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1.Вовед 

 

Оваа анализа изработена од Институтот за развој на електронските 

комуникации ИНРЕКОМ Скопје има за цел да изврши компарација и да даде 

краток осврт врз можните идни промени во однос на понудата и цената на 

услугите во мобилните и фиксни услуги кај телекомуникациските оператори. 

Оваа анализа е правена врз основа на јавно достапните податоци на интернет 

страниците на операторите кои се цел на анализата, односно: Македонски 

Телеком, оне.Вип, Телекабел, Неотел, Лајка-мобаел и ТоталТВ. Како 

дополнителен извор се користи и кварталниот извештај од страна на Агенцијата 

за електронски комуникации (АЕК) кои е јавно достапен на нејзината интернет 

страница. 
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2.Опис на пазарот на мобилни телекомуникациски 

услуги 

 

Од јавно достапните информации од страна на АЕК1, нострифицирани се 8 

субјекти, од кои 4 вршат телефонски услуги преку јавна мобилна комуникациска 

мрежа и тоа: Македонски Телеком А.Д. Скопје, Оне.Вип ДООЕЛ Скопје, 

Лајкамобајл ДООЕЛ Скопје и Роби ДООЕЛ Штип. 

На страницата на АЕК2 може да се погледне извештајот за вториот квартал на 

пазарот на телекомуникации, па така според податоците, трите оператори (МТ, 

Вип и Лајка) заклучно со 30.06.2018 година имаат вкупно 1.942.364 активни 

претплатници. Согласно кварталните јавно достапни податоци, на првото место со 

удел во мобилниот сегмент е оне.Вип со 50,21%, на второто место е Македонски 

Телеком со 47,55% а на третото место е Лајкамобајл со 2,24% удел. 

Новиот (виртуелен) мобилен оператор, Телекабел започна со работа на 21-ви 

јануари 2019 година, со што не е возможно да влезе во основниот опис на пазарот 

на мобилни услуги, а првите податоци колкав удел има ќе се знаат во извештајот 

за првиот квартал од 2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1https://e-agencija.aek.mk/aek-crm-
portal/Pages/Public/PublicNotificationSubject/PublicNotificationSubject?handler=handlerAllNotificationsAdmin&a
ction=viewAllByFilterPublic&owner=0&startDate=&notifServiceName=REQ_NOTIFY_PMOBN&geoArea=undefined 
2http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2448:izvestaj-vtor-kvartal-2018&Itemid=520&lang=mk 

https://e-agencija.aek.mk/aek-crm-portal/Pages/Public/PublicNotificationSubject/PublicNotificationSubject?handler=handlerAllNotificationsAdmin&action=viewAllByFilterPublic&owner=0&startDate=&notifServiceName=REQ_NOTIFY_PMOBN&geoArea=undefined
https://e-agencija.aek.mk/aek-crm-portal/Pages/Public/PublicNotificationSubject/PublicNotificationSubject?handler=handlerAllNotificationsAdmin&action=viewAllByFilterPublic&owner=0&startDate=&notifServiceName=REQ_NOTIFY_PMOBN&geoArea=undefined
https://e-agencija.aek.mk/aek-crm-portal/Pages/Public/PublicNotificationSubject/PublicNotificationSubject?handler=handlerAllNotificationsAdmin&action=viewAllByFilterPublic&owner=0&startDate=&notifServiceName=REQ_NOTIFY_PMOBN&geoArea=undefined
http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2448:izvestaj-vtor-kvartal-2018&Itemid=520&lang=mk
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3.Споредба на понудата на мобилните оператори 

 

Главната причина за оваа компаративна анализа е да помогне на 

македонскиот потрошувач – корисник да ги спореди понудата и цените што 

операторите ги нудат во рамки на своите пакети за мобилни услуги. 

Сооглед на вклучувањето на нов, четврти мобилен оператор, се очекува 

намалување на цените и/или зголемување на понудата во поглед на мобилниот 

интернет што досегашните два доминантни оператори ги нудеа. Исто така, 

мрежните оператори: Македонски Телеком и оне.Вип да понудат специјални пакет 

понуди за своите корисници на кои им истекуваат обврзувачките договори или да 

им понудат предвремена обнова на договорите со специјални тарифни модели за 

корисникот. 

 

3.1 Споредба на пост-пејд претплатите кај Македонски 

телеком3, оне.Вип4 и Телекабел5 

Три од четирите активни мобилни оператори нудат три мобилни пакети со 

вклучени разговори, SMS пораки и интернет. Лајкамобајл како четврт оператор, не 

нуди пост-пејд и не е вклучен во споредбите за понуди подолу. 

Дополнително, Телекабел како нов играч на пазарот, согласно својата политика на 

работење во фиксните услуги, исто така и во мобилната телефонија не вклучува 

договори од 24 месеци, туку понудата во пакетите е без обврзувачки договори на 

2 години. Пакетите на Телеком и Вип и понатаму се со временска клаузула од 

двегодишно времетраење на договорите. 

Во најмалиот пакет што го нуди Македонски Телеком, цената изнесува 599 

денари. Во него се вклучени неограничени разговори и СМС во мрежата на 

Телеком. Поранешните 100 минути вклучени кон другите мобилни мрежи, сега се 

укинати и се неограничени. Во однос на количината за интернет сообраќај, истата 

изнесува 300MB. 

Најмалиот пакет на Вип, изнесува 499 денари и истиот вклучува неограничени 

минути за разговор кон сите мрежи, но истиот не вклучува бесплатни SMS пораки 

во мрежата на Вип или кон другите оператори. Во однос на мобилниот интернет 

                                                             
3https://www.telekom.mk/smart.nspx 
4https://www.vip.mk/postpejd/neotarifi 
5https://telekabel.com.mk/mobilna/ 
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сообраќај, тој е поголем во однос на пакетот S на Телеком и изнесува 1,5GB 

(порано изнесувал 500MB), со што е за 1.200 мегабајти повеќе, односно за повеќе 

од 1 гигабајт. 

Кај новиот мобилен оператор, Телекабел, најмалиот пакет именуван пакет 300, 

цената изнесува 300 денари и е без обврзувачки договор. Иститот вклучува 200 

минути разговори кон сите мрежи, односно истите се трошат и за повици во 

мрежата на Телекабел, но и кон другите мобилни оператори. Во однос на SMS 

пораките, тие не се вклучени и цената за една порака изнесува 3 денари. За 

понудата на интернет, истиот вклучува 1GB што е речиси три пати повеќе во 

споредба со најмалиот пакет на Македонски Телеком и е за половина гигабајт 

помала во споредба со најмалиот пакет на Вип. 

 Средниот пакет на Македонски Телеком, кој е и најчесто користен, пакетот 

М, во себе вклучува неограничени минути за разговор и неограничени SMS пораки 

кон сите оператори во домашната мрежа, како и 5GB. Цената на целиот пакет 

изнесува 999 денари месечно. 

Средниот пакет и кај операторот Вип е, исто така, еден од најкористени и неговата 

цена изнесува 799 денари и е идентичен со понудата како на неговиот најголем 

конкурент, Телеком. Истиот вклучува неограничени минути за разговор кон сите 

мрежи, како и неограничени SMS пораки кон сите мрежи. Интернетот во пакетот, 

исто така, изнесува промотивни 10GB кои порано биле 5GB. Цената на Vip Neo M 

пакетот во споредба со цената на Smart M пакетот од Македонски Телеком 

изнесува 200 денари. 

Средниот пакет, пакет 500 кај Телекабел, во својата понуда нуди неограничени 

разговори кон сите национални мрежи, како и 10GB мобилен интернет. СМС 

пораките се изоставени и во овој пакет и истите се со цена од 3 денари. 

Споредбено со цените на конкурентите, овој пакет е најевтин и изнесува 500 

денари и нема договорна обврска. Недостатокот на овој пакет во спроедба со 

средните пакети на конкурентите е во немањето неограничени SMS . Доколку ги 

занемариме промотивните 10GB интернет во пакетот Вип, овој пакет од 

Телекабел има 5 гига повеќе, но во моментот на пишување на оваа анализа, Вип 

има промотивни 10GB. 

 Најголемиот пакет, Smart L во Македонски телеком, нуди неограничеи 

разговори и СМС пораки кон сите домашни мрежи, како и 60 минути кон 

меѓунарони мрежи т.е. кон странство. Во поглед на интернетот, пакетот вклучува 

10GB. Како дополнителни поволности во пакетот, се вклучени и MaxTV Go 

услугата како и Smart Video услугата. Целата оваа понуда се добива за 1.499 

денари со договор на 24 месеци. 

Кај мобилниот оператор Вип, Vip Neo L пакетот изнесува 1.399 денари со договор 

од две години и истиот вклучува неограничени минути и СМС кон сите домашни 

мрежи, како и 50 меѓународни минути, односно 10 минути помалку во поглед на 
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компаративниот пакет од Телеком. Во поглед на понудата за интернет услугата, 

изнесува, исто така, 20GB кои претходно биле 10GB, што е двојно повеќе. 

Телекабел со цел да привлече корисници, понуди нешто што досега го немало во 

сегментот на мобилната телефони, а тоа е неограничен интернет. Нивниот пакет 

од 1.500 денари без обврзувачки договор, т.е. Пакет 1500 вклучува неограничени 

минути за разговор и неограничен интернет. Во споредба со конкурентските 

пакети од Телеком и Вип и овој пакет нема бесплатни и/или неограничени SMS 

пораки. Дополнително е нејасно дали неограничениот интернет е сепак ограничен 

со т.н. политика на фер трошење, којашто некои оператори ја нудат во поглед на 

фиксните интернет услуги. 

 

Исто така, двата најголеми оператори нудат и пакети за пензионери т.е. за 

повозрасната група на граѓани. 



 
 

 
8 

Македонски телеком има пакет наречен „Пензионер“ и за пакетот цената изнесува 

236 денари месечно. Со него се добива неограничени минути кон сите корисници 

на пакетот Пензионер, 200 минути кон сите домашни мрежи како и 50 пораки кон 

сите домашни мрежи. Интернет сообраќајот не е вклучен, а за да се склучи 

договор потребно е да се приложи пензионерски чек. 

