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Населено 
место 

Бр. на население  мин. Број на 
повици 

Реализирани 
повици ОНЕ.ВИП 

ДОО Скопје 
(ОНЕ) 

Реализирани 
повици 

Македонски 
Телеком 

Реализирани 
повици ОНЕ.ВИП 
ДОО Скопје (ВИП) 

Дебар 20483 82 224 229 233 



99.93 99.95 100 99.97 100 100 

0 

99.69 

91.71 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
(ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје 
(ВИП) 

GSM ниво (>-95dBm) UMTS ниво (>-105dBm) 

LTE ниво (>-110dBm) 

Ниво на мерен сигнал од 
мобилен телефон  

% 

4 

99.2 

100 100 

99.5 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

Задолжителна 
целна вредност 
дефинирана од 

АЕК (>,%) 

колкав дел од времето мобилниот уред детектира покриеност со 
сигнал независно од технологијата 

Достапност до мрежа 

% 



0.44 

0 

0.42 

2 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

Задолжителна 
целна вредност 
дефинирана од 

АЕК (<,%) 

обид за повик кон валиден број, во областа на покривање, 
при што ниту повикот е одговорен, ниту пак страната која 
повикува препознава тон за зафатено или пак тон за 
ѕвонење 

Неуспешни повици 

% 

0 0 

1.31 

2 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

Задолжителна 
целна вредност 
дефинирана од 

АЕК (<,%) 

повици кои веќе се успешно воспоставени и веќе 
имаат доделено сообраќаен канал, а се прекинати 
пред да бидат завршени од крајниот корисник 

Прекинати повици 

5 

% 



3.8 
3.2 3.2 
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ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

Задолжителна 
целна вредност 
дефинирана од 

АЕК (<,сек.) 

временски интервал од моментот кога корисникот испраќа 
барање за конекција, се додека оној кој го генерира 
повикот не прими "ALERTING" дека повикот се воспоставил 

Време на воспоставување на повик 

се
ку

н
д

и
 98.2 

99.4 99.4 

98 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

Задолжителна 
целна вредност 
дефинирана од 

АЕК (>,%) 

однос на број на коректно пренесени SMS пораки и 
вкупниот број на испратени SMS пораки 

% 

Пренесени SMS пораки 

6 



7 

3.987 

3.955 3.955 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје (ОНЕ) Македонски Телеком  ОНЕ.ВИП ДОО Скопје (ВИП) 

 Се регистрираат MOS оценките кои се добиваат од мерењата во согласнот со  
ITU-Т-P.800   
 

Квалитет на говор 

О
ц

е
н

а 

*поголема вредност е подобро 
 



1.15 

0.54 

2.7 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

веројатност дека претплатник не може да воспостави 
TCP/IP конекција до сервер кој нуди сервис 

% 

Неуспешни обиди за 
воспоставување на IP конекција со 

сервер(SAFR)* 

*помала вредност е подобро 

0 

1.63 

4.44 

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ОНЕ) 

Македонски      
Телеком  

ОНЕ.ВИП ДОО 
Скопје (ВИП) 

однос помеѓу воспоставени сесии и сесии прекинати нè на 
барање на корисникот 

Прекинати сесии на услугата (SSFR)* 
 

*помала вредност е подобро 

8 

% 



9 

2.965 

10.414 

16.069 

3.000 

1.072 

7.862 

10.172 

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје (ОНЕ) Македонски   Телеком  ОНЕ.ВИП ДОО Скопје (ВИП) Задолжителна целна вредност 
дефинирана од АЕК за DL 

(>3Mbps) 

DL - примање на фајл со големина од 5MB UL - праќање на фајл со големина од 5 MB 

Брзина за пренос на податоци преку радиокомуникациска мрежа 
комбинирано по технологии (GPRS, EDGE, UMTS и LTE) за населени места 

изразено во Mbps 


