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ВОВЕД 

 
Институтот за развој на електронски комуникации во периодот од 13 

до 28 февруари спроведе истражување на јавното мислење преку 

електронска анкета на тема поврзана со мобилната телефонија, а во истата 

беа опфатени 650 испитаници. Дополнително, ИНРЕКОМ изврши проверка 

на состојбата на пазарот на мобилни услуги, една година по објавувањето 

на првата компаративна анализа1 на цените и понудите на операторите. 

Оваа анализа на Институтот има цел да помогне на македонските 

корисници преку приказ и анализа на разликите, како еден вид на 

калкулатор при изборот на мобилен оператор. 

 

ИНРЕКОМ во оваа анализа фокусот го става на понудата од мобилната 

пост-пејд телефонија, без дополнителните пакети или пак при-пејд 

понудата. Со тоа ќе направиме осврт на промените во понудите на 

операторите, кои што биле актуелни пред една година споредено со 

моменталната понуда. Дополнително направиме споредба на актуелните 

понуди на операторите. Податоците што ги користи Институтот се јавно 

достапните пакети на интернет страниците на мобилните оператори, како 

и од страницата на Агенцијата за електронски комуникации2 (АЕК). 

Мора да се напомене дека Република Македонија и понатаму останува 

единствената држава во Европа во која има само два мрежни оператори3, 

откако вториот (Вип) и третиот (Оне) по големина, се споија и се 

формираше оне.Вип, односно сегашниот А1.  

Виртуелните мобилни оператори, Лајкамобајл (кој се појави на пазарот 

како услов за спојувањето на Вип и Оне) со 2,41%4, како и најмладиот член, 

Телекабел со 0,57%5 имаат незначителен удел на пазарот во третиот 

квартал од 2019 година. Германскиот Телеком со удел од 48,81%6 и 

австрискиот А1 со 48,48%7, својата позиција на пазарот ја зацврстуваат и 

со конвергентните пакети кои во себе вклучуваат и фиксни услуги како: 

телевизија, интернет и фиксна телефонија. 

 
1 https://inrekom.org.mk/komparativna-analiza-na-telekomunikatsiskiot-pazar-vo-segmentot-na-fiksni-i-
mobilni-uslugi/ 
2 http://www.aek.mk/ 
3 https://inrekom.org.mk/analiza-tret-mrezhen-mobilen-operator-vo-makedonija-dali-i-koga/ 
4 https://bit.ly/2PxHm2X  
 
 
 

3 

https://inrekom.org.mk/komparativna-analiza-na-telekomunikatsiskiot-pazar-vo-segmentot-na-fiksni-i-mobilni-uslugi/
https://inrekom.org.mk/komparativna-analiza-na-telekomunikatsiskiot-pazar-vo-segmentot-na-fiksni-i-mobilni-uslugi/
http://www.aek.mk/
https://inrekom.org.mk/analiza-tret-mrezhen-mobilen-operator-vo-makedonija-dali-i-koga/
https://bit.ly/2PxHm2X


 

 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ ПРЕКУ 

ЕЛЕКТРОНСКА АНКЕТА НА 650 ИСПИТАНИЦИ 

 
Институтот за развој на електронски комуникации во 

периодот од 13 до 28 февруари спроведе истражување на јавното 

мислење преку електронска анкета, на репрезентативен примерок 

од 650 испитаника.  

Резултатите од анкетата покажуваат интересни тенденции: 

• Бројките покажуваат дека Телеком и А1 делат најголем дел од колачот.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Истражувањето покажува дека голем број од испитаниците се 

претплатници на пост-пејд услуги... 

Македонски 
Телеком

45,2%
А1

44,1%

Лајкамобајл
9,2%

Телекабел
1,5%

ВО МОМЕНТОВ, НА КОЈ ОПЕРАТОР СТЕ 
ПРЕТПЛАТЕНИ?

Корисник на при-пејд (на 
кредит) услугата

9,2%

Корисник на пост-пејд 
(месечна претплата) услугата

90,8%

КОЈ ОДГОВОР ОД ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ ЈА 
ОТСЛИКУВА ВАШАТА СОСТОЈБА?
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• Истражувањето покажува дека голем број од испитаниците не планираат  
промена на операторот... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Македонски Телеком во ова истражување кај голем процент од 

испитаниците доби пофалби за квалитетот на мрежата...  

 

Македонски 
Телеком

67,7%

А1
18,5%

Lycamobile
1,5%

Телекабел
12,3%

СПОРЕД ВАС, КОЈ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ИМА 
НАЈДОБАР СИГНАЛ?