Кај Вип, пакетот се нарекува Vip senior, и истиот вклучува неограничени минути во 

мрежата на Вип, а кон останатите фиксни и мобилни мрежи има 50 минути, како и 

50 SMS пораки. Кај овој оператор се вклучении 500MB интернет. Цената кај VIP е 

малку поголема и изнесува 299 денари, но поголемата цена е оправдана бидејќи 

во себе вклучува неограничено во сопствената мрежа наспроти пакетот на 

Македонски Телеком, како и интернет сообраќај. За склучување на овој пакет, 

исто така, треба да се однесе потврда дека физичкото лице е пензионер. 
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3.2 Споредба на при-пејд понудите кај Македонски 

телеком6, оне.Вип7 и Лајкамобајл8 

 Иако пазарот во Македонија има четири мобилни оператори, три нудат при-

пејд услуги т.е. на надополнување. Новиот оператор, Телекабел засега не нуди 

таква можност. Дополнително, виртуелниот мобилен оператор, Лајкмобајл нуди 

специфичен начин да при-пејд надополнување, односно нуди некој вид на пост-

пејд пакети, кои мора да се активираат однапред. Толку поради оваа уникатност 

во моментов, овој оператор е ставен во припејд компарацијата, наместо во пост-

пејд. 

Како што наведовме погоре, Лајкамобајл заради својата специфичност има и 

највеќе пакети на неделна и месечна основа кои во себе вклучуваат минути за 

разговор, смс пораки и интернет сообраќај, а исто така има и пакети со повици кон 

странство по што е препознатлив во светот.  

 Македонски Телеком во своето портфолио има две припејд тарифи. Првата 

го носи името Припејд Cool+а втората Easy. 

Со активација на Cool+ тарифниот модел, корисниците добиваат разговори кон 

сите домашни мрежи за 1,9 денари минута, додека пак за воспоставување на 

повик чини 4,9 денари. SMS пораките изнесуваат 4,9 денари, додека пак за 

интернет цената е 4,9 денари од мегабајт. 

Easy припејд тарифата има три видови пакети за активација. Првиот наречен easy 

top вклучува разговори кон сите домашни мрежи, SMS пораки кон сите домашни 

мрежи како и мобилен интернет, се' по иста цена, која изнесува 3,9 денари 

(минута односно MB), а исто така не вклучува воспоставување на повик. 

Вториот, Easy talk пакетот во себе вклучува разговори кон сите мрежи за 7,9 

денари, но и посебни разговори кон Мојот круг од цена од 1 денар, но за овие 

разговори е вклучено воспоставување на повикот, кој се наплатува 4 денари. SMS 

пораките кон сите мрежи чинат 4,9 денари, додека пак мобилниот интернет се 

тарифира 20 денари од 1 мегабајт. Дополнително со надополнување на сметката 

од најмалку 150 денари, се добиваат 50 бесплатни минути кои може да се 

користат за викендот кон сите мобилни и фиксни корисници на Телеком. 

Третиот пак, Easy SMS, цената на повик кон сите домашни мрежи изнесува 8,9 

денари и за истиот не се наплатува воспоставување на повик. За броевите од 

Мојот круг, цената на повик чини 1 денар минута, но вклучува и 4 денари за 

                                                             
6https://www.telekom.mk/pripejd.nspx 
7https://www.vip.mk/pripejd/tarifi/ 
8https://www.lycamobile.mk/mk/bundle?id=NT 
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воспоставување на повикот. Со овој тарифен модел се добиваат SMS пораки по 

цена од 2,9 денари како и 20 денари од мегабајт. 

Македонски телеком во својата понуда вклучува и неделни пакети за разговори, 

односно пакетот „Опција 100“, која за 119 денари добива неограничени разговори 

во мрежата на Телеком, 100 СМС пораки во мрежата на Телеком, како и 250MB 

мобилен интернет. Вториот пакет „Опција 500“ вклучува неограничени минути за 

разговор во Телеком, како и по 500 СМС пораки и 500 MB интернет, за 169 денари 

неделно. 

 Операторот Вип, пак, има тарифен пакет Vip Pulse+, која има една цена за 

сите услуги, односно цената за разговори кон сите национални мрежи изнесува 

2,9 денари, цената за воспоставување повик, исто така, е 2,9 денари, како и една 

SMS порака и 1MB мобилен интернет изнесуваат, исто така, 2,9 денари. Сите 

нови корисници, исто така, добиваат неограничено и бесплатно зборување со сите 

Вип припејд корисници, како и 2GB промотивен интернет, кој може да се искористи 

во првата недела од активацијата. 

Во случај корисникот да не ја надополни сметката пакетот Vip Pulse + автоматски 

прекинува и корисникот се префрла на Vip Pulse цените, осносно минута 

разговор,која изнесува 5,9 денари, а за воспоставување на повик се наплатуваат 

2,9 денари. SMS порака и 1MB изнесуваат по 5,9 денари соодветно. 

Вип, исто така, има неделни припејд пакети, и тоа: за 99 денари неделно се 

добива неограничени разговори и SMS кон Вип и 400MB интернет или пак пакет за 

149 денари, кој вклучува неограничено разговори и SMS кон сите и 1GB интернет. 
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 Споредбено, Македонски Телеком има најевтина при-пејд понуда во однос 

на минута разговор, односно во неговиот пакет Cool+ каде што изнесува 1,9 

денар/минута што е за еден денар поефтино во однос на Vip Pulse+ пакетот (2,9 

денари/минута). Во поглед на SMS пораките, една испратена порака од Вип би 

била поевтина во споредба истата да е испратена од мрежата на Телеком, за два 

денари, односно со Pulse + пакетот ќе изнесува 2,9 денари, додека пак со Cool+ ќе 

чини 4,9 денари. Истата споредба се оснесува и на остварениот интернет 

сообраќај.  



 
 

 
12 

 

Двата оператори нудат и дневни, неделни односно месечни пакети кои 

вклучуваат само интернет. Вакви пакети вклучува и виртуелниот мобилен 

оператор: Лајкамобајл. 

Македонски Телеком има дневен пакет со 1GB интернет за 49 денари. За разлика 

од Телеком, конкурентот Вип има 1GB интернет за 39 денари односно настапува 

со поефтина понуда. Вип има и дневен пакет со 100 MB за 19 денари.  

Понудата на Телеком со неделен интернет е следната: 500MB (со дополнително 

500 ако се активираат преку мобилната апликација) со цена од 59 денари, 1GB (со 

дополнително уште 1GB преку мобилна апликација) за 99 денари како и 2GB (со 

дополнителни уште 2 преку Telekom MK апликација) за 129 денари. 

Вип, исто така, има 3 неделни пакети и тоа: 400MB за 49 денари, што е за 100 

мегабајти помалку но и за дури 600 доколку корисник на Телеком активира преку 

мобилна апликација. Во поглед на цената, исто така, е поевтино сооглед на 

количината што корисникот би ја добил. Средниот неделен пакет вклучува 1GB за 

цена од 79 денари што би било поефтино за 20 денари во споредба со пакетот на 

Телеком. Но, доколку корисникот на Телеком активира пакет преку мобилна 

апликација, би добил гратис еден гигабајт што би било поевтино во споредба со 

корисник на Вип. За крај, најголемиот неделен пакет интернет во Вип е 

промотивни 2GB за цена од 99 денари, што е поевтино за 30 денари во споредба 

со Телеком (кој чини 2GB/129ден. неделно). Но, да не се занемари секако 

факторот „активација преку Telekom MK апликацијата“ што донесува двојно повеќе 

интернет. 

Лајкамобајл има еден неделен пакет, кој во себе вклучува 2GB за цена од 99 

денари. Овој пакет со оваа цена и понуда е идентичен како на Вип.  

Месечните пакети во Телеком изнесуваат: 129 денари за 500MB или пак 1GB 

доколку се активира преку мобилна апликација. Кај Вип месечно 500MB изнесува 

99 денари и е поевтино за 30 денари. Средниот пакет, кој вклучува 2GB (или 4GB 
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ако е активиран преку апликација) во Телеком изнесува 249 денари, а конкурентот 

Вип има пакет со иста количина на интернет сообраќај за 199 денари, односно 

поевтин за 50 денари. Големиот пакет во МТ во себе вклучува 8GB (или пак + 8GB 

преку Телеком МК апликацијата) и истиот изнесува 499 денари месечно. Во Вип 

големиот пакет со месечен интернет изнесува 379 денари но вклучува 6GB, што е 

помалку сообраќај за 2 гигабајти, или пак за 10GB помалку. Во однос на цената е 

поевтин за 150 денари. Вип има и четврти месечен пакет, кој вклучува 15GB и 

истиот изнесува 999 денари месечно. Доколку овој пакет го споредиме со 

месечниот интернет L пакет од Телеком, кој доколку се активира преку мобилната 

апликација на операторот би вклучувал 16GB е речиси идентичен, но е речиси 

двојно поскап но воедно и има 1GB помалку. 

За разлика од двата мрежни оператори, Македонски Телеком и Оне.Вип, 

Лајкабомајл има повеќе неделни интернет пакети и тоа: Data XS со 500MB за 59 

денари, Data S со 1GB за 99 денари, Data M со 2GB за 129 денари, Data L со 3GB 

за 219 денари и најголемиот Data XL кој има 5GB за 249 денари. 

 Доколку ги споредиме пакетите на сите три оператори во поглед на 

месечните интернет пакети, ќе дојдеме до констатацијата дека виртуелниот 

оператор има најефтини цени со најголем интернет сообраќај. Кај Лајка 500MB 

изнесуваат 59 денари, додека кај Вип се 99 а кај Телеком 129 денари. 2GB 

интернет во Лајка е 129 денари, а Вип за истото наплатува 199 денари, додека 

најскапо е во Телеком со 249 денари. Најголемиот пакет кај Лајка иако вклучува 5 

гига чини 249 денари додека Вип со вклучени 6 гига е далеку поскап и е 379 

односно за 130 денари би добиле цел еден гигабајт. За 250 денари повеќе би 

добиле 3 гигабајти во Телеком споредбено со 5те гигабајти во Лајка. 
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Виртуелниот оператор, Лајкамобајл, со удел нешто над 2% на пазарот 

согласно кварталниот извештај9 од АЕК за 2Q за 2018 година, нуди месечни 

пакети со минути за разговор, SMS пораки и национален интернет сообраќај. Овие 

пакети може да се споредат со постпејд пакетите на двата мрежни оператори, но 

сепак истите се во делот за при-пејд компарации поради нивната активација за 

која не е потребен договор туку соодветна сума на кредит за активација. 

