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АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ШИРОКОПОЈАСЕН 
ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП ВО МАКЕДОНИЈА 

Апстракт 

Широкопојасниот интернет обезбедува 

креирање и користење на нови богати 

медиумски содржини, апликации, нови 

иновативни услуги прилагодливи за 

различни платформи, достапни за секого 

независно од локацијата или времето и 

персонализирани според корисникот, 

според неговите приоритети или потреби. 

Широкопојасниот интернет овозможува 

реорганизација на процесите за 

производство и работа и кај деловниот 

сектор и кај администрацијата, односно за 

развојот на вмрежената економија и за 

транзицијата кон општества базирани на 

знаење.  

Денес, широкопојасен интернет се 

дефинира врз основа на голем број 

параметри што можат да се понудат преку 

постоечките електронски комуникациски 

мрежи (фиксни или мобилни мрежи) и 

изградбата на некоја следна понапредна 

генерација на електронски комуникациски 

мрежи. Ова е исклучително важно за 

квалитетот на добиената услуга, бидејќи со 

постоење на квалитетна електронска 

комуникациска мрежа, се добива добар, 

квалитетен и брз пренос на податоци, до 

корисниците кои некои од нив тоа 

всушност и го сакаат. 

Клучни зборови: широкопојасен 

интернет; телекомуникациска 

инфраструктура, Оператор на јавни 

електронски комуникациски мрежи и 

услуги; пристап; оптички кабел; 

регулатива; корисници; мрежно покривање. 

 
Вовед 

 

Широкопојасен пристап до интернет или 

само широкопојасен интернет е заеднички 

назив за начинот на поврзување на 

Интернет, кој овозможува големи брзини 

на пренос на податоци. 

Технологиите кои се вообичаени кај 

приватните резиденцијални корисници, 

кабелскиот модем и асиметрична дигитална 

претплатничка линија т.н. ADSL линија, 

како и симетрична дигитална 

претплатничка линија т.н. SDSL линија, 

овозможуваат брзини поголеми од 144 

kbit/s, што вообичаено се зема предвид 

како долна граница на брзини на пренос на 

податоци, за да може пристапот да се смета 

за широкопојасен. 

Правните субјекти како корисници, 

имаат можност за пристап преку други 

закупени водови, кои се остваруваат со 

различни технологии, дигитални 

претплатнички линии т.н. DSL линии и 

оптички водови. 

Денес, широкопојасен интернет се 

дефинира врз основа на голем број 

параметри што можат да се понудат преку 

постоечките електронски комуникациски 
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мрежи (фиксни или мобилни мрежи) и 

изградбата на некоја следна понапредна 

генерација на електронски комуникациски 

мрежи. Ова е исклучително важно за 

квалитетот на добиената услуга, бидејќи со 

постоење на квалитетна електронска 

комуникациска мрежа, се добива добар, 

квалитетен и брз пренос на податоци, до 

корисниците кои некои од нив тоа 

всушност и го сакаат. 

Многу е важно да се напомене дека по 

обработка на  доставените податоци и 

информации на операторите за постоечки и 

планирани инвестиции во делот на 

изградба на електронски комуникациски 

мрежи за обезбедување пристап до 

интернет со брзини поголеми од 30 Mbps 

(таканаречени пристапни мрежи од следна 

генерација) за периодот од следните три 

години 2019-2021 година, Агенцијата за 

електронски комуникации ги изготви 

мапите на покривање на операторите и 

државните компании кои имаат 

електронски комуникациски мрежи. Преку 

веб страницата на АЕК, сите граѓани имаат 

можност да се информираат за пристапот 

до брз-интернет со брзини од 30 Mbps до 

100 Mbps  и пристап до супер брз интернет 

со брзина на пристап поголема од  100 

Mbps на одредена географска локација во 

државата.  