Не размислувам да го 
мобилниот оператор

66,2%
Македонски 

Телеком
4,6%

А1
9,2%

Lycamobile
3,1%

Телекабел
16,9%

ДАЛИ РАЗМИСЛУВАТЕ ДА СЕ ПРЕФРЛИТЕ НА НЕКОЈ ДРУГ 
МОБИЛЕН ОПЕРАТОР? ДОКОЛКУ ОДГОВОРОТ Е ДА, ОДБЕРЕТЕ 

НА КОЈ.
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• Целосно поделени се мислењата кај испитаниците околу прашањето за 

соодносот помеѓу платено и добиено... 
  

 

 

• Поголемиот дел испитаници, или повеќе од половината воопшто не 

поседуваат два мобилни броеви... 

 

Македонски 
Телеком

24,6%

А1
38,5%

Лајкамобајл
6,2%

Телекабел
30,8%

КОЈ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР ИМА НАЈДОБАР 
СООДНОС ПОМЕЃУ ЦЕНАТА И УСЛУГАТА?

Воопшто не 
поседувам два 
мобилни броја

52,3%

Поседувам броеви од ист 
мобилен оператор

27,7%

Поседувам броеви од 
различни моператори

20%

ДОКОЛКУ ПОСЕДУВАТЕ ДВА МОБИЛНА БРОЈА, ДАЛИ 
ДВАТА БРОЈА СЕ ОД ИСТ ИЛИ РАЗЛИЧЕН ОПЕРАТОР?
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• Поголемиот дел испитаници, или повеќе од половината се задоволни од 

квалитетот на добиените услуги... 

 

 

• Поголемиот дел испитаници, или повеќе од 60% се задоволни од 

соодносот помеѓу квалитетот и цената на добиените услуги... 

 

 

(1) Воопшто не 
сум задоволен/а

6,2%

(2) Не сум 
задоволен/a

6,2%

(3) Ниту сум 
задоволен/а, ниту не 
сум незадоволен/а

16,9%

(4) Задоволен/а 
сум

44,6%

(5) Многу сум 
задоволен/а

26,2%

СО КОЈА ОЦЕНКА БИ ГО ОЦЕНИЛЕ ВАШИОТ 
ОПЕРАТОР, ВО ПОГЛЕД НА КВАЛИТЕТОТ НА 

ДОБИЕНАТА УСЛУГА?

(1) Воопшто не сум 
задоволен/а

6,2%

(2) Не сум 
задоволен/а

9,2%

(3) Ниту сум 
задоволен/а, ниту не сум 

незадоволен/а

(4) Задоволен/а 
сум

30,8%

(5) Многу сум 
задоволен/а

29,2%

СО КОЈА ОЦЕНКА БИ ГО ОЦЕНИЛЕ ВАШИОТ 
ОПЕРАТОР, ВО ПОГЛЕД НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРУЖЕНАТА УСЛУГА?



 

 

 

• Над 80% испитаници се задоволни од квалитетот на мобилниот интернет 

кај својот оператор... 

 

 

• Поделени се мислењата околу квалитетот на услугите во роаминг кај 

операторите, но карактеристичен е големиот број на одговори „не знам“... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многу сум 
задоволен/а

27,7%

Задоволен/а 
сум

55,4%

Не сум 
задоволен/а

9,2%

Воопшто не сум 
задоволен/а

7,7%

КОЛКУ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД БРЗИНАТА НА 
МОБИЛНИОТ ИНТЕРНЕТ (3G, 4G LTE) КАЈ 

ВАШИОТ ОПЕРАТОР?

Да
21,5%

Не
35,4%

Не знам
43,1%

ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА УСЛУГАТА ЗА РОАМИНГ НА 
ВАШИОТ ОПЕРАТОР Е ДОБРА?
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• Висок процент на испитаниците, односно дури 72 отсто се запознаени со 

новата мерка за намалување на цените во роамингот од соседството... 

 
•  Над половина испитаници односно 64% мобилните услуги ги користат со 

договори на 24 месеци, но висок е и процентот на корисници без договори 

 

Да
72,3%

Не
27,7%

ДАЛИ СТЕ ЗАПОЗНАЕНИ СО НАМАЛУВАЊЕТО НА 
РОАМИНГОТ ВО РЕГИОНОТ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН, 

А НАСКОРО И СО БУГАРИЈА И ГРЦИЈА?