Овој оператор има 6 месечни пакети кои се активираат со SMS порака или повик.  

Најмалиот пакет го носи името Mini и во себе вклучува 100 национални минути за 

разговор, 100 SMS пораки и 500MB за 279 денари. Истиот пакет достапен за 349 

денари вклучува 1GB под името Mini plus. Средниот пакет Midi во себе вклучува 

200 минути и 200 СМС како и 2GB за цена од 489 денари. Компарирано со 

постпејд пакетите од Телеком и Вип, овој пакет е далеку од конкурентен со 

основиот или пак средниот пакет од овие два оператори бидејќи нема 

неограничени минути, но има само предност во поглед на 2 гигабајти интернет 

сообраќај. Поефтин месечен пакет има четвртиот мобилен оператор, Телекабел 

кој во себе вклучува исто 200 минути за разговор, но 1GB интернет што е помалку 

и не вклучува SMS пораки. Следниот пакет, Lycamobile Maxi во себе вклучува 

неограничени минути и неограничени пораки, како и 5GB интернет сообраќај за 

цена од 499 денари. Овој пакет веќе може да се спореди со средните, M пакети на 

Телеком, Вип и Телекабел и да се каже дека е најефтин во споредба со нив. М 

пакетот во Телеком во себе вклучува 5 гигабајти и е 999 денари, додека пак кај 

                                                             
9http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2448:izvestaj-vtor-kvartal-2018&Itemid=520&lang=mk 



 
 

 
15 

Вип тој вклучува 5 и чини 799 денари, доколку ги заменмариме промотивните 

10GB во моментот на пишување на оваа аналзиа. Во поглед на цената, овој пакет 

може да конкурира со средниот пакет на Телекабел, кој исто така изнесува 500 

денари но вклучува двојноповеќе интернет, односно 10GB наспроти 5 гига од 

Лајкамобајл. Петтиот пакет, Lyca Mega во себе вклучува неограничени минути за 

разговор и SMS како и 10GB интернет за 699 денари месечно. Споредбено со 

пакетот од Телеком, поефтин е за 300 денари и вклучува 5 гигабајти повеќе 

сообраќај. Споредбено со пакетот од Вип, поефтин е за 100 денари, а понудата им 

е идентична. Доколку средниот пакет од Телекабел го споредиме со овој Мега 

пакет, ќе забележиме дека е поскап за 199 денари, но во себе вклучува 

неограничени SMS пораки кон сите мрежи. Последниот пакет од Лајкамобајл, Lyca 

Mega Online, пакет кој може да се активира преку нивната интернет страница, во 

себе вклучува, исто така, неограничени минути за разговор кон сите домашни 

национални мрежи како и неограничени SMS пораки кон сите мобилни мрежи, но и 

15GB интернет сообраќај за 369 денари. Овој вид „награда“ за онлајн активацијата 

донесува попуст но и повеќе интернет сообраќај што пакетот го прави поевтин во 

споредба со пакетите на Телеком, Вип и Телекабел.  
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4. Заклучоци и препораки 

Врз основа на споредбите на пакетите од четирите мобилни оператори, 

може да се заклучи дека двата виртуелни оператори, во обид да привлечат што 

повеќе корисници, се осмелуваат да понудат месечни пакети кои се со пониска 

цена во однос на пакетите што ги нудат двата мрежни оператори. Двата најголеми 

оператори кои се мрежни и ги изнајмуваат своите мрежи на другите два, своите 

пакети најчесто ги збогатуваат промотивно во текот на новогодишните празници 

или пак летниот период. Македонски Телеком и оне.Вип пакетите дополнително ги 

нудат со договорни обврски од две години и со субвенции за мобилни телефони, 

но истите можат да ги спојат односно вклучат во пакет со фиксните услуги што 

истите ги нудат.  

За разлика од нив, виртуелните храбри оператори, не нудат обврзувачки 

договори, не нудат субвенции во поглед на мобилните телефони ниту пак ги 

врзуваат во пакет со фиксните услуги (ТВ, Интернет, фиксна телефонија).  

По спојувањето на мобилните оператори Vip и One, како и кабелскиот оператор 

blizoo, оне.Вип постепено ги зголеми цените, а главниот конкурент, Македонски 

Телеком исто така, ги задржа или зголемуваше цените. Во очи на вистината, 

постепено започна и зголемувањето на интернет понудата во пакетите, па така од 

1 или 3GB денес имаме пакети со по 5, 10 или и до промотивни 20GB. Со влезот 

на Lycamobileсе очекуваше мал пад на цените, но тоа не се случи, баш напротив 

двата оператори останаа со цените и благо зголемување на истите. Со влезот на 

новиот четврт оператор, кој е исто така виртуелен, се очекува стабилизација на 

цените и понудите, но и постепен пад на сумите во текот на 2019 година. 

За посериозно размрдување на цените и понудите на пазарот на мобилни услуги, 

потребно е влез на трет мрежен оператор, нешто за што е задолжена АЕК. Вреди 

да се напомене дека ние сме единствена земја во Европа која има само два 

мрежни мобилни оператори и истото тоа треба да се промени со цел да се 

создаде здрава конкуренција што би довела пад на цените и подобрување на 

услугите во Републиката.  

Препорака од страна на корисниците е воведување на можноста корисникот сам 

да си го формира својот пакет и на месечна основа да може да го менува. Таква 

опција имаше поранешниот оператор One со т.н. Select понуда каде што 

корисникот си комбинираше пакети за минути, пораки и интернет. Ваква опција 

денес постои во Хрватска, каде што виртуелниот мобилен оператор Bon Bonим 

нуди на своите корисници. 
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5.Опис на пазарот на фиксни телекомуникациски 

услуги 

 Пазарот на фиксни телекомуникациски услуги ќе биде поделен на повеќе 

сегменти, односно истиот го сочинуваат услугите во фиксната телефонија, 

услугите со интернет како и нудењето на ТВ услуга. Дополнително ќе се изврши 

анализа и во сегментот на врзани услуги во пакет и тоа со 3 и со 4 услуги. 

Во делот за фиксна телефонија, согласно кварталниот извештај10 од АЕК, 

за вториот квартал од 2018 година, од 18 нотифицирани субјекти во службената 

евиденција на АЕК во вториот квартал од 2018 година, 15 субјекти обезбедуваа 

јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација. Вкупниот број на фиксни 

линии во вториот квартал од минатата година изнесувал 368.855 броја. Во 

вкупниот број на фиксни линии учеството на МакедонскиТелеком е 56,74%, додека  

од алтернативните оператори/ даватели на услуги најголемо учество има 

оне.ВИПсо 32,65%, понатаму следуваат: Роби (Телекабел) (6,62%) и Неотел 

(3,09%), со што овие четири оператори ќе бидат анализирани подолу во 

документот во поглед на понудата и цените на услугата. 

Во делот на интернет услугите, согласно податоците од АЕК за вториот 

квартал од 2018 година, од 92 нотифицирани субјекти во службената евиденција 

на АЕК, 91 субјекти обезбедуваа услуги за пренос на податоци. Во овој сегмент 

влегува и 2G/3G/4G мобилниот интернет со што не е можно да се прецизира 

бројката на точни претплати преку јавна кабелска или оптичка мрежа. Според 

уделот по бројот на активни претплатници со фиксен пристап до интернет со 

широк опсег по оператор на 30.06.2018 година, може да се забележи најголем 

удел има Македонски Телеком од 40,55% потоа следуваат оне.ВИП 30,11%, Роби 

(Телекабел) 16,33%, Неотел 1,46%. Бидејќи во Телеком, Вип, Телекабел и Неотел 

се четирите најголеми играчи и на овој пазар, истите ќе бидат анализирани 

подолу.  

Последниот дел од мозаикот наречен фиксни телекомуникациски услуги, го 

сочинуваат телевизиските услуги. Според извештајот на АЕК, од 56 нотифицирани 

субјекти во службената евиденција на АЕК за обезбедување на услуги поврзани 

со радиодифузија, како што се како што се: пренос и емитување на терестријални 

радио програмски сервиси, пренос и емитување на терестријални телевизиски 

програмски сервиси, реемитување на радио програмски сервиси, реемитување на 

телевизиски програмски сервиси 55 субјект беа активни во вториот квартал од 

2018 година. Вкупниот број на ТВ претплати изнесувал: 400.118 претплатници на 

ТВ услугите. Согласно достапните податоци, најголем удел во ТВ услугите има 

Македонски Телеком со удел од 30,42%, потоа следува Оне.Вип со 31,09%, Роби 

                                                             
10http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2448:izvestaj-vtor-kvartal-2018&Itemid=520&lang=mk 
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Телекабел со 21,49% и ТоталТВ со 5,43%. За разлика од погоре наведените 

анализи, овде изостанува операторот Неотел, со што се нема податок колкав удел 

имал во вторите три месеци од изминатата година, но и покрај тоа Неотел со 

својата НеоТВ ќе биде дел од анализата, исто како и операторот ТоталТВ.  

