
 

Іuшlliiiuii~iui iiІ
0003809520229 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РАТЕЛ 
РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈАЭА 

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

~ 	. 	ИПОШТАНСКЕУСЛУГЕ 

БрОј:1-О3-349-1/22-5 	; 
Датум: 11.07.2022. 
Бе0град 

На ОснОву 1 чл. 8. став 1. тачка 2), 17, 22, 60, 62. ст: 1-3. и 63. Закона 0 електронским 
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 -УС, 62/14 и 95/18 — др. закОн), члана 
136. ЗакОна 0 општем управнОм поступку („Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 — 
аутентичн0 тумачење), чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28. Статута РегупатОрне агенције за 
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), 
Одлуке с5 Одређивању релевантних тржишта пОдлОжник претхОднОј регулацији („Службени 
гласник РС";  брОј 78/18); Извештаја 0 анализи велепрОдајнОг тржишта лОкапнОг приступа 
елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији август 2021. — фебруар 2022. гОдине, 
кОјије Управни ОдбОр РегулатОрне атенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге 
дана 25.2.2022. гОдине усвОји0 зак.тву,чкОм брОј: 1-К-021-8/22-1 (Објављен на интернет, 
страници РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге 

www.ratel.rs), y пОступку анализе велепрОдајнОг тржишта лОкалнОг приступа елементима 
мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији и Одређивања ОператОра са значајнОм тржишнОм 
снагОм, ка0 и. оцређивања Обавеза ОператОру са значајнОм тржишнОм снагОм, 

РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дОнОси 

РЕШЕЊЕ 

І. 	Пр;едузеliе за телекомуникације Телеком Србија акг~ионарско друштво, Београд, 
ТакОвска 2, Бе0град, одређује Ісе за ОператОра са значајнОм тржишнОм снагОм на 
велепродајном тржишту'локалног приступа елементима мреже који се пружа на 
фиксној локацији'. 

II. 	ОператОру из става I. диспозитива Овог решења Одређују се следеће Обавезе: 
1) Објављивања Одређених пОдатака (у форми стандардне п0іiуде); 
2) недискриминатОрнОг пОступања;  
31) рачунОвОдственОг раздвајања; 
4) ОмОгућавања приступа и кОришћења елемената мреже и припадајућих средстава; 
5) кОнтроле цена и примене трОшковнОг рачуновОдства. 	~ 

III. ОператОр из;  става I. диспОзитивд овОг решења дужан је •  да Обавезу објављивања 
Одређених пОдатака (у фОрми стандардне пОнуде), у складу са Одредбама члана 64. 
Закона~0 електрОнćким кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10;  60/13-УС, 
62/14 .и 955/18 — др. закОн), а која се пОсебно ОднОси на: рачунОвОдствене податке, ~ 	 ~ 	, 
техничiсе щiецификације, карактеристике мреже, услОве пОнуде и кОриптћења 
(укључујући Ограничења), рокОве важења пОнуде и~цене, извршава на следећu начин: 
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1) да објави Стандардну понуду за услугу рашчлањеног приступа локалној петљи и 
Стандардну понуду за услуге приступа елементима мреже и припадајућим 

средствима; 
2) да Стандардна понуда за услугу рашчлањеног, приступа локалној ' петљи и 

Стандардна понуд'а за услуге приступа елементима мреже и припадајућим 
средствима буду дćтаљно рашчлањене у складу са потребама тржишта и да ćадрже 
врсту услуге, одговарајуће рокове, услове и цене услуга; 

3) ' да Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, у 
односу на пружање релевантне услуге, доставља полугодишње детаљне извештаје 
који ћe обухватити све релевантне показатеље ефикасности (KPI — Кеу Performance 
Indicators) u то: 
— број реализованих и одбијених зактева за рашчлаіьени приступ појединој 

локалној пет~и, колокацију и приступ мрежној инфраструктури по сваком, 
оператору кориснику; 

— број реализација захтева (за рашчлањени приступ локалној петљи, колокацију и 
приступ мрежној инфраструктури) код којихје дошло до кашњења по оператору 
ц просечно време кашњења; 

—' просечно . време успоставе , услуге (рашчлањеног приступа локалној петљи, 
колокације, приступа мрежној инфраструктури) по оператору; 

4) да 'обезбеди да минимални садржај, ниво детаљности и начин објављивања 
стандардних понуда буде у складу са општим актом 'Регулаторне агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге, који ближе прописује минимални 
садржај, ниво детаљности'и начин објављивања стандардних понуда. 