Да, имам 
договор на 24 

месеци (2години)
64,2%

Да, имам 
договор на 12 

месеци (1година)
1,5%

Да, но не знам на 
колку време

0,7%

Не, немам потпишано 
договор /Договорот ми е на 

неопределено
33,6%

ДАЛИ ИМАТЕ ПОТПИШАНО ДОГОВОР СО 
ВРЕМЕНСКА РАМКА?
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• Најголем проблем и понатаму е недостапноста на мрежата и лоши сигнал 

 
*корисниците можеа да одберат повеќе од еден од понудените одговори, со што вкупниот процент е над 100. 

 

Добив бесплатно 
мобилен телефон

23,1%

Доплатив за да 
добијам мобилен 

телефон
43,1%

Не добив никакви 
дополнителни 

бенефиции
26,2%

Не знам
7,7%

ДАЛИ СО ПОТПИШАНИОТ ДОГОВОР СО МОБИЛНИОТ 
ОПЕРАТОР ДОБИВТЕ ОДРЕДЕНИ БЕНЕФИЦИИ, КАКО НА 

ПРИМЕР МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН?

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8

Недостапност на 
мрежа
27,7%

Нејасност во 
сигналот

26,2% Лош однос на кол-
центарот за грижа 

за корисници
7,7%

Наплатување 
услуга што не

сме ја користеле
18,5%

Висока цена во 
роаминг

6,2%

Вклучена услуга без 
согласност 

(наградни квизови)
9,2%

Друго
27,7%

Некоја друга 
ситуација што не 

е спомената 
погоре

20%

ДАЛИ ВО ТЕКОТ НА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ, СТЕ СЕ 
СООЧИЛЕ СО НЕКОЈ ОД НАВЕДЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ?

10 



 

 

 

 

• Анкетата покажа многу висок процент од 89% на испитаници кои никогаш 

не поднеле приговор за недостатоците до АЕК, бројка која мора да се 

подобри со соодветна едукација на која ИНРЕКОМ ќе работи во иднина. 

 

Не сум имал 
технички 
проблем

46,2%

Скоро секој ден
3,1%

Неколку пати 
неделно

6,2%

Еднаш неделно
0,1%

Неколку пати месечно
7,5%

Еднаш месечно
4,6%

Неколку пати 
годишно

32,3%

КОЛКУ ЧЕСТО ВО ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, ОДНОСНО 
ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ, СТЕ ИМАЛЕ НЕКОЈ ОД 

ПРОБЛЕМИТЕ ПОГОРЕ?

Да
10,8%

Не
89,2%

ДАЛИ СТЕ ПОДНЕЛЕ ПРИГОВОР ЗА ПРОБЛЕМИ СО 
МОБИЛНИТЕ УСЛУГИ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ (АЕК)?
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ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ НА АНКЕТИРАНИТЕ ИСПИТАНИЦИ 

 

Во електронската анкета поголемиот број од испитаниците се од 

машки пол, односно 83 отсто додека 13 отсто биле женски. Возраста 

кај учесниците во анкетата има релативно рамномерен распоред, па од 

испитаниците 24,5 отсто биле од 17 до 29 години, 15,5 отсто биле на 

возраст од 30 до 39 години, 23 отсто од 40-49, додека пак 32,5% биле од 

50 до 64 годишна група, а над 65 години биле 4,5 отсто од 

испитаниците. 

 Дури 89 отсто од испитаниците се изјасниле како македонци, 

4,5 отсто албанци, додека останатите 6,5 отсто се составени од 

најразлични етникуми.  

 Во однос на образованието околу половина, односно 47,7% се 

со вишо или високо образование, додека 43 отсто биле со средно 

образование, а дури 9,3% завршиле пост-дипломски студии. 

 Високи 87,7 отсто од испитаниците биле од урбана средина 

додека 12,3% како место на живеење одбрале рурален регион. Во 

однос на резиденцијалното прашање на испитаниците по плански 

региони ширум Македонија, бројките изгледаат вака: 

 

Скопски
44,6%

Североисточен
9,2%

Источен
6,2%

Југоисточен
4,6%

Вардарски
12,3%

Пелагониски
10,8%

Југозападен
4,6%

Полошки
7,7%

РЕГИОН НА ЖИВЕЕЊЕ / ПРЕСТОЈ
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Најголем број од испитаниците припаѓаат на четиричлено 

семејство односно 41,5%, семејство до тројца члена прикажале 38,5 

отсто, а семејства со пет или повеќе членови бројат 20% од 

анкетираните.  