Исто така, операторите нудат и пакети со две, три или четири услуги, 

врзани во еден пакет т.е. на една сметка. Со ова се дава одреден попуст на 

услугите. Операторите Македонски Телеком и Неотел поради својата 

специфичност во поглед на ТВ услугите, IPTV (телевизија преку интернет 

протокол) мораат да понудат врзани услуги во пакет. Фиксната телефонија, пак, 

бидејќи е во опаѓање, операторите ја нудат бесплатно во пакетите за да се одржи 

во живот. Според податоците од извештајот на АЕК, македонските граѓани 

најчесто користат пакет со три услуги: фиксна телефонија, интернет и телевизија 

и тоа 130.849 активни претплати. На второ место со 83.589 претплати е пакетот со 

4 услуги во кои освен фиксните, се вклучени и мобилните телефони. На трето 

место се пакетите со интернет и телевизија односно овие врзани услуги во пакет 

ги сочинуваат 58.767 претплатнички договори. Пакети кои вклучуваат само 

интернет и фиксна телефонија се 56.080 додека пак 14.602 претплати во себе 

содржат телевизија и фиксна телефонија. Оператори кои највеќе имаат удел во 

пакети со три услуги се оне.ВИП со 45,86% а потоа следуваат Македонски 

Телеком со 42,34%, Роби Телекабел со 11,05%. За жал во овој квартален извештај 

нема податоци колкав удел има операторот Неотел, кој исто така нуди пакет со 

три услуги. 

 

6.Споредба на понудата на четирите 

телекомуникациски оператори кои вршат услуги на 

територија на целата држава 

Од гореприложената состојба на пазарот на услуги во фиксната 

телефонија, интернетот и ТВ услугите, гледаме дека операторите Македонски 

Телеком, оне.Вип, Роби (Телекабел) и Неотел се јавуваат најчесто како „големата 

четворка“, како и сателитскиот оператор ТоталТВ во делот со телевизијата, каде 

што операторот Неотел не фигурира во кварталниот извештај. Во продолжение ќе 

се прави анализа во однос на понудата и цените кои овие оператори ги нудат на 

своите претплатници, достапни на територија на целата држава. 

6.1 Споредба на услуги од фиксната телефонија 

Предмет на анализа во поглед на фиксната телефонија ќе бидат пакетите 

кои што Македонски Телеком, оне.Вип, Неотел и Телекабел ги нудат како 

самостојни услуги. 
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Македонски Телеком има два основни пакети за фиксната телефонија и 

тоа: Call start11и Call Comfort12. Во првиот пакет тој нуди неограничени разговори 

во фиксната мрежа на Телеком за месечна претплата од 499 денари. Вториот 

пакет, Комфорт, за цена од 799 денари месечно се добива неограничени минути 

кон сите фиксни мрежи и 100 минути за разговор во мобилната мрежа на Телеком.  

За разлика од Телеком, Вип има еден пакет, Vip Fix13чија претплата е 149 

денари. Во него не се вклучени бесплатни минути и истите се наплатуваат 

согласно ценовникот, кој чини: 0,9 денари минута кон сите фиксни мрежи и 7,9 

денари кон сите мобилни мрежи. Споредбено со пакетите од Телеком, цената е 

далеку поефтина, но во себе не вклучува бесплатни минути ниту во сопствената 

мрежа, ниту кон другите фиксни и мобилни мрежи. 

Третиот оператор со најголем удел во фиксната услуга, Телекабел има исто 

така еден пакет14 со претплата од 150 денари, без обврзувачки договори. 

Дополнително, во пакетот се вклучени неограничени бесплатни разговори во 

сопствената фиксна мрежа. Кон фиксните оператори15 во земјата цената изнесува 

0,8 денари, а кон мобилните оператори има две тарифи зависно од временскиот 

интервал: од 8 до 20 часот, 11 денари минута, додека пак од 20 до 8 часот е 5 

денари минута. Од фиксната мрежа на Телекабел кон нивната нова мобилна 

мрежа, цената изнесува 3 денари од минута. Споредбено на цените, претплатата 

е идентична со таа на Вип, но цената за минути е поразлична. За 0,1 денар е 

поефтина кон фиксните мрежи, но затоа во однос на мобилните е повисока за 4 

денари во периодот од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Исто така Телекабел 

нуди можност за два телефонски броја на еден ист модем, односно за 

дополнително 100 денари се добива уште еден телефонски број што ќе го 

користите. 

Четвртиот давател на фиксна телефонија, Неотел има два пакети16: Пакет 

150 и пакет 300. Во првиот пакет за 177 денари месечно се добиваат 200 минути 

за разговор во мрежата на Неотел и дополнителни 100 минути кон другите фиксни 

мрежи. Во вториот пакет за сума од 354 денари се добиваат неограничени 

разговори во мрежата на Неотел и 200 минути кон другите оператори. Вреди да се 

забележи дека фиксната телефонија Неотел ја изнајмува и на други локални 

оператори, со што фиксната мрежа на Неотел е голема во поглед на корисниците 

кои помеѓу себе можат да имаат неограничени разговори во мрежата.  

                                                             
11https://www.telekom.mk/call-start.nspx 
12https://www.telekom.mk/call-comfort.nspx 
13https://www.vip.mk/fiksna-telefonija/info 
14https://telekabel.com.mk/telefonija/ 
15https://telekabel.com.mk/cenovnik-za-telefonija/ 
16https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/telefonija/ 
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6.2 Споредба на интернет услугите 

 За разлика од поедноставните пакети за фиксна телефонија, операторите 

нудат повеќе видови на интернет пакети, со различни технологии, како што се 

бакар, оптика, DOCSIS и бежичен 4G/LTE интернет. Па така, операторите Телеком 

и Вип имаат пакети со бакар и оптика, односно операторот Вип своите услуги ги 

врши преку изнајмување на мрежата од Телеком. Операторите Вип и Телекабел 

пак, имаат кабелски интернет на Docsisстандардот. Телеком, Телекабел и Неотел 

пак имаат оптичка мрежа, а таму каде што Неотел нема своја инфраструктура, ја 

користи изнајмено таа на Телеком. Во поглед на LTE стандардот, Вип и Неотел се 

натпреваруваат во понудата.  

Четирите основни пакети17 на интернет, што Македонски Телеком ги нуди за 

своите корисници, дали како индивидуални пакети или пак врзани во пакетите со 3 

(Internet & TV) или 4 (Magenta) услуги, се базираат на бакар и оптика18, зависно од 

техничките можности. Најмалиот пакет, S, има скромни брзини од 8Mbps за 

симнување и 768Kbps за прикачување и истиот чини 899 денари што го прави 

најскап пакет во споредба со основните пакети на конкурентите, но воедно и со 

најмали брзини што се испорачуваат. Средниот пакет, M, има слична брзина, од 

12Mbps колку што и дозволува бакарната мрежа на Телеком, додека пак upload 

брзината останува иста, 768Kbps и истиот е 999 денари. Големиот пакет, L, за 

разлика од бакарните, се нуди само преку оптичките кабли на Телеком и има 

симетрични брзини од 50Mbps за симнување и прикачување, за месечна 

претпалта од 1.499 денари. Најголемиот пакетXL, со брзини од 300 Mbps е 

достапен за 2.990 денари што го прави најскапиот пакет за оптика во понудата на 

Македонски Телеком. 

 Операторот Вип како основна мрежа ги користи коасијалните кабли со Euro 

Doscsis 3.0 стандардот и брзините за симнување му се движат од 30 до 150Mbps, 

додека пак за прикачување брзините се движат од скромни 1 до 5Mbps зависно од 

пакетот. Кабелскиот интернет на Вип како самостојна услуга се нуди во два 

пакети19 и тоа: Vip Net neo S за 699 денари со брзини од 50/3Mbps и Vip Net neo M 

за 899 денари со брзина од 100/5Mbps. Таму каде што нема техничка можност20, 

Вип ја користи и мрежата од Македонски Телеком и тоа: Vip Net lite neo S за 699 

денари со брзини од 10/1Mbps и Vip Net lite neo M за 899 денари со брзина од 

16/1Mbps. Компаративно, оне.Вип има поефтини пакети и поголеми брзини во 

споредба со Македонски Телеком иако ја користи нивната бакарна мрежа. 

Дополнително Вип ја користи и оптичката мрежа со пакет Vip Net lite neo L со 

симетрични брзини од 40Mbps за 1.299 денари, што, исто така, е поефтино за 

                                                             
17https://www.telekom.mk/internet-paketi-landing.nspx 
18https://www.telekom.mk/content/pdf/Internet%20dopolnitelni%20informacii.pdf 
19https://www.vip.mk/internet/tarifi 
20https://www.vip.mk/internet/tarifi/lite 
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околу 200 денари од оптичкиот пакет L на Телеком. Операторот оне.Вип ја користи 

и својата мобилна мрежа за нудење бежичен интернет таму каде што нема 

техничка можност за својата доксис или пак не може да се изнајми мрежата на 

Телеком, и нуди пакет Vip Combo Box 221 (кој вклучува и фиксна телефонија) за 

цена од 599 денари, со вклучени 100GB интернет сообраќај со брзини од 20Mbps 

за симнување и 1Mbps за прикачување.  

 Телекабел има два основни пакети за кабелски интернет22 и четири пакети 

со оптички интернет23. Целиот интернет сообраќај, односно интернет услуга ја 

врши преку својата сопствена мрежа. Првиот интернет пакет со цена од 500 

денари е наречен Lightspeed и има брзина од 30/1Mbps, додека вториот пакет, 

WarpSpeedима брзина од 25/2Mbps и цена од 1500 денари. Разликата во цената и 

разликата во брзините не се соодејствуваат помеѓу овие два интернет пакети, 

бидејќи брзината иако е помала во вториот пакет, цената е далеку поголема (за 

цели 1000 денари). Оваа разлика во цената не може да се оправда ниту пак со 

минималното зголемување на брзината за прикачување на сметка на намалената 

брзина за симнување. Сепак се остава можност да е техничка грешка на интернет 

страницата. 

Од друга страна, пак, Телекабел го има најефтиниот пакет со оптички интернет, 

дополнително без обврзувачки договор. Најмалиот пакет, Optic 20 со симетрични 

брзини од 20Mbps и неограничен интернет сообраќај, без политика на фер 

трошење, го нуди за 600 денари. Иако е за 100 денари поскап од кабелскиот 

Lightspeed и има помала брзина за симнување, цената е оправдана поради 

брзината за прикачување како и стабилноста и преностите што ги нуди оптичкиот 

интернет. Следниот пакет Optic 40 чини 1.000 денари и има брзини од 40Mbps 

како што самото име кажува. Спореден со пакетот L со брзини од 50Mbps на 

телеком, е далеку поефтин иако има минимално помала брзина. Споредбено со 

брзините на интернет кај Вип во Vip Net Lite Neo L е за 300 денари поефтин. 