  

1. Дигитална претплатничка линија  

Дигиталната претплатничка линија 

попозната е како класичен широкопојасен 

пристап до интернет, која се реализира 

преку телефонска линија со помош на 

поставени парови на бакарни жици, истата 

всушност опфаќа многу технологии кои се 

истакнуваат со своите карактеристики, како 

што се брзина на протокот на податоците, 

дометот и апликацијата. Следува краток 

преглед на најразлични примери:  

ADSL/ADSL2/ADSL2plus (ADSL, ITU-T 

G.992.1/3/5). ADSL најчесто се користи од 

сите DSL технологии и има можност за 

симнување на податоци, со капацитет до 20 

Mb/s и максимална можност за испраќање 

на податоци, со капацитет од 1 Mb/s до 3 
Mb/s. Овој однос помеѓу симнување на 

податоци и испраќање на податоци  од 10 : 

1 е идеален за  ИПТВ - Телевизија преку 

Интернет протокол (IPTV) услугите со 

голема брзина на симнување на податоци и 

голема брзина на Интернет, која 

овозможува гледање телевизија преку 

Интернет .  

Телефонскиот сообраќај преку ИП - 

Интернет протокол, кој бара 120 kb/s, може 

истовремено непречено да се одвива преку  

ADSL линкот. АDSL линиите може да се 

постават на далечини до 5 км и може со 

нив да се управува од еден центар за 

управување.  

 Kaj SHDSL/SHDSL.bis - 

Симетрична линија со големи брзини на 

Интернет, ITU-T G.991.2, капацитетите за 

испраќање на податоци и симнување на 

податоци за SHDSL-от се еднакви. 

Максималната брзина е до 2.3 Mb/s на 

должина до 5км кабел, што може да се 

зголеми со користење на регенератор. Со 

подобрена верзија на SHDSL стандардот, 

односно стандардот SHDSL.bis се 

озвозможуваат брзини и до 5.7 Mb/s за 

испраќање на податоци и симнување на 

податоци. Со спојување на неколку линии 

може да се зголеми брзината до N x 5.7 

Mb/s. Имајќи предвид дека брзините за 

испраќање на податоци и симнување на 

податоци се исти, SHDSL/ SHDSL.bis 

најмногу одговараат на бизнис апликации 

(со мрежени уреди) и мобилните апликации 

помеѓу линиите. [1] 
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Со брзина до 100 Mb/s во двата правци, 

VDSL2 - Интернет со многу големи брзини, 

ITU-T G.993.2, е вистинско решение за 

модерните апликации кои бараат голем 

пропусен опсег. Ваквиот DSL се користи за 

пренос на многубројни ТВ канали со 

висока резолуција (дефиниција), брз 

пристап до интернет и VoIP. Недостаток е 

тоа што за да се постигне брзина од 50 

Mb/s, se користat бакарни кабли кои треба 

да се на растојание не подолго од 500м., 

што е помалку од просечната должина што 

се употребуваат во повеќето земји во 

светот. Слика 1 

 

 
  

Слика 1:  
Брзини на симнување на податоци со различни DSL технологии 

 

Оваа можност, до претплатниците да се 

донесе многу брз симетричен интернет, 

овозможува вистинска повеќенаменска 

услуга, вмрежување на апликации, како 

што се видео распределба и останати 

услуги во виртуелното интернет 

опкружување. Во овој случај постои 

поголеми можности да се оствари доста 

добра заработувачка од страна на 

Операторите на електронски 

комуникациски мрежи и услуги.  

Иако стандардот VDSL2 е одобрен во 

2005 година, сеуште постои многу работа 

за унапредување на оваа технологија. Се 

настојува всушност да се унапреди 

отпорноста на интерференција и да се 

намали мешањето на сигналот или на 

другите видови на разговори, за да се 

зголеми брзината. Ова се нарекува: 

Динамичко управување на спектарот на 

трето ниво (DSM L3).  

