НЕОТЕЛ коментари

Почитувани,

Неотел како долгогодишен оператор кој располага со лиценцни за користење на
фреквенции во 3.4‐3.6 Ghz спектарот, и со своето досегашно искуство би сакале да ги изнесеме
нашите гледања на планот за развој на 5G мрежи, посебно на овој дел од спектарот.
Бидејќи Неотел располага со лиценца за фиксна служба би сакале да го пренесеме нашето
искуство и гледиште околу начинот на распределба на лиценците и еднократниот трошок за
добивање на лиценци. Со оглед на тоа што во 2007 кога беа доделувани лиценците за овој
спектар се пристапи кон поделба на 2 национални и 3 локални лиценци, при што територијата на
Македонија беше поделена на 6 региони, а и по препораките на Европската комисија
ECC/REC/(04)05 во Анекс 1, точка 2 каде се препорачува да се земе во предвид регионални
наспорти национални лиценци, http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC0405.PDF ,
предлагаме да се задржи овој начин со тоа што делот од 3400Mhz до 3500Mghz би се резервирал
за регионални лиценци 2x50Mhz или една 100Mhz, додека делот 3500‐3800Mghz би се резервирал
за национални лиценци со можност на доделување на 3 национални лиценци, секоја по 100МHz.

Исто така, земајќи го предвид бројот на потенцијални корисници‐домаќинства во однос на
потенцијалните мобилни корисцни, 400.000 наспроти 2 000 000, АРПУ‐то по крисник, количината
на сообраќај која ја прави еден домашен корисник наспроти мобилен, 200‐300 GB наспроти 2‐3GB,
начинот на планирање на мрежата каде имате фиксни корисници и потребата да се покријат
корисници а не територија, бедејќи нема мобилност и точно се знаат каде се корисниците, како и
самите препораки на ЕК за секое ДОМАЌИНСТВО да има пристап до 100мбпс:
“ Strategic objective for 2025: All European households, rural or urban, will have access to
Internet connectivity offering a downlink of at least 100 Mbps, upgradable to Gigabit speed”
сметаме дека овие локални лиценци првенствено да бидат само за фиксен пристап при
што едонкратниот надомест за користење како и годишниот надомест за нивно користење треба
да биде најмалку 10 пати помал.
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