Повеќе од 63 отсто во графата за семејниот статус 

забележале дека се во брак, 27,7% се во вон-брачен статус, 4,6 отсто 

се лица чиј брачен партнер е починат, 1,5% се лица кои се разведени, 

а 3,1 отсто се без регистриран статус во анкетата. 

Работниот статус на лицата покажува дека голем процент, 

односно скоро половина од испитаниците се вработени во 

приватниот сектор... 

 

 

 

 

 

Во јавна 
администрација

15,4%

Во приватна 
компанија

41,5%

Во граѓански 
сектор

3,1%

Самовработен
6,2%

Ученик или 
студент

6,2%

Пензионер
9,2%

Невработен
18,5%

РАБОТЕН СТАТУС
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Заклучоци од анкетите: 

 

• Од анкетираните, најголем број се претплатници кај Македонски 

Телеком, а потоа кај А1. Анкетираните корисници кои што 

користат услуги од Лајкамобајл и Телекабел се во далеку помал 

процент, што го одразува и податокот од страна на АЕК; 

 

• Од анектираните, повеќе од 2/3 користат сметки со претплата, 

а околу десетина проценти се на дополнување (кредит); 

 

 

• Над 65% од анкетираните не би преминале кај друг оператор. Но, 

тие што се изјасниле позитивно, најчесто би го промениле 

сегашниот оператор со Телекабел или А1; 

 

• Најдобар сигнал според анкетираните, има Македонски 

Телеком, а потоа А1. Како трик опција беше можноста за избор 

на најдобра мрежа кај Лајкамобајл и Телекабел, иако истите ја 

изнајмуваат од А1 и Македонски Телеком. Од ова, произлегува 

дека е потребна дополнителна едукација на корисниците; 

 

 

• Најдобар сооднос на цената и услугата има А1, а потоа 

Телекабел; 

 

• Македонските корисници најчесто не поседуваат по два 

мобилни телефони, а тие што имаат - двата броја најчесто им се 

од еден ист оператор, што можеби произлегува од можноста за 

вмрежување со фиксните услуги кај двата главни играчи; 

 

 

• Најголем број од анкетираните, оценката што ја дадоа за 

квалитетот на услугата е 4 (четворка); 

 

• Просечната оценка од корисниците, за цената на услугата е исто 

така 4(четворка); 
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• Анкетираните се претежно задоволни од 3G/4G интернет 

сигналот кој го добиваат; 

 

• Во поглед на роамингот, анкетираните корисници најчесто не 

знаат дали услугата е добра, а тие што имаат некаква 

информација имаат претежно негативно мислење што укажува 

на одредени проблеми кај операторите или слаба едукација; 

 

• Речиси 2/3 од анкетираните се запознаени со договорите за 

намалување на цените за роаминг во т.н. Западен Балкан; 

 

 

• Најголем процент од анкетираните, имаат договор на 24 месеци, 

а не е за потценување ниту процентот на корисници кои немаат 

договорна обврска или пак им е истечена временската рамка; 

 

• Најголем дел од корисниците (до)платиле за да добијат 

мобилен уред при потпишување или обновување на договор; 

 

 

• Најчестите проблеми со кои се соочиле корисниците се 

однесуваат на: недостапност на мрежата, нејасност на сигналот, 

наплата на услуга што не ја користеле, но и друго, што не беше 

наведено во понудените одговори; 

 

• Корисниците се изјаснија дека немале технички проблеми, но 

тие што имале, повторувањето на проблемот бил неколкупати 

во годината; 

 

 

• Речиси 90% од анкетираните, не поднеле приговор до АЕК, што 

укажува на две работи: или процедурите се долги или пак 

проблемите биле решени од страна на мобилните оператори.  
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АНАЛИЗА НА ПОНУДАТА 

 

Македонски Телеком 

Македонски Телеком како најстар и оператор и со најголем број 

корисници, нуди широк избор на пакети за резиденцијалните корисници.  

Во понудата се вбројуваат пакети на мобилни услуги како дел од 

„Magenta“, индивидуални Smart пакети, пакети „Cool“ и „Cool Junior“, како 

и пакетот „Пензионер“ и „Cool Kids“ за паметни часовници. 

Основните пакети за мобилна линија на Македонски Телеком го 

носат името „Smart“.8 

Најмалиот пакет, „Smart S“ пакет изнесува 599 денари и вклучува 

неограничени минути кон сите мрежи, како и неограничени пораки кон 

мрежата на Телеком комбинирани со 1GB мобилен интернет. Исто така, 

доколку корисникот не сака во цената да биде вклучен и телефонски 

апарат, цената на претплатата изнесува 549 денари. 