DSL е технологија која ја бираат 

Операторите кои би можеле да користат 

повторно телефонска електронска 

комуникациска инсталација. ADSL/VDSL 

користи спектар кој е над POTS/ISDN, така 

 VDSL2 со  DSM L3 се очекува да дојде до двојно 

зголемување на преносот на податоци; 

 VDSL2 овозможува голем бендвид на кратки 

растојанија во асиметрично и симетрично 

работење; 

 АDSL2 плус овозможува големи брзини на 

симнување податоци на кратки растојанија до 3 

км, но потоа има карактеристики како и АDSL2; 

 АDSL2 функционира на поголеми далечини, до 5 

км, во зависност од условите и интерференција на 

шум; 

 SHDSL бис овозможува симитрични сервиси на 

големи далечини односно на големо растојание од 

централната база 

Пренос на 
податоци 

VDSL2 со  
DSM L3 

Големи брзини 

Долг домет 

Должина 
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што телефонскиот сообраќај се одвива 

непречено. Од друга страна пак 

ADSL/VDSL може да работи без основниот 

POTS/ISDN со помош на услугата на 

раздвојување. Со тоа конкурентните 

локални оператори може да дојдат до 

соодветна можност за понуда на 

телефонски сообраќај како VoIP преку 

DSL. 

2. Користење на оптички кабли за широкопојасен интернет 

Употребата на оптичките кабли наместо 

на бакарните, неколку пати ја зголемува 

брзината и дометот на интернетот. 

Оптичкиот кабел може да се користи кај 

мрежени уреди од централниот прекинувач 

или од оптичката разводна кутија до 

претплатникот или до DSLAM-от. Освен 

тоа неколку претплатници може да го делат 

кабелот кај пасивните оптички мрежи.  

3. Широкопојасен пристап на интернет и неговата важност 

Пренос на дигиталните податоци има се 

поголема улога во животот на граѓаните и 

во работењето на јавните институции и 

претпријатија. Големите можности на 

достапност и брзината на интернетот, кој 

што го овозможува широкопојасниот 

пристап до интернет, се клучни за да 

компаниите во Европа ја задржи својата 

конкурентност во глобалното општество. 

На пример:  

 Зголемувањето на бројот на 

широкопојасни приклучоци во 

одредени земји за 10% би довело до 

зголемување на БДП-то по глава на 

жител за 1% годишно; 

 Зголемување на бројот на 

широкопојасни приклучоци за 10% би 

можело да доведе до зголемување на 

работната продуктивност за 1.5% во 

текот на следните пет години. 

 Вложувања во широкопојасен 

пристап до интернет ќе допринесе за 

обезбедување на квалитетно 

образование, подобрување на 

социјалната вклученост на луѓето, а 

ќе донесе и корист за руралните и 

оддалечените региони.   

 Некои стручни лица сметаат дека 

широкопојасниот пристап на 

интернет е толку важен што би можел 

да се стави во категорија на основни 

комунални услуги, заедно со 

комуналната хигиена, електрична 

енергија, топлинска енергија. 

Инаку “ Широкопојасен “ во контекст на 

пристапот на интернет нема посебно 

техничко значење, туку се користи за опис 

на било кој инфраструктура за пристап на 

интернет со големи брзини кој секогаш е 

достапен и брз во однос на 

традиционалниот пристап на телефонска 

линија. Постојат дефинирани три категории 

на брзини за превземање на податоци: 

 “ основен пристап “ со брзини од 144 

Kbps до 30 Mbps; 

 “ брз пристап “ со брзини од 30 Mbps 

до 100 Mbps; 

 “ ултрабрз пристап “ со брзини 

поголеми од 100 Mbps. 

Широкопојасната пристапна мрежа 

начелно се состои од три делови: мрежна 

основа или костур, агегатска мрежа и 

пристапна мрежа.  

При проценување на брзината на 

интернетот важно е да се разликува 

брзината на превземање на податоци и 

брзината на вчитување на податоците. 

