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Вовед 

 

Република Македонија е единствената земја во регионот со само 

два мрежни мобилни оператори, откако пред 4 години се споија двете 

компании (Vip и One) во едно и Телеком. Во Македонија веќе влезе 

виртуелниот оператор, Lycamobile, кој дојде како обврска на One и Vip 

за да им биде дозволено спојувањето. Lycamobile требаше да ја 

„размрда“ конкурентноста и да продава картички со припејд броеви за 

национални и интернационлни разговори и припејд интернет со цени 

пониски од оние на главните оператори. Директорот на АЕК  смируваше 

дека виртуелните оператори ќе ја надоместат конкуренција. Годинава 

на пазарот влезе и втор виртуелен оператор, Телекабел. Од 

компанијата ветија дека ќе бидат различни и на нивните корисници ќе 

им понудат квалитетни услуги. 

На тркалезна маса на тема: „Инвестирање во дигитална иднина 

во правец на гигабит инфраструктура и општество“, во рамки на ITU 

Телеком се обрати министерот за информатичко општество и 

администрација на Македонија, Дамјан Манчевски. Главна тема за 

дилема беше влезот на трет мрежен мобилен оператор во земјава, а со 

тоа граѓаните да добијат поголем избор и пониски цени.  

Според бројките објавени на веб страницата на Министерството за 

информатичко општество и администрација (МИОА), во Македонија 

лани имало 1.969.109 активни претплатници на мобилни услуги. Од нив 

поголемиот дел се постпејд (54%) и останатите 46% се припејд 

корисници. Од вкупниот број активни претплатници, 65% користат 

мобилен интернет. 
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Преглед на состојбата на пазарот на мобилни услуги: 

 

 

Извор: МИОА1 

 
1 http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2667 
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Има ли реални услови за влез на трет мобилен оператор 

во земјава? Владата и А1 со противречни ставови! 

 

Министерот Дамјан Манчевски тврди дека во земјава има поволни 

услови за евентуален влез на нов, трет, мрежен мобилен оператор во 

земјава. Тој го претстави и пазарот во контекст на можностите за 

инвестирање на нов мобилен оператор.2 

- 98,69% од населението и на 75% има сигнал 4G 

- вкупниот број на активни претплатници на мобилни услуги изнесува 

95% (на припејд 46% , на постпејд 54%), бројот на претплатници на 

мобилен интернет изнесува 65%, додека пак бројот на активни M2M3 

SIM-картички изнесува 207 990. 

- вкупните приходи на пазарот за мобилни услуги во 2018 година 

изнесуваа 139 милиони евра. 

- според Индексот на ГСМА за мобилна поврзаност на Македонија за 

2019 година, инфраструктурата за мобилна мрежа достигна 66,99; 

подготвеноста за потрошувачи достигна 73,89; достапност на цените на 

уреди и услуги достигна 73,78; меѓу другото. 

Имајќи го предвид горенадевеното,  клучните можности за раст се 

следните: 

- потрошувачи: претплата на бродбенд мобилни услуги - неискористени 

до 30% од пазарот (тековен удел 65%) 

- јавен сектор/Влада: пазар за користење дигирални услуги – до 80% 

потенцијал за раст на пазарот (тековен удел 17%-33%) 

- бизниси: користење услуги „во облак“, можност малите и средните 

претпријатија да продаваат онлајн и онлајн-прекугранична поврзаност  

– неискористени до 90% од пазарот (тековен удел 1%-16%) 

 
2 http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2667 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine 

http://www.mio.gov.mk/?q=mk/node/2667
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_to_machine
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- вертикален пазар (IoT, M2M): во моментов се активни 207 990 M2M 

SIM-картички – голем неискористен дел од пазарот со побарувачка за 

раст (светски трендови  на CARG за 2017-2022 година на 32%, Cisco 

VNI Mobile, 2019 година) 

- зголемување на просечните приходи по корисник, на инвестициите и 

на потенцијалот за приходи 

Ситуацијата упатува на тоа дека сè уште има неискористени 

делови од пазарот кои може да ги пополни дополнителен мобилен 

оператор. 

Наспроти ваквите податоци, од операторот А1, пак, уште во 2015 

година тврдеа дека нема простор за трет мобилен оператор. „Со оглед 

дека пазарот е мал со два милиони жители и намалена куповна моќ, 

дефинитивно нема реален простор за трет мобилен оператор. Во 

ситуација на повеќе мобилни оператори, поголемиот играч би зграбил 

поголем дел од колачот, додека двата помали би биле во незавидна 

позиција“ – велат од компанијата4, додавајќи дека тоа е скапо и за 

државата и за операторите.  

