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ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ОБВРСКА ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ

ЕКОНОМИЈА

ЕВРОПА НЕ САКА МОН  

Македонија како земја-кандидат за член-
ство во Европската унија има обврска да 
овозможи либерализација на пазарот за 
електронски комуникации, создавање кон -
куренција во фиксната телефонија. 

Експерти од Европската унија веќе ис пи-
туваат дали Владата ги исполнува обврс-
ките за либерализација на пазарот за фикс-
на телефонија и дали создава услови за фер 
конкуренција.

Неодамна консултантот 
на Агенцијата за елек-
тронски комуникации 

д-р Мартин Еверс изјави:
"Македонија е земја која 

има еден од најлибералниот 
Закон за електронски кому-
никации во регионот. За да 
почнете со работа во полето 
на давање услуги на пазарот 
за електронски комуникации, 
потребно Ви е само да дос-
тавите документација на но-
ти фикација до Агенцијата".

Воспоставувањето целос-
но либерализиран пазар на 
електронски комуникации 
зна чи имплементирање ком-
плетно транспарентна и не-
дискриминаторска регула-
торна рамка, а тоа е пос тиг-
нато со Законот за елек трон-
ски комуникации и со подза-

конските акти. Оваа рамка го 
охрабрува влезот на пазарот, 
промовира ефикасна конку-
ренција и содржи одредби 
за интерконекција, мрежи и 
пристап, тарифно регулира-
ње и заштита на пот рошу ва-
чите.

Велиме дека имаме либе-
рализиран пазар, а сè уште 
го чувствуваме монополот на 
Македонски телеко му ни ка-
ции...

"Овде веројатно се мисли 
на фиксната телефонија, би-
дејќи веќе имаме конку рен-
ција во мобилната, во Интер-
нет провајдерството, во ра-
дио и тв-дифузијата. Испол-
нети се сите услови за поја-
вување нови оператори за 
фиксна телефонија, а веќе 
има и нотифицирани опера-
тори и даватели за услуги. 

Новите оператори треба да 
изградат свои сопствени мре-
жи за фиксна телефонија, би-
дејќи доколку ја користат 
мре жата на Македонски те-
лекомуникации можат да би-
дат само сервис провајдери. 
Изградбата на мрежа за фикс-
на телефонија, која е засно-
вана на канална-комутација, 
бара големи инвестиции во 
опрема и градење сопствена 
инфраструктура. Во тој по-
глед, на пример, кабелските 
оператори веќе имаат ка бел-
ска инфраструктура до до мо-
вите на корисниците, преку 
која може да се обезбедува и 
фиксна телефонија, при што 
за тоа се потребни допол ни-
телни инвестиции во неоп-
ход ната опрема и инже нер-
ска експертиза. Покрај нив, и 

Интернет сервис провај де ри-
те имаат инфраструктура ко-
ја може да се искористи и за 
обезбедување фиксна теле-
фо нија преку VoIP (Voice over 
IP). Исто така, логично е на 
почеток за новите оператори 
и даватели на услуги да се 
поинтересни меѓународните 
разговори, кои се многу по-
скапи од локалните и овоз-
можуваат полесно да се вра-
тат вложените средства и да 
се оствари профит, што нор-
мално е крајна цел на секој 
оператор или давател на ус-
луги во приватна сопстве-
ност. Покрај тоа, очекувано е 
новите фиксни оператори да 
настапат со VoIP техноло ги-
јата секаде каде што тоа ќе 
биде технички изводливо, би-
дејќи е многу поевтина од 
класичната телефонија. Како 

ЗДРАВА КОНК  

и обично, и за фиксната теле-
фонија очекувано е првата 
целна група да бидат бизнис 
корисниците (големите ко-
рис ници), кои носат пого ле-
ма просечна добивка, а по-
тоа да се настапи кај ре зи-

денцијалните корисници. А, 
кога некој нотифициран опе-
ратор за фиксна телефонија 
(или некој кој ќе се појави, 
бидејќи нема ограничувања 
на бројот на оператори или 
даватели на услуги), ќе почне 
со давањето услуги од фикс-
ната телефонија, пред сè, ќе 

зависи од неговите бизнис 
планови", вели д-р Тони Ја-
нев ски, експерт за телекому-
никации, член на Комисијата 
на Агенцијата за електронски 
комуникации и професор на 
Електротехничкиот факул тет.