Доколку корисникот не користи фиксни услуги од Телеком, а има 

повеќе „смарт“ линии, постои можност истите да бидат споени на една 

сметка, па тогаш цената на пакетот изнесува 539 денари по линија, а во 

случај да има од 3 до 5 „смарт“ линии, цената изнесува 479 денари по 

телефон. 

Средниот пакет, „Smart M“ е со цена од 999 денари и во понудата 

вклучува неограничени минути и СМС пораки кон сите мрежи, како и       

10 GB мобилен интернет. Доколку корисникот не сака да биде вклучен и 

телефонски апарат, цената на претплатата изнесува 899 денари. 

Доколку корисникот не користи фиксни услуги од Телеком, а има 

повеќе „смарт“ линии, постои можност да ги спои на една сметка и тогаш 

цената на пакетот изнесува 899 денари по линија, а во случај да има од 3 

до 5 „смарт“ линии, цената изнесува по 799 денари по телефон. 

Последниот и најголем „Smart L“ пакет доаѓа со месечен надомест 

од 1,499 денари. Вклучува неограничени минути и СМС пораки кон сите 

мрежи, 20 GB мобилен интернет, но и 100 минути за меѓународни повици, 

а од дополнителни услуги ги вклучува „MaxTV Go“9 и „Smart Video“10 

опцијата. Како и кај „Smart М“, така и во оваа понуда, опцијата „Family 

 
8 https://www.telekom.mk/smart.nspx 
9 https://www.telekom.mk/maxtv-go.nspx 
10 https://www.telekom.mk/opcija-video.nspx 

16 

https://www.telekom.mk/smart.nspx
https://www.telekom.mk/maxtv-go.nspx
https://www.telekom.mk/opcija-video.nspx


 

 

Share“11 не е вклучена. Изборот на корисникот  да не земе телефонски 

апарат ја намалува цената на претплатата на 1,299 денари. 

Доколку корисникот не користи фиксни услуги од Телеком, а има 

повеќе „смарт“ линии, постои можност да ги спои на една сметка, со што 

цената на пакетот изнесува 1,399 денари по линија, а во случај да има од 

3 до 5 „смарт“ линии, цената изнесува по 1,199 денари од СИМ картичка. 

За разлика од индивидуалните „смарт“ линии, мобилните броеви 

во „Magenta“12 пакетите се со пониска цена од „Smart“ пакетите, бидејќи 

истите се достапни исклучително во пакет со фиксните услуги како 

„MaxTV“, фиксната телефонија и интернетот преку „ADSL“ или оптика. 

Најмалиот пакет, именуван како S доаѓа со цена од 499 денари, а 

во понудата вклучува неограничени минути кон сите мрежи, 

неограничени СМС кон Телеком и 1GB мобилен интернет. Разликата 

помеѓу „Smart“ и пакетот-дел од „Magenta“ е во цената од 100 денари. 

Следниот, пакетот М е со цена од 799 денари и вклучува 

неограничени минути и пораки кон сите мрежи, како и 10 GB мобилен 

интернет. Како дополнителна опција вклучена во пакетот е „Family Share“ 

(нешто што не е вклучено во Smart M пакетот), што претставува можност за 

споделување на мобилниот интернет со другите вклучени броеви во 

„Magenta“ пакетот. За разлика од „Smart M“, мобилната телефонија во 

пакет со фиксните услуги е за 200 денари поевтина. 

Најголемиот пакет, „Magenta L“ чини 1,099 денари месечно по број 

и истиот донесува неограничени минути и пораки кон сите оператори, 

100 минути кон странство и 20 GB интернет, како и две дополнителни 

услуги: „Family Share“, како и опцијата „Smart Video“ која овозможува 

неограничено репродуцирање на видео содржините од: „YouTube“, „HBO 

Go“, „MaxTV Go“ и „Netflix“, без притоа да се троши од мобилниот месечен 

интернет сообраќај вклучен во претплатата. Овој пакет во споредба со 

„Smart L“ е за 400 денари поевтин. 

За децата, родителите можат да ги активираат пакетите „Cool“13 и 

„Cool Junior“. „Кул“ пакетот изнесува 499 денари месечно, а во понудата 

вклучува неограничени минути кон Телеком, 100 минути кон другите 

мрежи и 4 GB мобилен интернет. 