Коментирајќи ја состојбата на пазарот на телекомуникациските 

услуги, од Либерално Демократската Партија (ЛДП) ја истакнаа 

потребата од трет мрежен мобилен оператор и побараа постапката за 

влез да биде транспарентна. „Овој дуопол и во иднина ќе продуцира 

натамашно зголемување на цените. Агенцијата за електронски 

комуникации (АЕК), претходно укажуваше дека нема да дојде до 

зголемување на цените, што се покажа како сосема неточно. 

Спојувањето на One и Vip не требаше да се дозволи од Државната 

комисија за заштита на конкуренција, сѐ додека не се пронајдеше нов 

мрежен мобилен оператор“, изјави Потпретседателот на партијата 

Зоран Шапуриќ на прес конференција, уште во јуни 20165.   

ИНРЕКОМ потсетува дека обезбедувањето поволни услови за 

влез на трет мрежен мобилен оператор беше едно од предизборните 

ветувања во програмата на сега владејачката партија СДСМ. По три 

 
4 https://denar.mk/72253/biznis/vip-nema-prostor-za-tret-mobilen-operator 
5 https://sitel.com.mk/ldp-bara-itno-voveduvanje-tret-mobilen-operator-vo-zemjata 
 

 

https://denar.mk/72253/biznis/vip-nema-prostor-za-tret-mobilen-operator
https://sitel.com.mk/ldp-bara-itno-voveduvanje-tret-mobilen-operator-vo-zemjata
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години на власт и АЕК и Владата тврдат дека условите се обезбедени, 

но заинтересираност сѐ уште нема. Главен виновник за ова, според 

директорот на АЕК, Сашо Димитријоски, била политичката криза во која 

беше земјава.6 

 

 

Ставот на АЕК во врска со влезот на нов мрежен мобилен 

оператор 

 

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) на својот веб сајт 

објави соопштение во кое нагласува дека има ослободено 

радиофреквенции кои би ги наменил и понудил на трет мобилен 

оператор. Агенцијата отвара јавна расправа во врска со намерата за 

спроведување постапка на јавен тендер со јавно наддавање за 

издавање на две одобренија за користење на радиофреквенции во 

фреквенцискиот опсег 2100. Заинтересираните имаат право да се 

обратат најкасно до 15-ти октомври.7  

АЕК открива и дека за време на јавната расправа за објавената 

Намера за спроведување на јавен тендер со јавно наддавање бр. 0804-

3576/2 од 18/12/2018 заинтересираност покажала и Јeлоу Мобајл за 

инвестирање во Македонија како трет мрежен оператор.  

„Со можен влез на трет мрежен оператор ќе се зголеми 

конкуренцијата во обезбедувањето мрежи/услуги, а што е и една од 

целите на ЗЕК. Исто така потребно е во сите радиофреквенциски 

опсези да има доволно слободни радиофреквенции за трет мрежен 

оператор, па притоа секако дека се има во предвид и членот 145 од 

ЗЕК. АЕК планира ова одобрение да го додели со рок на важност од 9 

години. Со ваквиот начин на доделување точно ќе се обезбеди и 

регулаторна предвидливост. Имено, согласно ЗЕК секој имател на 

Одобрение има можност на негово барање истото и да го продолжи, 

 
6 http://tvm.mk/vesti/ohrid/25607-docni-vlezot-na-tret-mobilen-operator-vo-zemjava  
7 http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2551:namera-za-sproveduvanje-na-javen-
tender-za-frekvenciski-opseg-2100&lang=mk 

http://tvm.mk/vesti/ohrid/25607-docni-vlezot-na-tret-mobilen-operator-vo-zemjava
http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2551:namera-za-sproveduvanje-na-javen-tender-za-frekvenciski-opseg-2100&lang=mk
http://aek.mk/index.php?option=com_k2&view=item&id=2551:namera-za-sproveduvanje-na-javen-tender-za-frekvenciski-opseg-2100&lang=mk
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што не е случај во легислативата на државите членки на 

Европската Унија. Според нивната легислатива Одобренијата со 

измината важност немаат можност за продолжување, туку 

заинтересераните страни учествуваат на нов тендер.“ велат од 

Агенцијата.8 

 

 

Мобилните оператори во регионот9 

 

Подолу, табеларен приказ на државите од регионот и нивниот број 

на жители и бројот на мрежни мобилни оператори. Од самата табела 

во продолжение, се заклучува дека освен Словенија, Бугарија и 

Романија коишто имаат 4, сите други земји во нашиот регион 

располагаат со по три мрежни мобилни оператори, вклучително и тие 

со помал број на жители од Република Македонија. 

 

 
8 https://skrati.mk/FfLqF  
9 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe  

https://skrati.mk/FfLqF
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe
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Колку Македонците се „зависни“ од  зборување на 

мобилен? Компарација со Европа. 