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Законот за електронски 
ко  муникации доби пофалби 
од Европската унија, но се-
пак останува дилемата дали 
има недостатоци, ако се има 
предвид дека процесот сè уш-
те трае и се работат подза-
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ОПОЛИ, ТУКУ 

конските акти?
"Иако не сум учествувал 

во изготвувањето на Законот 
за електронски комуникации, 
според сите коментари кои 
сум ги слушнал и според мое 
лично видување, мислам де-
ка нема недостатоци и дека е 
направен по углед на најдоб-
рата практика во тој поглед 
од земјите во Европската уни-
ја. Лично имам слушнато по-
фалби за Законот и од новите 
оператори кои се нотифи ци-
рани за услуги во фиксната 
телефонија во Македонија, 
покрај пофалбите кои досега 
ги имаат искажано и претстав-
ниците од Европската унија. 
Подзаконските акти се пред-
ви дени во Законот и тоа е 
континуиран процес кој ус-
пешно се одвиваше и досега, 
а продолжува и натаму. Тран-
зициониот период на доне-
сување на подзаконските ак-
ти е предвиден да трае до 

"Регулаторот, во овој слу-
чај Агенцијата за електрон-
ски комуникации, е надлежна 
да врши надзор, контрола и 
да го следи работењето на 
електронските комуника цис-
ки мрежи и даватели на ус-
луги, што се обезбедува со 
инспекциски надзор од стра-
на на инспектори на Аген ци-
јата за електронски комуни-
кации. Сите операто ри и да-
ватели на услуги мо раат да 
ги почитуваат сите одредби 
од Законот за елек тронски ко-
муникации и под законските 
акти, кои се од несуваат на 
конкретниот тип мрежа или 
услуга", комен тира Јаневски. 

Според некои проценки, 
цените за интерконекција се 
превисоки...

"Цените за интерконекција 
- вели Јаневски - се составен 
дел од референтната понуда 
за интерконекција, попоз на-
та како RIO (Referent Off er for 

 УРЕНЦИЈА
две години од донесувањето 
на Законот за електронски 
комуникации. Притоа, подза-
конските акти се неопходни - 
нагласува Јаневски - бидејќи 
Законот, главно, ги третира 
правните прашања, а во под-
законските акти се опфаќаат 
повеќе технички прашања, 
за чија изработка се форми-
раат работни групи од екс-
перти од Агенцијата за елек-
тронски комуникации, од уни-
верзитетите во Македонија, 
од стопанството и консул-
танти од Европската унија, 
во зависност од пробле мати-
ката која се третира во даде-
ниот подзаконски акт".  

Јавноста е заинтересирана 
како се обезбедува усо гла се-
ност на операторите со нив-
ните регулатори и договор-
ните обврски?

Interconnection), каде што по-
големиот дел од документот 
се однесува на техничките 
детали на интерконекцијата 
меѓу операторите. Додека за 
техничкиот дел од RIO посе-
дуваме експертиза во Маке-
донија (јас сум експерт во 
тоа поле како професор на 
Електротехничкиот факултет 
во Скопје, каде што предавам 
предмети од областа на теле-
ко муникациите), за цените на 
интерконекција и нивната 
про    ценка беше користена 
екс   пертизата на странски 
кон  султанти (од земјите на 
Европската унија), бидејќи 
во тие земји веќе е поминат 
процесот на донесување на 
RIO. Притоа, според консул-
тантите споредбата на це-
ните се прави со нивото на 
тие цени во другите земји во 

ТОНИ ЈАНЕВСКИ, ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ И 
ПРОФЕСОР НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ

Зошто ни е важно воспоставувањето целосно либе ра ли-
зирање на пазарот на електронски комуникации и дали мо-
жеме да бидеме задоволни од досега постигнатото во прак-
тиката?

ЈАНЕВСКИ: Комуникациите се потреба на човекот и на 
општеството, па затоа од крајот на XIX век сè до крајот на XX 
век комуникациските мрежи во сите земји биле во државна 
сопственост, бидејќи технологијата за пренос и комутација 

