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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ПОЕВТИНО "АЛО" ЗАСЕГА ПОЕВТИНО "АЛО" ЗАСЕГА 
САМО КОН СТРАНСТВОСАМО КОН СТРАНСТВО

По многу најави, Интернет про вај-
дерот "Он.нет" деновиве и офи-
цијално стана фиксен оператор 

и засега единствен конкурент на Ма ке-
донски телекомуникации. Со овој че-
кор на компанијата, граѓаните конечно 
имаат избор и новиот фиксен оператор 
им овозможува поевтини меѓуградски, 
меѓународни и разговори кон моби л-
ните мрежи. Локалните разговори, од-
носно повиците кон фиксните броеви, 
во Скопје засега се недостапни.

Според главниот извршен директор 
на "Он.нет", Предраг Чемерикиќ, локал-
ните разговори преку нив би чинеле 
многу повеќе од цената на чинење на 
разговорите на Македонски телеко му-
никации. Поточно, минута разговор со 
"Он.нет" би чинела 1,5 денар, што е за 
50 отсто повеќе од МТ. 

Моментно "Он.нет" нуди четири раз-
лични услуги. Едната можност е да се 
задржи постојниот број на МТ, а при 
секое вртење на меѓуградски разговор, 
во странство или кон мобилен опе ра-
тор прво да се бира нивниот префикс 
1010. На крајот на месецот "Он.нет" ќе 
доставува сметка со износот на раз го-
ворот. Втората варијанта е да не се врти 
префиксот, туку секој повик кој почнува 
на 0 да биде тарифиран од "Он.нет", а 
претплатата да се плаќа на МТ. Со тре-
тата можност од "Он.нет" даваат нов те-
лефонски број, а четвртата алтернатива 
е доколку дома или на работа корис-
никот има Интернет да добие адаптер, 
исто така, со сопствен број. Раковод-
ството на "Он.нет" очекува најдоцна до 

Новиот оператор нуди 
разговори во националниот и 
во меѓународниот сообраќај и 
кон мобилните мрежи, но 
засега нема да понуди локални 
разговори поради фактот дека 
тоа корисниците би ги чинело 
поскапо за 50 проценти од 
понудата на Македонски 
телекомуникации.

крајот на оваа седмица МТ да ги објави 
новите цени за интерконекција, кои се 
за три пати пониски од претходните. Ду-
ри откако цените ќе станат правосилни 
"Он.нет" ќе почне со склучување ко-
мерцијални договори со граѓани и со 
фирми.

До ваквиот расплет на настаните дој-
де со стапувањето во сила на из ме ните 
на Референтната понуда за интер конек-
ција од 19 овој месец, а со кои се врши 
намалување на цените за интер конек-
ција за повеќе од три пати, се отстра-
нуваат пречките и се создаваат реални 
услови за влез на нови фиксни опе ра-
тори на телекомуникацискиот пазар.
Поради тоа, сега зголемувањето на 
конкуренцијата во фиксната телефонија 
ќе доведе до намалување на цените на 
услугите на фиксните оператори, по-
добрување на квалитетот и разно вид-
носта на услугите и што е најважно ќе 
се урне монополот на АД Македонски 
телекомуникации, а ќе настане и либе-
рализација на пазарот на фиксната те-

лефонија. Меѓу другото, во минатото за 
Македонија ова беше една од нај се-
риозните забелешки на Европската ко-
мисија, соопшти Министерството за 
транспорт и врски. Покрај фиксната те-
лефонија, директорот Чемерикиќ не ја 
исклучува и можноста "Он.нет" до кра-
јот на годинава да дава услуги и во мо-
билната телефонија, но не преку гра-
дење сопствена мрежа, туку преку из-
најмување од друг оператор, што му го 
овозможува Законот за електронски 
комуникации. 

Тој не верува дека Владата некого го 
фаворизира, но се прашува како ком-
паниите кои се заинтересирани за влез 
на пазарот ќе можат да достават понуди 
кога интерконекциските цени не се 
официјализирани.

"А токму цените кои заинтере сира-
ните компании за трет мобилен опе ра-
тор ќе ги понудат кон крајните ко рис-
ници се главниот параметар при из бо-
рот, бидејќи носи 50 проценти од вкуп-
ните бодови", нагласи Чемерикиќ.
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