Големиот пакет со брзини од 100Mbps, Optic 100 чини 2.500 денари. Овој пакет е 

малце поскап во споредба на пример со оптичкиот пакет XL на Македонски 

Телеком, бидејќи таму за околу 500 денари повеќе, ќе се добијат 300Mbps 

наспроти овдешните 100Mbps.  Најголемиот пакет во земјава, дополнително без 

договорна обврска што некој оператор го нуди, е пакетот Optic 1.000 со брзини од 

1Gbps и чини 3.500 денари. Операторите Македонски Телеком и Неотел нудеа 

такви пакети, но поради неможноста да испорачаат и/или пак немањето доволна 

заинтересираност и реална потреба за физичките лица, тие пакети без остранети 

од понудите. 

                                                             
21https://www.vip.mk/kombo/combo-box 
22https://telekabel.com.mk/kabelski-internet/ 
23https://telekabel.com.mk/opticki-internet/ 
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 Четвртиот најголем оператор што нуди интернет услуги според податоците 

од АЕК, Неотел услугата ја нуди преку две технологии24, бежичната LTE мрежа 

што ја наследи нивната Wi-Max и преку своја оптичка мрежа. Исто така овој 

оператор, како и оне.Вип ја користи оптичката мрежа на Телеком или пак на 

локални кабелски оператори за нудење услуги таму каде што нема своја мрежа. 

Подолу во овој пасус, исто така, ќе забележиме дека и покрај тоа што користи 

мрежа од други оператори, пред се’ од Телеком, цената на оптичкиот интернет е 

далеку пониска од интернетот со истите брзини што го нуди Македонски Телеком. 

Првиот ЛТЕ пакет, Net 20 чини 790 денари месечно со брзина од 20/2Mbps, додека 

вториот Net 30 е 990 денари со брзини од 30/3Mbps. Интересно е да се напомене 

дека вториот пакет е достапен само самостојно, односно брзината од 30Mbps за 

симнување и 3Mbps за прикачување ја нема во пакетите врзани со фиксната 

телефонија и IPTV услугата. Преку сопствената или изнајмената оптичка мрежа, 

Неотел има три пакети: fiber 50, fiber 100 и fiber 300. Во согласност со имињата на 

пакетите, брзините на интернетот се: fiber 50 – 50Mbps за 1.090 денари, fiber 100 – 

100Mbps за 1.790 денари и fiber 300 – 300Mbps за 2.390 денари. Ако го споредиме 

првиот пакет со брзини од 20Mbps преку бежичната ЛТЕ мрежа со бежичниот 

пакет од оне.Вип, Vip Combo Box 2, кој има иста брзина од 20Mbps; ќе видиме дека 

е малку поскап, односно за 200 денари. Доколку ги споредуваме оптичките пакети 

пак, ќе го констатираме следново: Неотел пакетот со 50Mbps е за околу 400 

денари поефтин од пакетот на Телеком, додека пак пакетот од 300Mbps е 

поефтин за околу 600 денари. Исто така, пакетот од 100Mbps ако го споредиме со 

пакетот на Телекабел, исто така, е поефтин за 700 денари.  

 

                                                             
24https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/internet/ 
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6.3 Споредба на ТВ понудата 

 Анализата во поглед на ТВ претплатите се чини дека ќе биде најкомплексна 

во споредба со поедноставните компарации за мобилните претплати, за фиксната 

телефонија, а на исто рамниште во поглед на споредбите за интерент услугите. 

Кабелските оператори оне.Вип и Телекабел својата ТВ услуга ја нудат претежно 

преку коасијален кабел, т.е. го користат за аналогна кабелска иако Вип има тренд 

да ги исклучува аналогните канали за да ослободи фреквенции за поголеми 

интернет брзини; но и стандардот DVB-C за дигиталната кабелска. Дополнително 

Вип понуди и интерактивна телевизија за која е потребен интернет приклучок. 

Исто така, Вип нуди и бежична терестријална телевизија, која ја превзеде од One, 

т.е. поранешниот BoomTV. Телеком и Неотел пак нудат телевизија преку интернет 

протокол, што е различен стандард од кабелската и нуди поголеми можности во 

поглед на бројот на канали и интерактивните можности од типот на паузирање, 

премотување, снимање и видеотеки, нешто што Вип се обидува да конкурира со 

интерактивната телевизија. Поради IPTV стандардот, Телеком и Неотел ТВ 

услугата не ја нудат самостојно, туку секогаш е врзана во пакет со интернетот и 

затоа овие два оператори нема да бидат дел од овој сегмент на анализа, туку во 

подолу спроведената анализа за врзаните услуги во пакет (triple пакетите). 

Секако, освен терестријалната, кабелската и IPTV услугата, тука е и сателитската 

телевизија, која ја нуди операторот TotalTV, дел од United Group, балканската 

групација на територија на поранешните Југословенски држави. Сумирано, поради 

специфичностите, тема на анализа ќе бидат само поединечните пакети за ТВ 

услуга на операторите Вип, Телекабел и ТоталТВ, додека пак ТВ услугите на 

Македонски Телеком и Неотел ќе бидат анализирани подоцна во пакетите со 

повеќе услуги.  

 Прв оператор за анализа во однос на ТВ услугите е Вип кој нуди кабелска 

телевизија, но и терестријална како оператор кој го има добиено (наследено) 

тендерот за раководење со три дигитални мултиплекси за пренос на национално и 

регионално ниво ТВ канали. Во првиот пакет25, Vip TV S за цена од 349 денари се 

вклучени до 80 ТВ канали, додека пак во пакетот TV M за цена од 699 денари се 

вклучени до 140 канали. Вип освен овие два основни ТВ пакети, има и 

дополнителни пакети26 кои се доплатуваат. Па така постојат пакети: Sport (99 

денари) кои ги вклучува Sport Klub каналите во SD и HD, HBO (249 денари) кој ги 

вклучува во SD и HD филмските канали, пакет Balkan 8+ (99 денари) кој ги 

вклучува хрватските RTL канали, бошњачките Elta, РТРС и TV 1, како и 

црногоскиот Атлас ТВ. Исто така постои и пакет Cinestar Premiere кој ги вклучува 

Cinestar Premiere 1 и 2 каналите за цена од 199 денари, пакетот Box (199 денари) 

кој ги вклучува FilmBox каналите и некои други спортски и канали за возрасни. 

                                                             
25https://www.vip.mk/vip-tv 
26https://www.vip.mk/lista-na-tv-kanali 
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Пакетот Pink кој вклучува над 25 канали од српската групација за цена од 99 

денари. Пакетот HD Max за цена од 199 ќе понуди неколку спортски и канали за 

возрасни во висока резолуција. Исто така пакетите Digitalb Start и Digitalb Family по 

цена од 99 односно 249 денари ги нудат каналите од Digtalb групацијата со 

потекло од Албанија. Поголемиот дел од овие дополнителни ТВ пакети се 

вклучени бесплатно во пакетите со три услуги кои ги нуди овој оператор.  

За разлика од кабелската, во DVB-T, дигиталната бежична телевизија, 

поранешниот BoomTV, цената е помала, но и бројот на канали што се нудат на 

избор. Па така, TV Lite S27пакетот чини 199 денари и ги вклучува македонските 

канали и некои балкански, додека пак TV Lite M пакетот од 299 денари има до 50 

ТВ канали. Секако, оне.Вип нуди и овде дополнителни ТВ пакети28 и тоа: HBO 

пакетот за цена од 249 денари и ги вклучува само SD каналите (поради техничка 

можност), пакет Super кој вклучува голем број на документарни, филмски, детски, 

спортски и забавни канали за цена од 199 денари, пакет Extra package plus кој за 

цена од 199 денари нуди два филмски канали, два канали за возрасни и три 

спортски канали. Исто така постои и Pink Lite пакет кој за цена од 49 денари 

вклучува два Pink канали. Пакетите Super и Extra package plus се бесплатно 

вклучени во пакетите со повеќе услуги, за разлика од HBO и Pink пакетите кои и 

понатаму се со доплата, без разлика кој пакет со три услуги го избрал корисникот.  

 Главниот конкурент на операторот Вип во кабелската телевизија, е првиот 

кабелски ТВ оператор во земјата, Телекабел. Тој нуди едноставен пакет29 од 450 

денари, кој вклучува аналогна телевизија30, а дигиталната телевизија31 корисникот 

ја добива за 0 денари. Како и Вип, така и Телекабел вкучува два дополнителни32 

ТВ пакети: Пакет плус кој чини 100 денари и Балкан плус кој чини 99 денари 

месечно. Во пакет плус се вклучени четири канали за возрасни, додека пак во 

пакетот Баклан плус се вклучени хрватските РТЛ канали. 

 Третиот оператор што својата ТВ услуга ја нуди самостојно, но и на 

територија на цела држава, е сателитскиот оператор TotalTV. Операторот има три 

пакети33 и тоа: Start, Extra и Premium. Малиот пакет, Start е со месечна претплата 

од 299 денари и вклучува до 30на основни канали. Средниот Extra пакет има цена 

од 599 денари месечно и вклучува до 100на ТВ канали од кои над 20 HD. 

Големиот Premium Пакет е со месечна претплата од 999 денари и вклучува над 

100 канали и до скоро 30 HD канали. Во овој пакет бесплатно се вклучени и 

                                                             
27https://www.vip.mk/vip-tv-lite 
28https://www.vip.mk/lista-na-tv-kanali 
29https://telekabel.com.mk/cenovnik-za-televizija/ 
30https://telekabel.com.mk/analogna-televizija/ 
31https://telekabel.com.mk/digitalna-televizija/ 
32https://telekabel.com.mk/digitalna-televizija/ 
33https://totaltv.tv/mk/Televizija/TV-paketi 
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дополнителните ТВ пакети со Cinestar Premiere HD каналите, HBO и Cinemax 

каналите, како и пакетот Club X кој вклучува канали за возрасни. 