на телекомуникациските (главно, телефонските) сигнали има-
ла висока цена за да може приватна компанија да остварува 
профит. Со развојот на технологијата се намалува цената на 
одделни технички системи. Притоа, технолошкиот развој во 
последниве 10-15 години е незабележан во досегашниот раз-
вој на телекомуникациите, пред сè, заради широката лепеза 
на сервиси (говор, веб, аудио, видео, мултимедија, елек трон-
ски пораки итн.) и поевтините и поразновидните технички 
решенија, кои постојат за истите да се обезбедат. Така, денес 
во Македонија е комплетно либерализиран пазарот на мо-
бил ната телефонија и на Интернет сервисите уште пред по-
веќе години. Исто така, либерализацијата е завршена и во 
радио и во ТВ-дифузните сервиси, како и за кабелските опе-
ратори. Со Законот за електронски комуникации од март 
2005 година е поставена правната рамка за комплетна ли-
берализација на сите мрежи и сервиси, а тука припаѓа и фикс-

моментот на донесување на 
RIO, а не во однос на сегаш-
ниот момент кога кај нив ве-
ќе е поодминат процесот на 
либерализација во фиксната 
телефонија. По одобру вање-
то на RIO во Македонија, спо-
ред некои проценки на но-
вите оператори, цените се 
превисоки, според процен-
ките на Македонски телеко-

му никации се прениски, а ге-
нерално тоа покажува дека е 
постигнат некој компромис. 
Притоа, цените за интерко-
нек ција не се донесуваат ед-
наш засекогаш, туку Агенци-
јата за електронски комуни-
кации може да ги промени 
кога дадена анализа ќе по ка-
же дека тие се превисоки 
или се прениски".

ТОНИ ЈАНЕВСКИ (ПОСЛЕДЕН ДЕСНО)ТОНИ ЈАНЕВСКИ (ПОСЛЕДЕН ДЕСНО)
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КРАТКА ИСТОРИЈА НА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Во телекомуникациите многу години главен 
сер  вис беше и сè уште е телефонијата, која исто-
риски почнува со измислувањето на телефонот 
од  Александар Грахам Бел во 1876 година (на те-
лефонот му претходел само телеграфот, 1830 го-
дина). Кон крајот на XIX век биле измислени и 
телефонските централи каде што телефонските 
апарати на корисниците преку жици биле за ка-
чени за автоматска телефонска централа (кому-
тациски центар), а централите се поврзувале ед-
на со друга за да се добие глобално поврзана те-
лефонска мрежа каде што секој корисник можел 
да бира било кој друг корисник преку користење 
на т.н. телефонски број. Овој концепт кај теле фо-
нијата е истиот кој и денес го користиме. Притоа, 
околу еден век од измислувањето на телефо ни-
јата, во неа се користеле аналогните сигнали ка-
де што говорот се пренесувал преку телефонските 
мрежи во својата оригинална аналогна форма. 
Во текот на 70-тите години на минатиот век со 
развојот на електрониката и информатичките 

ната телефонија која е тековно домен на интерес. Во таа 
насока, процесот на либерализација во фиксната телефонија 
во Европа е почнат во Велика Британија во 80-тите години, а 
кај другите членки на Европската унија во 90-тите години, и 
според искуствата од овие земји ваквите процеси траат по-
веќе години. Кај нас, довршувањето на процесот на либе ра-
лизација на фиксната телефонија ни е важно за да го ком-
плетираме процесот на либерализација на сите кому ника-
циски услуги, бидејќи според искуствата од другите земји, 
либерализираниот пазар овозможува поголем избор за крај-
ните корисници и поголеми можности за операторите и нив-
ните понуди за корисниците, а сè тоа е овозможено, пред сè, 
од брзиот технолошки развој во областа на електронските 
комуникации во изминатава деценија.

Имајќи го предвид кажаното, секако дека можеме да би-
деме сосема задоволни од процесот на либерализација во 
електронските комуникации досега. 

Уште еден пример за ова прашање. Денес со Интернет 
тех нологиите комплетно е променета парадигмата на теле ко-
муникациските сервиси. На тој начин, можно е да се обез-
бедува телефонија преку Интернет (со користење на т.н. 
peer-to-peer VoIP технологии), од сервис провајдер кој има 
седиште во некоја друга земја во светот (на пример: Skype), 
за што ви е потребно само да имате Интернет врска преку 
некој од Интернет сервис провајдерите, но при тоа вооби-
чаено немате гаранции за квалитет на сервисот (пред сè, во 
однос на доцнењето) и квалитетот може да осцилира во за-
висност од сообраќајот од другите корисници, кој се мулти-
плексира на истите преносни линкови со VoIP сообраќајот. 

Што се подразбира под процесот "нотификација" и 
зошто сè уште не функционираат повеќето од четириесетте 
фирми досега регистрирани во регистарот?