Брзината на превземање на податоци и 

брзина на вшитување на податоците. 
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Брзината на превземање на податоците се 

однесува на брзината на примање на 

податоци од оддалечен степен, примери 

при пребарување на интернет или пренос 

на видео содржина, додека брзината на 

вчитување на податоци се однесува на 

брзината на праќање на податоците во 

оддалечениот степен, пример при 

одржување на видеоконференција. За 

давање на определени услуги (како што се 

видеоконференција, сложени презметковни 

операции “ во облак “, вмрежено возење и 

е-здравство) се повеќе се вазжни и некои 

други технички карактеристики. 

 
Слика 2:  

Приказ на широкопојасна мрежа 

 

Постојното користење на 

инфраструктурните мрежи ја одредуваат 

горната граница на брзината на користење 

на интернет. Постојат пет видови на 

инфраструктури за овозможување на 

услуги на широкопојасниот пристап: 

оптички влакна, коаксијални кабли, 

бакарни телефонски водови, земска 

безжична опрема (антенски 

станици/столбови) и сателити. Брзиот 

технолошки развој овозможува достапност 

на се поголем број на други технологии кои 

може да се користат за давање на услуги на 

брз широкопојасен пристап на интернет.  

Во секој случај вистинската брзина во 

практиката, која на корисниците би им 

била достапна, зависи од давателот на 

услуги и техничките надградби и 

капацитети на самата мрежа и нејзините 

составни делови. 

 

 

4. Оптика до дома (FTTH) 

Интернет Мрежен столб 
(јадрото на 
мрежата) 

Агрегациска мрежа 

Оптичка врска 

Безжична или оптичка врска 

Оптичка 

Врска 

Сателитска 

Врска 

Пристапна мрежа 

Оптичк врска 

Коаксијален кабел 

Бакарни водови 

Дистрибутивен 
јазол 

Безжичен 
примо 
предавател 

Безжична врска 

Сателитска врска 
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Кај FTTH инфраструктурата, оптиката се 

поставува сè до просториите на крајниот 

корисник. Тоа со сегашната технологија 

дозволува брзини за симнување од 70 

Mbits/s (downstream) или поголеми и, 

долгорочно гледано, скоро неограничен 

опсег (имајќи го предвид технолошкиот 

напредок во оптичката опрема). Оваа 

инфраструктура нуди голем број 

конфигурации, вклучувајќи симетричен 

широкопојасен интернет и гарантиран 

голем опсег.  

Од технолошки аспект, постојат два 

начини за реализација на ваков тип 

инфраструктура: оптика точка-до-точка, со 

оптички кабел за секој краен корисник, и 

оптика точка-до-повеќе-точки, каде што 

неколку крајни корисници делат ист 

оптички кабел.  

Во случајот поврзување со оптичко 

влакно од точка до точка на секој краен 

корисник му е доделено оптичко влакно и 

крајниот корисник има пристап до целосен 

двонасочен опсег до оптичката 

дистрибутивна рамка, односно до 

оптичкиот линиски терминал. Должината 

на оптичкото влакно може да биде до 80 км 

и долгорочно оваа архитектура се смета за 

најфлексибилна.  

Во случај на поврзување со оптика по 

принципот точка-до-многу-точки, едно 

оптичко влакно го поврзува оптичкиот 

линиски терминал  со пасивни оптички 

разделници,кои можат да  бидат под земја 

или во мал уличен кабинет, а потоа од 

оптичките разделници секој краен 

корисник се поврзува со посебни оптички 

влакна. Моментално, капацитетот на 

ваквото поврзување е 64 крајни корисници 

на едно оптичко влакно на далечина до 20 

км.  

Предноста на поставувањето оптика 

точка-до-точка е тоа што дозволува 

виртуелно неограничен опсег за секој краен 

корисник, додека PON моментално 

дозволува 100 Mbits/s да се делат меѓу 

крајните корисници (се претпоставува дека 

ќе достигне до 2 Gbits/s во иднина со 

новите технологии. 