 Најголемиот оператор за ТВ услуги, иако истите ги нуди во пакет со другите 

фиксни услуги, Македонски Телеком преку услугата MaxTV34, вклучува неколку 

пакети кои може да се комбинираат и тоа: MaxTV S кој има до 50 ТВ канали за 

цена од 699 денари, MaxTV M кој има до 80 ТВ канали за цена од 799 денари и 

MaxTV L пакет за цена од 1.199 денари со над 80 ТВ канали и вклучени 

дополнителни пакети. Телеком има дополнителни пакети35 со повеќе различни 

тематски телевизии. Па така има пакет Sport кој ги вклучува спортските канали 

Sport Klub и Arena Sport и цената изнесува 199 денари. Исто така има пакет Sport 

HD кој ги има и HD верзиите од Sport Klub и Arena Sport и изнесува 249 денари. 

Исто така има пакет до 20 музички канали од групацијата Пинк, односно пакет Pink 

& Grand за 99 денари, како и Pink & Grand+ за 199 денари кој ги вклучува и другите 

канали од Пинк групацијата. Пакетот HBO чија вредност изнесува 354 денари ги 

вклучува SD и HD каналите од HBO, како и дополнителните опции HBO OD и HBO 

GO. Cinemax SD и HD каналите, исто така, се во посебен пакет кој изнесува 149 

денари месечно. Max Balkan е пакет генерално составен од хрватските и 

бошњачките канали како и кај другите оператори и изнесува 99 денари. 

Македонски Телеком нуди и пакет составен од албанските Tring канали и цената 

изнесува 399 денари, но доколку пакетот се активира во склоп на Internet&TV 

пакетите изнесува 359 денари, а во Magenta1 изнесува 299 денари. Секако тука се 

и скратените пакети Tring за 99 денари и Tring+ за 299 денари.Телекомима и 

посебенпакетод 3 каналиодАлбанија и Косово, Max Alb кој е 

бесплатензаактивација. Пакетот Extreme паквклучуванеколкумузичкиканали и 

претежноканализавозрасни и неговатаценаизнесува 199 денари, 

додекапакпакетот Max HD изнесува 199 денари и вклучува 5 канали. 

Телекомимауштееденпакет, наречен Max HD+ којсодополнителноуштееденканал, 

изнесува 249 денари и 

претставуванелогиченчекордабидепоскапзасамоеденканал. Дополнително, мора 

да се има предвид дека HD каналите се достапни само на оптичката мрежа на 

операторот, додека преку обичниот бакар истите тие канали не се достапни 

поради технички причини. Дел од дополнителните пакети се вклучени бесплатно 

во пакетите врзани со фиксната телефонија и интернет, зависно од изборот. 

 Операторот Неотел, кој исто така својата ТВ услуга36 ја нуди само во пакет 

со интернет услугите, поради IPTV стандардот, нуди основен пакет од 80тина 

канали, претежно во HD формат. Од дополнителни пакети, располага со пакетот 

Балкан+37 кој ги вклучува претежно хрватските ТВ канали по цена од 99 денари 

                                                             
34https://www.telekom.mk/internet-tv.nspx# 
35https://www.telekom.mk/dopolnitelni-tv-paketi.nspx 
36https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/ 
37https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/#tab-balkan 
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месечно. Тука е и пакетот Филмбокс38 кој за цена од 250 денари вклучува канали 

во HD, пред се' FilmBox каналите.Каналите од албанската групација Digitalb се 

вклучени во три пакети и тоа: Дигиталб Basic39 по цена од 100 денари кој вклучува 

над 10 канали, Digitalb Family40 кој вклучува над 20 канали за цена од 250 денари, 

како и Digitalb Total41 кој за цена од 350 денари ги вклучува каналите од 

претходните два Дигиталб пакети. Дополнителните пакети не се вклучени во 

пакетите со три услуги кои ги нуди овој оператор.  

 

6.4 Споредба на triple пакетите 

 Операторите своите фиксни услуги најчесто ги врзуваат во еден пакет, со 

кој се добиваат попусти и дополнителни бенефити во однос на услугите. 

Дополнително со пакетите во кои има телевизија и интернет, се вклучува и 

фиксната телефонија со цел да се одржува во живот, поради глобалниот тренд на 

пад односно некористење на услугата поради мобилната телефонија. Исто така 

фиксната телефонија користи VoIP технологија, односно глас преку интернет 

протокол, со што фиксната телефонија мора да биде поврзана со интернет 

услугата. Дополнително, Македонски Телеком и Неотел поради нивната 

специфична понуда на ТВ услуга, односно интерактивна телевизија, IPTV, 

телевизија преку интернет протокол, истата ја нудат во пакети со интернет услуга, 

                                                             
38https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/#tab-filmbox 
39https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/#tab-digitalbb 
40https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/#tab-digitalbf 
41https://neotel.mk/category/domasni-korisnici/televizija/#tab-digitalbt 
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а не самостојно како што наведовме погоре во анализата. Операторите најчесто 

располагаат со три пакети во кои брзината на интернетот и бројот на каналите 

расте во зависност од пакетот. Во продолжение ќе се изврши компарација во 

поглед на бројот на ТВ канали, во брзината на интернетот како и во поглед на 

фиксната телефонија помеѓу операторите оне.Вип, Македонски Телеком и 

Неотел. Операторот Телекабел не нуди посебни пакети со поволности, односно 

корисникот услугите може да ги користи поединечно, за кои истите не добива 

попусти доколку ги соедини.  

 Македонски Телеком како најголем оператор во своето портфолио нуди 4 

основни пакети42 именува како Internet & TV, но во себе вклучува и фиксна 

телефонија. Првиот пакет, S во себе вклучува интернет со 50GB, со брзина од 

8Mbps/768Kbps, фиксна телефонија со бесплатни минути во мрежата на Телеком, 

како и MaxTVуслуга со 50 ТВ канали, без дополнителни пакет канали, за цена од 

1.258 денари месечно. Вториот пакет, M, во себе вклучува интернет со брзини од 

12Mbps/768Kbps, фиксна телефонија со неограничени минути кон сите фиксни 

мрежи, како и ТВ услуга со околу 80 ТВ канали, а цената на овој пакет изнесува 

1.438 денари. Третиот, L пакетот, изнесува 2.158 денари и во себе вклучува 

оптички интернет со симетрични 50Mbps, фиксна телефонија со неограничени 

минути кон сите домашни национални оператори, како и 500 меѓународни минути 

за разговор. Тука секако е и интерактивната телевизија MaxTVсо над 80ТВ канали, 

како и дополнителни ТВ пакети HBO, Pink&Grand+, Balkan или Tring. Најголемиот 

пакет, XL со цена од 3.508 денари, нуди интернет брзини до 300Mbps, 

неограничени минути кон сите национални мрежи и 500 минути кон странство. Во 

поглед на ТВ услугата, таа е идентична како погоре и вклучува над 80 канали, како 

и каналите од дополнителните ТВ пакети како што се: HBO, Pink&Grand+, Balkan 

или Tring.  

Мора да се напомене дека количеството на интернет сообраќај во пакетите M, L и 

XL изнесува 1TB односно за пакетите важи политика на фер трошење, а 

дополнително треба да се забележи дека корисниците можат самостојно да ги 

искомбинираат пакетите во поглед на брзината за интернет и ТВ понудата. 

 Вип нуди повеќе видови на пакети со комбинирани услуги. Таму каде што 

операторот има своја кабелска мрежа ги нуди Combo343 пакетите. Таму каде што 

нема своја кабелска инфраструктура,нуди пакети Combo 3 Lite44односно за 

интернет ја познајмува мрежата од Телеком, додека пак за ТВ ја нуди својата 

бежична терестријална платформа, порано позната како BoomTV. Исто така, 

                                                             
42https://www.telekom.mk/internet-tv.nspx# 
43https://www.vip.mk/kombo/combo_3 
44https://www.vip.mk/kombo/combo_3 
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корисниците можат да изберат и пакет кој што се состои од бежичен 4G LTE 

интернет и бежична телевизија (DVB-T), наречен Combo Box 345. 

Vip Combo 3 S пакетот како најмал пакет по цена од 899 денари, во себе вклучува 

90 ТВ канали на еден ТВ приклучок, интернет со брзини од 30/1Mbps како и 

фиксна телефонија со неограничени разговори кон сите фиксни мрежи. 

Компарирано на овој пакет со S пакетот на Телеком, ќе се види освен помалата 

цена од над 350 денари, дека во себе вклучува повеќе ТВ канали и поголема 

интернет брзина, како и неограничените повици кон сите мрежи а не само со 

сопствената мрежа. 

Combo 3 M пакетот е среден и најчесто користен пакет на овој оператор, кој во 

себе вклучува поголема брзина на интернетот, која изнесува 50/3Mbps, фиксна 

телефонија со неограничени разговори, но и над 130 ТВ канали, вклучително и 

дополнителни ТВ пакети и тоа Cinestar и Balkan или Digitalb start. Цената на М 

пакетот изнесува 1.199 денари и споредено со средниот пакет од Телеком е 

поефтин за над200 денари, но во себе вклучува и далеку поголем број на ТВ 

канали и поголема брзина на интернетот и во поглед на симнување и за 

прикачување.  

Најголемиот пакет е Vip Combo 3 L, кој изнесува 1.699 денари и е поефтин за 

околу 450 денари во споредба со пакетот од Телеком. Тој во себе вклучува 

интернет со брзини од 100/5Mbps, што споредбено со брзините од 50Mbps на 

Телеком е двојно поголем, освен во поглед на брзината за прикачување која не 

може да се постигне со сегашниот Euro Docsis 3.0 стандард наспроти 

Телекомовата оптика. Во поглед на ТВ каналите, Вип има над 150 ТВ канали, во 

кои се вклучени и дополнителните пакети како што се: HBO Premium, Cinestar 

Premiere, HD Max, Balkan или Digitalb Family.  

Вип операторот, исто така ги има и Lite пакетите кои ги нуди преку мрежата на 

Македонски Телеком во поглед на интернетот а за ТВ услугата ја користи 

дигиталната терестријална телевизија за која има концесија од страна на АЕК и 

располага со три национални мултиплекси. 