IV. 	Оператор из става I. диспозитива овог решења дужан ј е да обавезу иедискриминаторног 
поступања, сагласно одредбама члана 65. Закона о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 — др. закон), извршава тако 
да другим операторима пружа услуге под ј еднаким условима u ca истим квалитетом као 
што чини за сопствене потребе, односно за потребе повезаник лиц'а или партнера, те је 
у обавези да: 
1) обезбеди једнаке услове (пре' свега у погледу цена, рокова и информација) при 

истим околиостима за све операторе кориснике који пружају исте услуге;. 
2) пружа;  услуге и податке операторима корисницима под истим условима и уз исти 

квалитет услуге који обезбеђује за сопствене потребе, потребе повезаних лица или 
партнера; 

3) доставља Регулаторној агенцији за електронске коммникације и поштанске услуге 
уговоре о рашчлањеном приступу локалној петљи, уговоре о колокацији, уговоре о 
приступу мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канапизацији, као ,и 
уговоре о изнајмт~ивању оптичког влакна без і  'преноćне oripeмe (dark fiber), 
закључене са операториiута корисницима на основу Стандардне понуде за услугу 
рашчлањеног приступа локалној петљи, односно Стандардне понуде за услуге 
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~ 

приступа елементима мреже и припадајућим средствима у рОку Од осам (8) дана од 
дана њиковог закључивања; 

4) пОштује рОкОве приликОм пружања услуга рашчлањеног приступа лОкалнОј петљи, 
услуга кОлокације; приступа мрежнОј инфраструктури, а нарОчит0 каблОвској 
канализацији, ка0 и изнајмљивања оптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark 
fтber), и т0 на следећи начин: 
— у обавези је да прегОвара еа ОператОрОм кОрисником у свр~у решавања зактева 

за закључРње уговОра 0 рашчлањенОм приступу лОкалној петљи, кОлокацији;  
приступу мрежнОј инфраструктури, а нарочит0 кабловскОј канализацији и 
изнајмљивању ОптичкОг влакна без преносне опреме (dark fiber), ка0 и да 
размОтри сваки примљени захтев за закључење уговОра, кОјије сачињен у складу 
са,условима из Стандардне пОнуде за услугу рашчлањенОг приступа локалнОј, 

; 

петљи и Стандардне пОнуде за услуге приступа елементима мреже и 
припадајућим средствима. Оператор из става I. диспозитива ОвОг решења у 
Обавези је да ОдгОвОри Оператору кОриенику на пОтпуни зактев за рашчлањени 
цриступ локалнОј петљи на жељенОј лОкацији, кОлОкацију, приступ мрежнОј 
инфраструктури, а нарОчито каблОвскОј канализацији, ка0 и изнајмљивање 
ОптичкОг влакна без пренОсне опреме (dark fiber), у рОку од 30 (тридесет) дана 
Од дана пријема зактева. УкОлик0 Оператор из става I. диспозитива ОвОг решења 
на захтев за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи на лОкацији, кОлОкацију, 
приćтуп мрежној инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј канализацији, ка0 и за 
изнајмљивање ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber), не ОдговОри у 
рОку Од 30 (тридесет) дана или укОлико Одбије захтев, ОператОр кОрисник може 
пОднети захтев Регулаторној агенцији за електронске кОмуникације и пОштанске 
услуге, кОја дОноси Одгаварајућу Одлуку о ОправданОсти Одбијања захтева за 
рашчлањени приступ или међупОвезивање, колОкацију, приступ мрежној 
инфраструктури, а нарОчит0 кабловској канализацији, ка0 и изнајмљивање 
ОптичкОг влакна без преносне опреме (dark fтber); 	; 