 
11 https://www.telekom.mk/family-share.nspx 
12 https://www.telekom.mk/magenta1.nspx 
13 https://www.telekom.mk/ns-newsarticle-novo-od-makedonski-telekom-magenta-1-ponudata-zbogatena-so-
cool----sim-karticka-za-mladi.nspx 
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Проширениот пакет, „Cool Junior“ за 599 денари добива дополнителна 

опција за целосна контрола на трошењето на минутите и интернетот.  

Телеком го нуди и пакетот „Cool Kids“, наменет за паметните 

часовници и изнесува 199 денари месечно, а во себе вклучува 300 

минути за разговор кон сите мрежи и 300MB мобилен интернет потребен 

за функциите на паметниот часовник. 

За повозрасните корисници, Македонски Телеком нуди пакет 

„Пензионер“14 кој изнесува 236 денари месечно, а во себе вклучува: 

неограничени минути кон сите корисници на Пензионер пакетот, 200 

минути кон сите домашни мрежи и 50 SMS пораки кон сите мрежи.  

 

А1 Телеком 

Поранешниот ВИП, сега А1 Телеком, во својата понуда на услуги се 

обидува со ревидирана понуда да ги придобие новите корисници, но 

уште поважно да ги задржи старите. 

Во својот базичен пакет на мобилни услуги, од А1 нудат пакет со 

цена од 499 денари месечно, односно 449 денари месечно без мобилен 

уред. Во основниот „Neo S“15 пакет вклучени се неограничени минути 

разговори кон сите мрежи, 1GB мобилен интернет, додека СМС пораките 

се наплатуваат по стандардна тарифа.  

Пакетот кој од А1 Телеком би сакале да го изберете го носи името 

„Neo M“16 и покрај неограничените минути за разговори, корисниците 

добиваат неограничени СМС пораки како и засега промотивни 15 GB 

интернет, како и опцијата „Net Sef“ што предвидува префрлање на 

неискористениот интернет од тековниот во следниот месец, но не 

повеќе од вкупно 50 GB интернет. „Neo М“ пакетот ќе Ве чини 799, 

односно 649 денари месечно без мобилен уред. 

За оние корисници кои имаат потреба од поголем пакет на дата-

податоци, од А1 Телеком го препорачуваат пакетот „Neo L“17 како 

решение кое покрај стандардните неограничени минути разговор и СМС 

пораки, ќе Ви донесе 20 гигабајти мобилен месечен интернет, со 

можност за зачувување на неискористениот интернет преку 

платформата на „Net Sef“ до 100 GB, како и 50 минути меѓународни 

 
14 https://www.telekom.mk/tarifi-penzioner.nspx 
15 https://www.a1.mk/postpejd/tarifi 
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повици. Оваа опција од А1 Телеком најверојатно попривлечна ќе биде за 

корисниците чии потреби вклучуваат чести повици кон роаминг. 

Најголемиот пакет на А1 од понудата „Neo“ ќе го чини корисникот 

месечен надомест од 1,399 денари, односно 999 денари во понуда без 

телефон. 

Дел од посебната понуда кај операторот е и пакетот „А1 Neon“18 кој 

за 799 денари месечно на корисниците ќе им овозможи неограничени 

разговори, СМС пораки, како и 15 GB интернет со можност за пренос во 

следниот месец. Дополнителна поволност во овој пакет е понудата за 

неограничен интернет во ноќните часови, односно во интервалот од 

00:00 до 06:00 часот. 

Пензионерите своите потреби за комуникација можат да ги 

исполнат преку специјализираниот пакет „А1 Senior“19 кој може да се 

активира со потврда за пензиски примања, а за 299 денари месечно (со 

договор на 24 месеци) сениорите може да добијат неограничени минути 

во А1 мрежата, 50 минути кон другите мрежи, како и 50 СМС пораки. 

Интернет има вклучено во пакетот, а лимитот е поставен на 500 

мегабајти трансфер месечно. 

Најмладите, односно децата можат да добијат паметен часовник 

со повикувачки функции и локациски сервиси, преку пакетот „А1 MyKi“20 

во чии рамки за 399 денари месечно (договор 24) ќе добиете паметен 

часовник со СИМ картичка. Во пакетот се вклучени 250 мегабајти 

интернет потребни за локациските сервиси, 500 минути кон А1 мрежата, 

50 минути разговори кон сите други броеви, како и 50 СМС пораки. 

Лајкамобајл 

Лајкамобаjл е еден од двата виртуелни мобилни оператори во 

Македонија, со удел на пазарот од нешто над 2%. Лајкамобаjл се 

промовира и како најголем виртуелен оператор во светот, а воедно 

негова главна карактеристика се евтините меѓународни повици. 