Lite 3S пакетот во себе вклучува 50на ТВ канали достапни бежично, интернет 

преку бакарен кабел со брзини од 10/1Mbps и фиксна со неограничени разговори 

кон сите мрежи, за цена од 899 денари. Lite 3M пакетот пак изнесува 1.199 денари 

и во себе вклучува 60на ТВ канали вклучувајќи го и Extra пакетот, брзина од 

16/1Mbps и исто така фиксна со неограничени разговори. Најголемиот, Vip Neo 

Combo Lite 3L пакетот во себе за цена од 1.699 денари вклучува 60на ТВ канали 

(исто така Extra пакетот) и оптички интернет преку мрежата на Телеком, со брзини 

од 40Mbps, како и фиксната телефонија што вклучува неограничени минути.  

                                                             
45https://www.vip.mk/kombo/combo-box 
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Исто така, да не го заборавиме и пакетот што е целосно бежичен, односно во себе 

вклучува 50 ТВ канали преку Vip TV Lite услугата (поранешно BoomTV), фиксна 

телефонија со неограничени разговори и бежичен интернет преку мобилната 

мрежа на Вип, односно преку 4G/LTE инфраструктурата кој вклучува 100GB 

сообраќај, по вкупна цена од 799 денари.  

 Третиот оператор, кој своите услуги ги вклучува во triple пакети е Неотел, 

кој е најнов во тој поглед, сооглед на фактот што својата ТВ услуга ја започна со 

нудење некаде на средината на февруари месец 2016та година. И покрај овој 

датум за старт на ТВ услугата, нема податок за уделот на овој оператор во ТВ 

услугите во кварталниот извештај за вторите три месеци во 2018та година.  

Неотел своите фиксни услуги ги нуди на два начини: бежично преку својата LTE 

мрежа и мрежно преку својата оптичка мрежа, а каде што е потребно и преку 

изнајмена мрежа од другите кабелски оператори, претежно Македонски Телеком.  

Па така, најмалиот пакет е neo Trio 10 и изнесува 1190 денари, и во себе вклучува 

бежичен интернет преку 4G LTE мрежата со брзини од 10/1Mbps и IPTV со над 80 

ТВ канали. Секако во пакетот е вклучена и фиксна телефонија со бесплатни 

минути во мрежата на Неотел. Вториот бежичен пакет, neo Trio 20, со брзини од 

20/2Mbps и исто над 80 ТВ и фиксна телефонија изнесува 1.290 денари и 

споредбено на пример со бежичниот пакет на Вип, Combo Box 3, е за речиси 500 

денари поскап, а вклучува иста брзина и 30на повеќе ТВ канали.  

Следните трипл пакети се преку оптичка мрежа и во себе вклучуваат симетрични 

брзини. Па така, најмалиот neo Trio 50 изнесува 1490 денари, со симетрични 

интернет брзини од 50Mbps, но и IPTV (NeoTV) со над 90 ТВ канали и фиксна 

телефонија со неограничени минути. Овој пакет на Неотел доколку го споредиме 

со пакетот L на Телеком, ќе заклучиме дека е за над 600 денари поефтин, а ги има 

истите интернет брзини, сличен број на ТВ канали, но и поволностите во однос на 

фиксната телефонија, со исклучок на минути кон меѓународните мрежи. Средниот 

пакет е neo Trio 100 и брзината во пакетот е 100Mbps, додека во поглед на ТВ 

услугата нема промени во однос на бројот на канали, ниту пак има дополнителни 

бенефити во поглед на фиксната телефонија, а цената на пакетот изнесува 1.990 

денари. Најголемиот пакет, neo Trio 300 изнесува 2.590 денари а во себе вклучува 

симетрични оптички брзини од 300Mbps, како и над 90те ТВ канали во основниот 

NeoTVпакет и фиксната телефонија со неограничени минути за разговор. 

Најголемите оптички пакети на Неотел и Телеком доколку се споредат ќе се види 

дека иако се речиси идентични во поглед на бројот на ТВ канали, и воедно исти во 

поглед на интернет брзината од 300 мегабити во секунда, разликата во цената 

надминува над 900 денари. 

6.5 Споредба на конвергентни пакети со 4 услуги 

 Двата најголеми комуникациски оператори во земјата, Македонски Телеком 

и оне.Вип за своите корисници нудат и конвергентни пакети со четири услуги, 
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односно ги комбинираат мобилните телефонии со нивните фиксни услуги како што 

се фиксната телефонија, домашниот интернет и телевизијата. Дополнително, во 

овие пакети нудат поголеми попусти за вкупната сметка, но и вклучуваат 

дополнителни поволности во поглед на мобилните услуги, но и за ТВ пакетите. 

Операторот Телекабел иако започна со мобилна телефонија пред неполн месец 

со работа, тој се’ уште не нуди комбинирани пакети со четири услуги, односно 

секоја услуга поединечно се наплатува, без попусти и поволности. Операторот 

Неотел, пак, не нуди мобилна телефонија, иако постои техничка можност да ја 

понуди преку својата 4G LTE мрежа, додека пак за 2G/3G би можел да користи 

национален роаминг додека да изгради сопствена мрежа. Другите два оператори 

што беа дел од анализите во овој документ не нудат дополнителни услуги освен 

нивните основни, односно Лајкамобајл нуди само мобилна телефонија како 

виртуелен мобилен оператор, додека пак ТоталТВ нуди само телевизиски услуги 

преку сателит. 

 Македонски Телеком како најголем оператор во земјава своите пакети со 4 

услуги ги именува под името Magenta 146 и за истите ги нуди како готови пакети, 

но и можност за комбинирање на пакетите за мобилните телефони, интернетот и 

на ТВ услугата по желба на корисникот, како и дополнително да вклучи повеќе 

мобилни линии.  

Најмалиот пакет, Magenta S во себе вклучува две телефонски линии, кои 

вклучуваат неограничени минути за разговор и неограничени SMS пораки кон сите 

мрежи, како и 300MB мобилен интернет, но и услугата MaxTV Go, интерактивната 

телевизија достапна во движење преку паметните уреди. Исто така во овој пакет е 

вклучен и интернет со брзини од 8Mbps/768Kbps со 50GB месечен трансфер и 

фиксна телефонија со бесплатни минути само во сопствената фиксна мрежа. Во 

делот за телевизијата, нуди пакет од 50на ТВ канали, без дополнителни можности 

и дополнителни ТВ пакети. Вкупната цена на овие четири услуги во еден пакет 

изнесува 1.947 денари, во која е пресметан 25% попуст што ги нуди операторот.  

Средниот пакет на Телеком, Magenta M е збогатен и во себе вклучува исто така 

две мобилни линии со неограничени минути и пораки кон сите мрежи и 10GB 

мобилен интернет (кој порано изнесувал 5GB), како и двете дополнителни услуги 

и тоа: MaxTV Go и Family Share, односно услугата за споделување на интернетот 

во кругот на семејството, односно пренос на гигабајтите од еден на друг 

телефонски број што е вклучен во Магента пакетот. Во делот со интернетот и 

фиксната телефонија, овој пакет нуди интернет брзина од 12Mbps/768Kbps и 

неограничен интернет со фер политика на трошење од 1TB; како и фиксна 

телефонија со неограничени минути кон сите национални фиксни мрежи. Во делот 

со интерактивната телевизија, MaxTV, Телеком нуди до 80 ТВ канали, вклучувајќи 

ги и дополнителни можности за паузирање, премотување и видеотеката, како и 

                                                             
46https://www.telekom.mk/magenta1.nspx 
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два дополнителни ТВ пакети и тоа: Sport HD кој ги вклучува каналите Sport Klub и 

Arena Sport во стандардна и висока резолуција како и пакетот Cinemax кој ги 

вклучува Синемакс каналите во SD и HD верзија. Како и претходниот пакет, и овој 

пакет има 25% попуст на вкупната цена, па така месечната претпалта изнесува 

2.772 денари.  

Најголемиот Телекомов пакет, Magenta 1L нуди највеќе поволности во секој од 

сегментите и тоа: два мобилни броја со неограничени минути за разговори и 

неограничени SMS пораки кон сите домашни мрежи, како и по 60 минути за 

меѓународни разговори, а дополнително добиваат и по 20GB мобилен интернет. 

Во склоп на мобилната телефонија, влегуваат и дополнителни услуги и тоа: 

MaxTV Go, Family Share и опцијата Smart Video односно неограничено гледање на 

видеа без да се троши од мобилниот интернет. Во делот за домашниот фиксен 

интернет следува оптички интернет со симетрични брзини од по 50Mbps и фер 

политиката на трошење од 1 терабајт. Дополнително фиксната телефонија доаѓа 

со неограничени минути за разговор кон сите фиксни оператори во земјата и 500 

минути за меѓународни повици. Делот со ТВ услугата ги вклучува речиси сите ТВ 

канали и тоа до 80те основни канали, како и дополнителните ТВ пакети: Sport HD, 

HBO, Cinemax, Exreme, Pink&Grant+, Balkan или Tring. Како и во претходните два 

Магента пакети и во овој е вклучен попуст од 25% и вкупната месечна претплата 

изнесува 4.047 денари.  

Како што напоменавме погоре, овие пакети можат да се изменуваат и така 

корисникот самостојно да си склопи пакет, а дополнително во пакетите може да се 

вклучат и повеќе мобилни броеви, кои исто така можат да бидат со различни 

претплати.  

 Конкурентот во конвергентните услуги, Вип нуди повеќе видови на пакети: 

Комбо47, Комбо лајт48 и Комбо бокс49, зависно од стандардите што се во можност 

да ги понудат на корисниците од локацијата. 

