број на активни претплатници во првиот
квартал од 2021 година

Лајкамобајл;
0,41%

Роби; 0,94%

Греен
мобиле;
0,02%

А1 Македонија;
48,59%

Македонски
Телеком ;
50,06%

Графикон 2. Удел на операторите во приходи од обезбедување на мобилни комуникациски
услуги (малопродажно ниво) во првиот квартал од 2021 година

Лајкамобајл;
1,01%

Роби; 1,56%

Греен
мобиле;
0,04%

А1 Македонија;
51,44%
Македонски
Телеком ;
45,95%

Графикон 3. Удел на операторите во вкупниот број на активни претплатници на пристап до
интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа (2G/3G/4G) во првиот квартал од 2021
година.

Лајкамобајл;
0,55%

Роби; 1,34%

Греен
мобиле ;
0,03%

А1 Македонија;
52,67%
Македонски
Телеком ;
45,41%

Графикон 4. Удел на операторите во количината на сообраќај (GB) остварен од активните
претплатници на пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа
(2G/3G/4G) во првиот квартал од 2021 година.

А1 Македонија;
37,96%

Македонски
Телеком ;
62,04%

Графикон 5. Удел на операторите во вкупниот број на активни М2М (machine to machine)
СИМ картички во првиот квартал од 2021 година.

А1 Македонија;
52,02%
Македонски
Телеком ;
47,98%

Графикон 6. Удел на операторите според приходи остварени од активните М2М (machine to
machine) СИМ картички во првиот квартал од 2021 година.

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Табела 2. Главни индикатори во фиксна телефонија

Бр
ИНДИКАТОРИ ВО ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
1. Вкупен број на фиксни линии (сите технологии)

Q1 2020
418.183

-Бакар (VoIP)

148.781

-Линии преку безжични технологии

74.912

-Линии преку коаксијална мрежа DOCSIS 1x2.0 (VoIP)

24.353

-Линии преку коаксијална мрежа DOCSIS 3.0 (VoIP)

77.151

-LAN (VoIP)

13.868

-FTTx (VoIP)

75.564

-Останати технологии
2. Вкупен обем на телефонски сообраќај (во минути)

3.554

-Вкупен сообраќај во сопствена фиксна мрежа

36.313.689
16.149.165

-Вкупен сообраќај во сопствена мобилна мрежа

6.870.974

-Вкупен сообраќај кон други фиксни мрежи во РМ

7.170.010

-Вкупен сообраќај кон други мобилни мрежи во РМ

5.479.720

-Вкупен сообраќај кон мрежи во странски држави

643.820

Роби; 4,66%

Инфел Нет Плус;
0,59%

Неотел; 2,33%

А1 Македонија;
39,33%

Македонски
телеком;
53,08%

Графикон 7. Удел на оператори/даватели на услуги според фиксни линии во првиот квартал
од 2021 година.