 

 Според Државниот завод за статистика, во земјава околу 92% од 

лицата меѓу 15 и 24 години, користеле мобилен телефон.10  

Република Македонија во 2018 година се најде на високото, трето 

место по остварен мобилен сообраќај. Во земјава лани, на месечно 

ниво се разговарало во просек по 316 минути.  

Во секторот на електронска комуникација, според вкупната 

дистрибуција во сообраќајот на фиксните и мобилните оператори, со 

години мобилниот сообраќај бележи тенденција на пораст, на сметка на 

фиксниот сообраќај кој континуирано бележи пад. 

Рекордери во Европа по зборување на мобилен телефон, од 2012 

година досега се Турците, со околу 444 минути месечно во просек. 

Вкупниот број на претплатници во Турција е околу 81 милион, а 

процентот на пенетрација во мобилната телефонија – околу 99 отсто. 

На второ место по остварен мобилен сообраќај се наоѓа Бугарија со 317 

минути, а Хрватска го има четвртото место со 261 минута во просек.  

Во Европа мобилните претплатници просечно разговараат 242 минути 

на месечно ниво.Вредноста на Просечен приход по корисник (ARPU) за 

мобилни корисници во 2018 година на месечно ниво во Европа беше 

18,15 евра.11 

 

 

 

 

 

 
10 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=77 
11 https://skrati.mk/2WjZc  

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=77
https://skrati.mk/2WjZc
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Заклучоци и препораки 

 

 Во Македонија околу 92% од лицата меѓу 15 и 24 години, 

користеле мобилен телефон, а лани се најде на третото место, по 

Турција и Бугарија по остварен мобилен сообраќај со 316 минути 

месечно во просек. 

Темата за влез на нов мрежен мобилен оператор е актуелна 

повеќе од една деценија во Македонија, а истата е актуелизирана со 

фузијата на вториот и третиот оператор. Дополнително, со спојувањето 

на One и Vip, граѓаните немаат многу избор при бирањето на давател 

на мобилни услуги. Според бројките за 2018 година кои ги објави 

Владата, најголемиот дел од „колачот“ го земаат Телеком и А1 (по 49% 

од корисниците), додека пак виртуелниот Lycamobile – само 2%. Во 

анализата на МИОА и Владата не е опфатен вториот виртуелен 

оператор Телекабел, бидејќи започна со работа во јануари годинава.  

Владата се фали со постигнувањата во ИТ секторот преку 

обезбедување на услови за проширување на пазарот со влез на трет 

мрежен оператор. Но, ваквите околности се чинат неповолни за 

постоечките провајдери чија комоција на пазарот би била предизвикана 

од зголемувањето на конкурентноста. 

Кон ставот на Владата се приклучи и АЕК од каде што информираа дека 

лани заинтересираност за влез покажал извесен Yellow Mobile. 

Потсетуваме дека пред десетина години, интерес покажа и турски 

Turkcell кога даде понуда за купување на Cosmofone, пред да се 

преименува во One.12 Минатата година пак, бугарски Vivacom покажа 

интерес за купување на Македонски Телеком.13 Ова значи дека и покрај 

малиот македонски телекомуникациски пазар, сепак постои интерес за 

влез на нов играч. Од земјите во регионот, Словенија е речиси иста со 

Македонија и по население и по територија, но располага со четири 

мрежни мобилни оператори, за разлика од нашите два. 

 
12 https://skrati.mk/HG1uT  
13 https://pressingtv.mk/makedonija/bugarski-vivakom-go-kupuva-makedonski-telekom/  

https://skrati.mk/HG1uT
https://pressingtv.mk/makedonija/bugarski-vivakom-go-kupuva-makedonski-telekom/
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Од друга страна, еден од големите играчи во делот на фиксните 

услуги, операторот Neotel кој нуди фискен интернет, фиксна телефонија 

и интерактивна телевизија, односно од пред некоја година нуди трипл 

пакети, доколку сака да примами повеќе македонски корисници, 

потребно е да размислува во насока на воведување на мобилна 

телефонија, т.е. конвергентни т.е. пакети со 4 услуги. Предиспозиција 

му е сопствената безжична 4G LTE мрежа, којашто може да ја понуди 

за мобилен телефон, додека останатите мобилни услуги да ги нуди како 

оператор со национален роаминг додека да си ја изгради целосната 

мрежа.  

Исто така, сателитскиот оператор TotalTV, член на United Group, 

наскоро ќе понуди фиксен интернет преку изнајмена мрежа т.е. преку 

големопродажба. За потсетување, United Group во Словенија, 

групацијата чиј член е и TotalTV, има мобилна телефонија преку 

Telemach кој го имаше купено тамошниот Tus mobile, со што ги има 

комбинирано фиксните и мобилни услуги. Останува дилемата дали ќе 

останат само на понудата со фиксни услуги или можеби капацитетот ќе 

го прошират и во бизнисот на мобилна телефонија. 