ЈАНЕВСКИ: Процесот на нотификација всушност е најава 
од регистрирана фирма или група фирми за почнување 
изградба на јавни електронски комуникациски мрежи или 
обезбедување јавни електронски комуникациски услуги. На 
овој начин максимално е олеснета работата на секоја фирма, 
која сака да работи во областа на електронските кому ни ка-
ции. Но, нотификацијата е првиот чекор кој се прави пред да 
се почне воопшто да се гради мрежа или да се обезбедува 
услуга, при што во самата нотификација е потребно да се 
наведе и датумот на почнување со давање јавни електронски 
комуникациски услуги. По добивањето потврда за регис тра-
ција од Агенцијата (како одговор на нотификацијата), фир-
мата треба да ја изгради својата мрежа за да може да ја реа-
лизира намерата дадена во нотификацијата, и тоа да го нап-
рави во временски рок кој самата фирма си го задала. 
Притоа, според Правилникот за нотификација, кој може да се 
симне од веб-страницата www.aec.mk, регистрацијата во 
Агенцијата не е доволен услов за да може даден оператор 
или давател на услуги да почне со работа, доколку не бидат 
исполнети другите услови предвидени со Законот за елек-
тронски комуникации (на пример, ако се работи за безжична 
мрежа потребно е да се обезбедат дозволи за користење 
соодветни радиофреквенции) и друг закон (на пример, пот-
ребни градежни дозволи за да се изгради конкретна мрежа). 
Да резимирам, ако некоја фирма е нотифицирана тоа не 
значи дека таа е оператор или давател на услуги, туку дека 
има намера тоа да биде во временски рок, кој го специ фи-
цирала во нотификацијата, и во тој рок треба да ја изгради 
својата мрежа и да почне со давањето електронски кому-
никациски услуги.
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технологии почнал процесот на дигитализација 
на телефонските мрежи, процес кој траел до 90-
тите години. Денес, речиси секаде во развиените 
земји и кај нас телефонијата е дигитална, што 
значи дека говорните сигнали се кодираат со 
дигити (најчесто бити) и низ мрежите се прене-
суваат поворки на единици и нули за секој го во-
рен сигнал. Се разбира, при преносот меѓу теле-
фонските централи се мултиплексираат поголем 
број говорни канали преку ист медиум за пренос 
(кој може да биде бакарен кабел, оптички кабел 
или безжичен медиум). Од друга страна, во 80-
тите години се појавуваат и првите мобилни сис-
теми во развиените земји т.н. прва генерација мо-
билни системи (или 1G), кои биле аналогни (на 
пример: NMT 450 во скандинавските земји, TACS 
во Велика Британија и сл.). Вистинската екс пло-
зија мобилните мрежи ја доживуваат со развојот 
на втората генерација на целосно дигитални мо-
билни мрежи (2G), чија имплементација почнала 
во Европа во 1992 година и чиј најпознат прет-
ставник е GSM, кој и денес го користиме. Од 1993 
година, со измислувањето на вебот (или поточно 
HTTP протоколот) невидена експанзија во свет-
ски рамки доживува и Интернет мрежата, која е 

заснована на IP протоколот на мрежно ниво. Вак-
виот историски развој на телекомуникациите 
при родно доведе до интеграција на Интернет 
технологиите и класичните телекомуникациски 
сервиси, како што е, канално-комутираната теле-
фонија во жичните (фиксните) и во мобилните 
мрежи. Како резултат на таквата интеграција де-
нес ги имаме GPRS сервисите во мобилните мре-
жи, како и VoIP (Voice over IP), како пакетски-ба-
зирана телефонија која може да се користи и кај 
жичните мрежи и кај безжичните (на пример, кај 
802.11 безжичните локални мрежи попознати ка-
ко Wi-Fi, или во безжичните метрополитен мрежи 
попознати како WiMAX), при што е неопходно да 
има механизми за обезбедување квалитет на сер-
висот (QoS – Quality of Service), кога говорот се 
мултиплексира со други сервиси (на пример, веб 
сурфање), на ист преносен линк, жичен или без-
жичен. Тоа доаѓа оттаму што говорот е многу чув-
ствителен на доцнење и во меѓународните стан-
дарди е пропишано дека доцнењето на говорот 
од крај до крај било каде во светот треба да биде 
помало од 150 милисекунди во една насока (за 
одличен квалитет), но никако не смее да биде 
поголемо од 400 милисекунди.