~ 
— за трасе кабловске каналцзације, Односн0 за дужине деоница оптичкик влакана 

без пренОсне опреме (dark fiber), кОје'су веће од 2 (два) km, рок за ОдгОвОр на 
захтев ОператОра кОрисника за приступ мрежнОј инфраструктури, а нарОчит0 
каблОвскОј канализацији, као и изнајмљивање оптичкОг влакна без преносне 
Опреме (dark fiber), не мОже бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана; 

— дужан је, да закључи угОвОр 0 међупОвезивању у рОку од 30 ,(тридесет) дана Од 
дана пријема пОтпунОг захтева, а ОператОрски приступ или међупОвезивање се 
мОрају успоставити у рОку Од 30 (тридесет) дана Од дана закључења угОвОра;, 

— ОператОр кОрисник рашчлањенОг приступа локалнОј петљи може да затражи од 
ОператОра из става I. диспОзитива ОвОг решења инфОрмације о лОкацијама 
главних разделника, који је у Обавези да, у року Од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема пОтпунОг захтева, Оператору кОриснику дОстави адресу главнОг 

~ 
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разделника, број претплатника и претплатничких петљи и Област покривања 
датQг главнОг разделника (у Облику географске карте или у виду пОписа улица); 

— ако Оператор из става,I. диспозитива овог решења утврди да примљени захтев за 
рашчлањени приступ локалнОј петљи нć садржи све потребне ' податке, 
затражиће Од оператора кОрисника његову дОпуну у року Од 7 (седам) дана; 

— у Обавези је да одгОвОри оператОру кориснику на сваки пbјединачни зактев за 
рашчлањени приćтуп локалнОј петљи, у року од највише 5, (пет) радних,дана Од 
дана пријема потпунОг захтева; 

— у Обавези је да пружи Оператору кОриснику услугу пОјединачног раш=шањеног 
приступа локалној петљи у року не дужем од 5 (пёт) радних дана од дана 
прикватања захтева; 

1 

— максималн0 време за Отклањање кварđ је 48 'сати Од тренутка пријављивања 
квара од стране оператОра корисника, осим у случају већих сметњи, ка0 што је 
прекид кабла, када је рок за отклањање сметњи 5;  (пет) дана. ' Уколико се 
пријављени квар нć налази у његОвОј зОни Одговорности, Оператор из става I. 
диćпОзитива овОг решења у;Обавези је да оператору кориснику предочи доказе 
о томе. Оператор из става I. диспозитива овог решења у обавези је да обезбеди 
iда се пријављивање, као u обавештавање о отклањању квара врши електронским 
пУт~м; 	 , 

— оператОр из става I. диспозитива ОвОг решења у обавези је да размотри сваки 
примљени захтев за кОлОкацију или проширење колокације кОји садржи све 
податке и који је сачињен у складу са условима из Стандардне понуде за услугу 
рашчлањеног приступа лОкалној петљи. ТакОђе, у обавези је да Оператору 
кОриснику; дОстави понуду за колОкацију или проширење колокације у року Од 
30 (тридесет) дана од дана пријема захтева, укОлик0 за то постоје услови. 
УкОлико није у мОгућности да Оствари колокацију или прОширење колокације 
н траженОј лОкацији, ОператОр из става I. диспозитива' овОг решењаје у обавези 
да оператОра корисника обавести писаним путем о разлозима због којих није у 
могућuОсти да испуни захтев, уз детаљно Образложење. Уколико пОстОје 
техничке мОгућuости, Оператор из става I. диспОзитива овог решења у обавези 
је 'да предложи Оператору кОриснику другу  врсту кОлокације у року од 15 
(петнаест) дана Од дана одбијања зактева. У случају да нема слобОдног простора 
за физичку кОлОкацију, оператОр из става I. диспозитива ОвОг решења дужан је 
да на зактев Оператора омогућu удаљену колокацију п0 избору оператора 
корисника; 