5. Проектот “брз интернет 2020” 

Целите на Дигиталната Агенда 2020 на 

Европската Унија предвидуваат до 2020 

година сите граѓани на Европа да имаат 

можност за пристап до интернет со брзини 

од 30 Mbps или поголеми, додека 50% од 

популацијата во Европа да имаат пристап 

до интернет со брзини од 100 Mbps или 

повеќе.  

За таа цел операторите во Македонија 

треба да ја мигрираат својата мрежа кон 

мрежи кои што се целосно или делумно 

базирани на оптика со цел да може да 

поддржат поголеми брзини за пренос на 

податоци. Во таа насока, Македонија ќе ги 

следи европските трендови и ќе воведе 

слични обврски за операторите во 

Македонија. 

Роковите за реализација се: 

 декември 2016 година - најмалку 30% 

од домаќинствата ќе имаат можност 

за пристап до интернет со брзина од 

30 Mbps и најмалку 15% од 

домаќинствата ќе имаат можност за 

пристап до интернет со брзина од 100 

Mbps; 

 декември 2018 година - најмалку 60% 

од домаќинствата ќе имаат можност 

за пристап до интернет со брзина од 

30 Mbps и најмалку 30% од 

домаќинствата ќе имаат можност за 

пристап до интернет со брзина од 100 

Mbps; 

 декември 2020 година - 100% од 

домаќинствата да имаат можност за 

пристап интернет со брзина од 30 

Mbps и најмалку 50% од од 
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домаќинствата ќе имаат можност за 

пристап до интернет со брзина од 100 

Mbps. 

До 2020 година, секој корисник на 

интернет во Македонија, без разлика дали 

се наоѓа во урбано или во рурално подрачје 

ќе добие интернет со брзина не помала од 

30 Mbps. АЕК во 2011 година донесе: 

Правилник за начинот на изградба на 

јавните електронски комуникациски 

мрежи и придружни средства, чија цел е 

да ја заштити работната и животната 

средина, како и човековото здравје и 

безбедноста и да поттикне унапредување, 

развој и инвестиции во јавни 

комуникациски мрежи од новите 

генерации.  

Истиот беше Изменет и дополнет во 

2014 година и последно во Септември 

2016г.  

Правилникот, покрај другото, налага до 

2020 година сите корисници на интернет во 

Македонија да имаат пристап до интернет 

со брзина од над 30 Mb/s и 50% од 

претплатниците да имаат пристап до 

интернет со брзина од над 100 Mb/s. При 

што, во него е предвидено миграцијата на 

корисниците кон мрежи со големи брзини 

да се одвива етапно. Во моментов, во 

Македонија, според податоците доставени 

од операторите, во четвртиот квартал од 

2016 година има: 

 пристап до интернет со брзини >30 

Mbps – корисници (552.327) и  

 пристап до интернет >100 Mbps – 

корисници 147.241. 

Исто така се генерира карта на 

покриеност и брзини на интернет, за секое 

населено место во Македонија, со 

надополнување на проектот WEB GIS 

Апликација за доставување на податоци 

за новоизградена електронска 

комуникациска мрежа и придружни 

средства. Со оваа активност регулаторот 

AEK и потенцијалните инвеститори ќе 

имаат јасен приказ за фактичката состојба 

на овој пазар и за вистинската 

искористеност на оваа услуга од страна на 

корисниците. На тој начин може да се 

зголеми и конкуренцијата помеѓу 

давателите на оваа услуга. Граѓаните и 

туристите кои ја посетуваат земјата ќе 

имаат можност да видат какви се 

можностите за пристап до интернет на 

секое место кое планираат да го посетат. 