Принципот на работа е преку надополнување на кредит и потоа 

активирање на соодветен пакет кој е на понуда. Во моментот, 

Лајкамобајл нуди 7 различни месечни пакети21. За пофалби е и 

воведувањето на 4G мобилниот интернет, со што брзините се значително 

зголемени од претходното користење на 3G.  

 
18 https://www.a1.mk/a1-neon 
19 https://www.a1.mk/postpejd/tarifi#a1-senior 
20 https://www.a1.mk/postpejd/tarifi#a1-deca 
21 https://www.lycamobile.mk/mk/bundle?id=NT 
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Најмалиот пакет „Lyca Mini“ е со цена од 279 денари, вклучува 100 

минути и 100 СМС пораки, како и 500 MB мобилен интернет.  

Втор по големина е „Lyca Mini plus“ со цена од 349 денари и покрај 

100-те минути и пораки, корисникот добива 1GB интернет.  

Следен пакет е „Lyca Midi“ кој чини 489 денари и вклучува по 200 

минути за разговор и 200 пораки, како и 2GB мобилен интернет.  

После трите пакети кои нудат ограничени минути разговор и 

ограничен број на СМС пораки, постојат и четири други пакети со 

неограничени минути за разговор и неограничен број на СМС пораки, а се 

разликуваат во количината на мобилен интернет.  

Четврт пакет по големина, е пакетот „Lyca Мaxi“ кој по редовна цена е 

499 денари, но за новите корисници т.е. со нова СИМ картичка изнесува 

249 денари, а донесува неограничени минути и пораки, со 5 GB интернет. 

Понатаму, пакетот „Lyca Мega S“ има редовна цена од 500 денари, 

но доколку го земете со нова СИМ картичка, цената се преполовува и 

изнесува 250 денари, а разликата од „Lyca Maxi“ е  зголемениот интернет 

кој во овој пакет изнесува 10 GB.  

Претпоследен пакет во понудата на Лајкамобајл, е пакетот „Lyca 

Мega“ со цена од 699 денари, кој во понудата вклучува 10 GB месечен 

трансфер и неограничени минути и пораки. 

Како последен и најголем пакет е „Lyca Мega Оnline“ пакетот, 

достапен само со интернет активација и неговата цена изнесува 639 

денари, а покрај намалената цена од обичниот „Мега“ пакет, добивате и 

15 GB мобилен интернет. 

 

Телекабел 

Телекабел е најновиот виртуелен мобилен оператор во 

Македонија, кој ја користи мрежата на Македонски Телеком.  

Започна со работа пред нешто повеќе од година дена. 

Карактеристично за неговото работење е немањето на договорна 

обврска, односно корисниците се без обврзувачки договор на 24 

месеци. Дополнително, Телекабел не нуди при-пејд услуги, што е 

оправдано со неговите пакети кои се со ниски цени споредено со 

другите два мрежни оператори. 
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Во поглед на понудата на пакети, Телекабел останува само на 

своите три пакети22 и тоа: 

Пакет 300, за 300 денари, кој во себе вклучува 200 минути кон 

сите домашни мрежи како и 1 GB мобилен интернет, но без 

вклучени SMS пораки. По надминувањето на 1 GB мобилен 

интернет, корисникот може да вклучи дополнителен пакет од 3 GB 

по цена од 0.1 денар по MB. 

Пакет 500, за 500 денари, кој вклучува неограничени минути 

за разговор кон сите домашни мрежи и 10 GB мобилен интернет, но 

и овој пакет е без вклучени SMS пораки. По надминувањето на 10 

GB мобилниот интернет вклучен во претплатата, корисникот може 

да активира дополнителни 5GB мобилен интернет, исто така по 

цена од 0.1 денар по потрошен MB. 

Најголемиот пакет, Пакет 1500 кој корисникот ќе го чини 

месечно по 1,500 денари, вклучува неограничени минути за 

разговор и неограничен мобилен интернет, но и овде изостануваат 

вклучените СМС пораки кои се тарифираат по 3 денари од испратен 

СМС.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
22 https://telekabel.com.mk/mobilna/ 
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ЗАКЛУЧОЦИ И ЗАБЕЛЕШКИ 

 

Кај Македонски Телеком е забележана позитивна промена во 

нагорна линија во однос на количината на мобилен интернет, а за 

поздравување е цената која е на исто рамниште како и пред година 

дена. Па така, пакетот „Smart S“ од 300MB пред година дена, денес 

вклучува 1 GB, „Smart М“ од тогашни 5 GB денес има 10, а 

најголемиот „Smart L“ од 10 GB пред една година, денес има 20 

гигабајти интернет. 