Првиот пакет е пакетот Vip Combo Neo 4S кој е во основа комбинација од Combo 

Neo 3S и една мобилна претплата од Vip Neo S. Вкупната цена изнесува 1.299 

денари, а во себе вклучуваеден ТВ приклучок со интерактивна телевизија до 90 

ТВ канали, со вклучен дополнителен Sport ТВ пакет и бесплатна Vip видеотека до 

3 месеци. Интернет брзината е 30/1Mbps а фиксната телефонија е со 

неограничени разговори кон сите фиксни мрежи. Мобилната телефонија вклучува 

неограничени минути за разговор кон сите мобилни мрежи, но нема неограничени 

SMS пораки ниту во сопствената, ниту кон некоја друга мрежа. Во поглед на 

мобилниот интернет, истата изнесува 1,5GB, а претходно истиот изнесува 

500MB.Дополнително, бесплатно е вклучена и Vip Xplore TV услугата, 

                                                             
47https://www.vip.mk/kombo/combo_4 
48https://www.vip.mk/kombo/combo_4 
49https://www.vip.mk/kombo/combo-box 
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интерактивна телевизија достапна на паметните уреди, конкуренција на MaxTV 

Go. Корисникот, исто така, може да си го замени пакетот за мобилниот телефон со 

поголем пакет со што цената на пакетот ќе влијае дополнително. Исто така, 

корисникот може да си додаде уште еден телефонски број во пакетот за кој што ќе 

си добие одреден попуст, зависно од тарифниот пакет за мобилната линија. Ако 

го споредиме пакетот Vip Combo Neo 4S, со пакетот Magenta 1S од Телеком, ќе 

видиме дека станува збор за поефтин пакет за околу 600 денари кој вклучува 

поголем број на ТВ канали, поголема интернет брзина, неограничените повици кон 

сите фиксни мрежи а не само во сопствената мрежа. За разлика од Телеком кој 

нуди два мобилни броја, во пакетот е вклучена само една мобилна линија, но со 

повеќе интенет сообраќај но без бесплатни СМС пораки како кај Телеком.  

Вториот пакет на Вип, Vip Combo Neo 4M изнесува 2.399 денари месечно и 

вклучува два ТВ приклучоци, наспроти едниот ТВ приклучок што го нуди Телеком 

во Magenta 1M пакетите. Бројот на ТВ канали изнесува до 130, во кои се вклучени 

и дополнителните пакети како што сеCinestar Premiere и Balkan 8+ или Digitalb 

Start. Интернет брзината е далеку побрза во споредба со таа што е вклучена во 

Телеком пакетот, и истата изнесува 50/3Mbps, а во поглед на фиксната 

телефонија и двата оператори нудат идентична понуда: неограничени минути за 

разговор кон сите фиксни мрежи. Во делот со мобилната телефонија, Вип 

вклучува во пакетот две мобилни линии со Vip Neo M пакетот, односно 

неограничени минути за разговор и неограничени пораки кон сите мрежи и 10GB 

мобилен интернет (кој претходно бил 5GB), нешто што е идентично како 

конкурентот, Телеком. И во овој пакет е вклучена Vip Xplore TV како што е 

вклучена MaxTV Go кај Телеком. За разлика од Телеком, Вип нема опција за 

споделување на количината на интернет во рамки на семејството односно 

броевите што се споени во пакетот. Корисникот, исто така, може да си ги промени 

тарифните модели и сам да си состави 4M пакет, кој секако ќе се одрази врз 

вкупната сума за пакетот. 

Последниот, најголемиот пакет, Vip Combo Neo 4L  за цена од 2.799 денари 

месечно во себе вклучува комбинација од Combo Neo 3L и две мобилни линии со 

Vip Neo M, со можност за дополнителен трет број. Секако мобилните линии, исто 

така, можат да се променат а третиот број воопшто и да не се вклучи во пакетот. 

Секоја од промените влијае соодветно на корисничкиот избор.  

Vip Combo Neo Lite пакетите, исто така, се комбинации од Combo Lite пакетите кои 

интернет услугата ја пренесуваат преку бакарната и оптичка мрежа на Телеком, а 

ТВ преплатата вклучува бежична, терестријална телевизија. Цените и на овие 

пакети се идентични како и на Combo Neo 4 пакетите, односно S: 1299 денари, М: 

2.399 денари и L: 2.799 денари. Истите можат да се искомбинираат со различни 

мобилни тарифи, како и да се додадат дополнителни броеви во пакетот со што 

цената ќе биде променета.  
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Vip Combo Box 4 е пакет кој е комбинација од Combo Box 3, односно од 4G LTE 

бежичниот интернет и DVB-T телевизијата, со уште еден или два мобилни броја. 

Со вклучување на еден мобилен број, со најмалата Neo S тарифа, почетната цена 

изнесува 1.199 денари, а со додавањето на втор број или пак со промена на 

тарифата што е избрана, цената се менува и расте.  

 

7. Заклучоци и препораки 

Согласно горенаведените анализи и компарации, може да се заклучи 

следново: 

Фиксната телефонија кај четирите најголеми оператори се одржува во живот и 

истата се вклучува во пакетите со три и четири услуги. Дополнително во однос со 

цените, најефтини пакети нудат Вип со цена од 149 денари и Телекабел со цена 

од 150 денари, но бев договор од 24 месеци. Најефтина цена за разговор има 

Телекабел со цена од 0,8 денари минута. 

Во однос на Интернет услугата, се работи за различни стандарди што 

операторите ги нудат, па така постојат Docsisстандардот кој го нудат Вип и 

Телекабел, понатаму бакарот кој го нуди првенствено Телеком, а истиот го 

изнајмува и на Вип. Најзастапен стандард кој се покажува и како најстабилен е 

оптиката, која ја нудат Телеком, Телекабел и Неотел. Операторите имаат 
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претежно сопствена мрежа, со исклучок на Неотел кој ја користи и оптичката 

мрежа на Телеком, а истата оптичка мрежа ја користи и Вип во еден од своите 

пакети. Како последен стандард е бежичната 4G LTE мрежа, која ја користи Вип и 

сопствената што ја користи Неотел.  

Од понудата на пакетите може да се заклучи дека најефтин Docsisпакет има 

Телекабел со месечна претплата од 500 денари. Во поглед на пакети што 

користат бакарни кабли, најефтин пакет има Вип со 699 денари со брзина од 

10Mbps наспроти Телеком со цена од 899 и брзина од 8Mbps.  

Кај оптиката, најефтин пакет има Телекабел со цена од 600 денари за симетрични 

брзини од 20Mbps. Ако ги споредиме пакетите со 50Mbps, најефтино го наплаќаат 

од Неотел за цена од 1.090 наспроти 1.499 од Телеком. Брзината од 100Mbps би 

ја добиле поефтино кај Неотел за 1.790 денари наспроти 2.500 денари кај 

Телекабел. Пакетите со симетрични 300Mbps се поефтини кај Неотел со цена од 

2.390 денари додека пак кај Телеком истите би изнесувале 2.999 денари.  

Бежичниот LTE интернет со брзина од 20Mbps за симнување е поефтин кај Вип и 

изнесува 599 денари наспроти пакетот од 790 денари кај Неотел.  

Заклучокот од овие споредби на цените е дека операторите имаат тенденција за 

намалување на цените, но и воедно преминување на оптичка мрежа, додека 

останатите стандарди полека ги заменуваат. Цената на оптичкиот интернет 

постои можност уште да опаѓа, посебно кај операторите Телеком и Телекабел за 

да бидат поголема конкуренција на Неотел.  

Операторот оне.Вип доколку сака да конкурира посериозно на другите три 

оператори, мора да размислува во насока да инвестира во оптичка мрежа или пак 

сегашната Euro Docsis 3.0 мрежа, да ја надгради во Docsis 3.1 Full Duplex со што 

би се добиле симетрични и поголеми брзини што би изнесувале и до 1Gbps за 

симнување и за прикачување, со што би оформил пакет со симетрични брзини од 

50, 100 или 300Mbps.  

Во делот со телевизијата, операторите нудат кабелската DVB-C телевизија, како и 

IPTV – интерактивна телевизија преку интернет протокол. Секако тука е и DVB-T 

телевизијата, што е замена на кабелската телевизија на Вип таму каде што нема 

техничка можност за истата. Исто така, во Македонија функционира и 

единствениот сателитски оператор, ТоталТВ. Најефтин пакет со ТВ канали има 

Вип, безразлика дали е кабелски кој изнесува 349 денари или пак терестријалниот 

кој изнесува 199 денари. Операторите Телеком и Неотел поради ИПТВ услугата, 

ТВ пакетите ги нудат во комбинација со интернет услугите. Најефтина IPTV (во 

пакет со интернет) нуди Неотел со цена од 1190 во споредба со пакетот на 

Телеком кој изнесува 1.258 денари.  
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Овде може да се забележи слабиот интерес во поглед на сателитска телевизија 

каде што нема доволна конкуренција, а единстенито играч има удел од 5%, иако 

пазарот на телевизиски услуги е еден без разлика на стандардот.  

Во поглед на ТВ каналите, операторите вообичаено ги пренесуваат истите канали 

кои се дел од неколку групации, со исклучок на Македонски Телеком кој преку 

својата MaxTVплатформа има ексклузивно право да ги пренесува спортските 

канали Arena Sport, филските канали M1 и M1 Gold, како и неколку други забавно-

колажни канали, за кои асоцијацијата на кабелски оператори50 отвори спор и 

побара од Комисијата за заштита на конкуренцијата и Управниот суд да донесат 

решение со што ќе се либерализира понудата на тие канали и кај другите 

оператори.  

Во поглед на комбинираните пакети, операторите имаат тенденција на своите 

корисници кои ќе обноват договор да им понудат и дополнителни поволности и 

специјални пакети, како еден вид награда. Дополнително, операторите нудат 

периодични промотивни понуди кои вклучуваат поголем интернет сообраќај во 

склоп на мобилната линија која е вклучена во пакетите, поголем број на ТВ канали 

или намалена претплата подолг период во текот на две годишниот договор. 

Поради истата таа причина, односно поголеми поволности и попусти, но и сите 

услуги да бидат кај еден оператор, на едно име и на една сметка, имаат склоност 

кон пакетите со 4 услуги односно Magenta1 на Телеком и Combo 4 на Вип.  

                                                             
50https://24.mk/details/antimonopolskata-uprava-se-ushte-nema-odluka-za-vremena-merka-za-telekom 