Моменталната пенетрација на брз 

интернет преку оптички мрежи, е 

задоволителна. Затоа, заедно со 

операторите на електронски 

комуникациски услуги, покрај овој 

Правилник, се работи на низа мерки и 

подобрувања во регулативата што ќе 

поттикнат поголеми инвестиции во 

изградба на мрежи за обезбедување пренос 

со големи брзини и миграција на интернет-

корисниците кон овие мрежи. Со тоа се 

постигнува дигиталната агенда на 

Европската комисија, односно она што 

денес се смета за супер брз интернет, во 

2020 година ќе биде стандард. Следната 

генерација пристапни мрежи се целосно 

или делумно базирани на оптика. Во случај 

кога операторот развива следна генерација 

пристапни мрежи, тогаш оптиката се 

простира од операторот, па сè до домот на 

крајниот корисник. Во случај кога следната 

генерација пристапни мрежи се делумно 

базирани на оптика, тогаш тие се градат 

делумно на оптика и делумно на 

коаксијален кабел или бакарна парица 

(такви се кабелските мрежи примарно 

инсталирани за пренос на ТВ-сигнали или 

HFC ‒ Hybrid Fibre Coaxial DOCSIS 3.0 или 

FTTC/FTTB, користејќи VDSL технологија 

за пристап). Новите генерации мрежи 

овозможуваат следење на повеќе 

видеостримови со висока резолуција 

(HDTV), интерактивни видеоигри, брзо 

пребарување преку интернет, следење 

мултимедијални содржини со голема 

брзина, како и подобри параметри за 

квалитет, како што се пократко време на 

пропагација на мрежата што се многу 
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значајни за апликации кои се користат во 

реално време (најчесто апликации за говор 

или видеоконференции преку интернет).  

Реализацијата на поквалитетен Интернет 

се следи преку реализација на Проектот за 

мерење на параметрите на квалитет на 

Интернет во фиксни мрежи на операторите. 

Особено значајна придобивка на овие 

мрежи е што нудат симетричен пристап до 

интернет во појдовна и во дојдовна насока. 

Тоа значи дека пренесувањето на фајловите 

од локалната терминална опрема 

(компјутер, паметен телефон, таблет и сл.) 

до некој интернет-сервер ќе се направи 

многу побрзо. За споредба, за симнување 

филм со стандардна дефиниција со 

големина од 700 MB преку традиционална 

интернет-врска од 6 Mbps потребни се 

приближно 15 минути, а во случај на 

пристапна мрежа од следната генерација со 

брзина од 100 Mbps ќе биде потребно 

помалку од 1 минута. Во однос, пак, на 

прикачувањето документи или 

мултимедијални содржини, разликата во 

брзината е уште подрастична затоа што 

брзината што во моментов ја добиваат 

корисниците на хDSL и кабелски интернет 

достигнува до 1 Mbps и е неспоредлива во 

однос на брзината што ќе ја добијат со 

следната генерација мрежи. Инсталирањето 

на следната генерација пристапни мрежи 

побарува високи инвестиции од страна на 

операторите, но оперативните трошоци за 

овие мрежи се многу помали отколку 

традиционалните мрежи. Со цел да се 

намалат трошоците за поставување мрежи 

од следната генерација, АЕК се залага за 

заедничка соработка помеѓу сите 

оператори, соработка со други институции 

и јавно приватно партнерство, преку кое 

треба и државата да ја поддржи изградбата 

на овие мрежи.  

Поради тоа што копањето претставува 

70% од трошокот за поставување оптичка 

мрежа, Агенцијата за електронски 

комуникации преку својот Проект на 

Единствена точка за информации со WEB 

GIS апликација и надградбата на истиот, за 

доставување на податоци за новоизградена 

електронска комуникациска мрежа и 

придружни средства, како и со новите 

измени на Правилникот за изградба на ТК 

мрежи, со што ќе ги координира 

активностите во соработка со ЗЕЛС и 

Катастарот за сè што ќе се гради подземно: 

оптички и електрични мрежи, водовод и 

канализација и на тој начин ќе се овозможи 

ефикасно поставување на целата потребна 

инфраструктура во едно населено место 

само со едно копање. Тоа ќе овозможи 

поделба на трошоците и значително 

пониска инвестиција за секој поединечен 

оператор кој сака да постави мрежа од 

новата генерација или да изврши замена на 

застарената електронска комуникациска 

мрежа, најавуваат од АЕК.[12] 