За поздравување е и зголемувањето на бесплатните минути 

за меѓународните повици, од 60 минути пред една година, на 

денешните 100 бесплатни минути во L пакетот. Како посебно за 

поздравување е и воведувањето на услугата „VoLTE“23, со што се 

подобрува квалитетот на мобилната услуга во целина. 

Кај А1 Телеком нема поголеми промени во поглед на 

понудата. Во „Neo S“ пакетот поранешните 500 MB интернет се 

зголемени на 1 GB, а како забелешка е фактот дека овој пакет само 

извесен период имал и промотивни 1.5 GB што сега се намалени на 

само 1 GB трансфер. 

Во средниот пакет, „Neo М“ количеството на интернет 

сообраќај е зголемено од редовните 5 на 10 Гига, односно од 

тогашни промотивни 10 на сега промотивни 15 GB. 

Најголемиот пакет, „Neo L“ исто така има промени. Во оваа 

понуда од редовните 10 гига пред една година, денес имаме 20 GB 

мобилен интернет, нешто што пред година дена беше промотивно. 

Исто како и кај Македонски Телеком, за поздравување е и 

воведувањето на „VoLTE“24 услугата со што се подобрува 

квалитетот на мобилната телефонија. 

Лајкамобајл ги задржа истите пакети и цени како и пред една 

година, со таа разлика што во пакетот „Lyca Maxi“ е достапен попуст 

на половина цена во случај на купување на нова СИМ картичка, како 

 
23 https://www.telekom.mk/volte.nspx 
24 https://www.it.mk/volte-pristiga-i-za-korisnitsite-na-makedonski-telekom/ 
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и воведување на новиот пакет „Lyca Мega S“ кој е 500 денари 

односно 250 за нов корисник. Препорачуваме Лајкамобаjл да најде 

начин да бидат вклучени и дополнителните плаќања за услугите 

како што се мобилното плаќање во ЈСП градскиот превоз или пак 

паркинг услугите. 

Телекабел како најнов играч, ги задржа истите понуди и цени 

од самиот старт што беше пред една година, ова индицира дека 

„игра“ на сигурна карта. Но, сепак, препорачуваме Телекабел да се 

осмели да вклучи бесплатни СМС пораки во некој од своите пакети. 

Дополнително, Телекабел сè уште не го надминал проблемот 

со мобилното плаќање во автобусите на ЈСП и приватните 

превозници во Скопје, што претставува еден вид хендикеп на 

нивните корисници. За крај, како забелешка е немањето вклучени 

телефони што следуваат во претплатата на пакетите, а истите може 

да се купат на рати, но и немањето на можност за вклучување во 

пакет со фиксните услуги. 

 Врз основа на горе-наведените јавно достапни податоци, 

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. 

Но, мора да се напомене фактот дека во цените на двата 

главни играчи, мрежните оператори Македонски Телеком и А1 

Телеком, се вкалкулирани и мобилните уреди што корисникот ги 

добива, нешто што не е пресметано во цената на пакетите на 

виртуелните оператори. 

Простор за понатамошно намалување на цените, засега не 

постои, пред сè поради релативно ниските цени во Македонија, но 

сепак се очекува евентуалниот влез на трет мрежен оператор, да 

доведе до минимален пад на цените. 

Поради ниските цени, операторите изнаоѓаат иновативни 

решенија како понуда на дополнителни услуги и врзување со 

фиксни услуги (А1 и Телеком) или пак се обидуваат да „уловат“ нови 

корисници преку немањето обврзувачки договори (Лајкамобајл и 

Телекабел).  
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Со влезот на четвртиот играч, односно Телекабел, цените се 

стабилизирани, а количеството на интернет вклучен во пакетите, се 

зголемил. Некогаш промотивни количини на интернет, денес се дел 

од редовните пакети кај сите оператори.  

Главна препорака од страна на корисниците, но и од 

ИНРЕКОМ останува да се овозможи корисникот самостојно да 

создава пакети по примерот на поранешниот оператор Оне и 

неговиот „Селект“ пакет или пак по теркот на хрватскиот „Бон Бон“.  

ИНРЕКОМ и понатаму останува да ја следи состојбата со 

понудите кај операторите, како и задоволството наспроти 

очекувањата на крајните корисници. 
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