Според Правилникот за начинот на 

изградба на јавните електронски 

комуникациски мрежи и придружни 

средства член 34 се објаснува динамиката 

за Поставување под земја на надземната 

јавна кабелска согласно член 29, односно 

следното: 

 до крајот на 2016г, 40% од објектите 

кои биле претходно поврзани со 

надземна јавна електронска 

комуникациска мрежа; 

 до крајот на 2018г,  70% од објектите 

кои биле претходно поврзани со 

надземна јавна електронска 

комуникациска мрежа; 

 до крајот на 2020г, 100% од објектите 

кои биле претходно поврзани со 

надземна јавна електронска 

комуникациска мрежа.[13]
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6.  Национални широкопојасни интернет цели и рокови  

 

Имајќи ги предвид широкопојасни 

интернет цели и рокови на ЕУ, извршеното 

мапирање, како и идните најавени 

инвестиции на операторите во следните три 

години, националните широкопојасни 

пристапни таргети за Македонија се 

следните:  

 До крајот на 2023 година, најмалку 

еден град да биде покриен со 5G 

сигнал.  

 До крајот на 2025 година, главните 

коридори согласно Договорот за 

основање на транспортна заедница на 

основната и сеопфатна патна мрежа 

во државата да бидат покриени со 

непрекинат 5G сигнал.  

 До крајот на 2027 година, сите 

градови во државата да бидат 

покриени со непрекинат 5G сигнал.  

 До крајот на 2029 година, секој да 

има можност за пристап до интернет 

преку 5G со минимална брзина на 

пристап до интернет од најмалку 100 

Mbps.  

 До крајот на 2029 година, најмалку 

50% од вкупниот број на 

претплатнички договори на 

домаќинствата во цела држава, да 

бидат за пристап до интернет од 

најмалку 100 Mbps.  

 До крајот на 2029 година, сите 

домаќинства по прифатлива цена да 

имаат можност за пристап до мрежа 

која овозможува брзина за download 

од најмалку 100 Mbps со можност за 

надградба на гигабитна брзина;  

 До крајот на 2029 година, сите јавни 

институции (училишта, универзитети, 

истражувачки центри и други 

образовни установи здравствени 

установи, министерства, судови, 

локални самоуправи и други државни 

органи и тела), да имаат симетричен 

пристап до интернет со брзина од 

најмалку 1Gbps.[14] 

Заклучок 

Широкопојасниот интернет овозможува 

креирање нови и иновативни услуги, 

апликации и содржини, го промовира 

развојот на нови услуги и го подобрува 

квалитетот на нивното испорачување до 

корисниците. Овозможува реорганизација 

на процесите за работа и производство и 

претставува основа за развој на 

информатичките и комуникациските 

технологии, кои претставуваат основни 

носители на продуктивноста и растот на 

економијата во државата.  

Може да се констатира дека развојот на 

новите типови услуги
 
кои ги обезбедува 

широкопојасниот интернет бара брза 

транзиција од бакарна инфраструктура кон 

нови генерации на многу брзи пристапни 

мрежи (на пример оптика до секој 

корисник). За разлика од времето кога била 

поставувана постојната бакарна 

инфраструктура и кога државните 

телекомуникациски монополи имале 

гарантиран број на корисници, односно 

гарантирана побарувачка, денес состојбата 

е значително променета - на пазарот 

постојат многу оператори и постои ризик 

во инвестирањето во новите мрежи поради 
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несигурноста од создавање на сигурна 

корисничка база.  

Развојот и транзицијата кон следната 

генерација на широкопојасен интернет е 

императив кој Македонија треба целосно 

да го подржи и поради тоа треба да создаде 

поволна околина за обезбедување на оваа 

транзиција. Доцнењето може реално да 

создаде услови за зголемување на 

дигиталниот јаз не само внатре во државата 

туку и во однос на развиените земји.  
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