— рОк за успостављање колокације зависи Од врсте тражене кОлОкације'(физичке, 
удаљене или виртуелне) и не може бити дужи од 60 (шездесет) дана од дана 
дОстављања понуде о'ператору кориснику. Ако су за уćпостављање колокације 
потребне друге дОзволе (нпр. грађевинска дозвола), рок за успостављање 
колокације пОчиње да тече од датума из наведене дозволе;+ 
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оператор из става I. диспозитива овог решења у bбавези је да, на. захтев ~ 
оператора корисника, омогући виртуелну колокацију, која представља 
смештање опреме у просторије оператора који нуди велепродајну услугу 
рашчлањеног приступа локалној петљи, у којој он инсталира и одржава ту 
опрему и управља њоме, при чему оператору кориснику ра-шчлањеног приступа 
локалној петљи није дозвољен приступ опреми. 

V. 	Оператор из става Т. диспозитива овог решења дужан је да обавезу рачуноводственог 
раздвајања сагласно одредбама члана 66. Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС", бр. 44(10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), извршава тако 
да обезбеди одвојено рачуноводствено праћење пословних активности у вези са 
пружањем велепродајне услуге локалног приступа елементима мреже који ce пружа на 
фиксној локацији од осталих малопродајних и велепродајних услуга, и то на начин да: 
1) припреми;  и достави извештај о раздвај ању рачуна уćпека :и ангажоване имовине по 

свйм врстама тржишнин услуга, у роковима прописаним општим актом Fегулаторне 
агенције за 'електронске комуникације и поштанске услуге, којим се уређује 
примена трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавање од стране 
оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација; 

2) на захтев Регулаторне агенције за електронске ќомуникације и поштанске услуге 
достави :велепродајне и интерне трансферне цене, ради утврђивања постојања 
неоправданог унакрсног субвенционисања; 

3) на захтев Регулаторне агенције за електронске комуникације иг поштанске услуге 
омогућu увид у закључене уговоре, рачуноводствене податке, укључујући и податке 
о приходима остварćним на релевантном тржишту. 

VI. Оператор из става I. диспозитива овог решења дужан је да обавезу омогућавања 
приступа и коритцћења елемената мреже и припадајућик средстава сагласно одредби 
члана 671 став.3. ЗакQна о електронским комуникацијама („Службени гласник РĆ", бр. 
44/10, 60%13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон) извршава тако да: 
1) омогући другом оператору рашчлањени приступ локалној петљи, као и приćтуп 

одређеним елементима мреже и припадајућим средствима, укључујућu приćтуп 
пасивним мрежним елементима, који су повезани са iтружањем услуге рашнлањеног 
приćтупа локалној петљи; 

2) преговара у доброј вери са оператором који захтева приступ; 
3) не укида већ одобрени приступ елементима мреже и припадајућој инфраструктури. 

Оператор из става I. диспозитива овог решења нема могућuост да једнострđно 
укине iвeћ одобрен приступ локалној петљи, колокацију или приетуп мрежној 
инфраструктури, већ само у случају када се договори са оператором корисником. 
У случају да намерава да укине одобрени приступ, услед укидања постојеће мреже, 
замене технологије или слично, а да при том није постигао договор са оператором 
корисником, дужан је да оператора корисника и Регулаторну агенцију за 
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електр0йске кОмуникације и поштанске услуге Обавести 2 (две) године уналред 0 
намерама укидања приступа; 

4) пружа одређене услуге другим Операторима пОд велепродајним услОвима; 
5) Омогући слОбОдан приступ текничким интерфејсима или другим кључним 

технолОгијама не0пходним за обезбеђивање интерОперабилности услуга или 

виртуелних мрежних услуга; 
6) омОгући кОлОкацију, Односно други Облик заједничког кОриш$ења припадајућќх 

средстава. ОператОр из става I. диспОзитива овог решењаје у обавези да оператОру 
; 	кориćнину омогући избор врсте колокације, у зависнОсти Од захтева Оператора 

кориснина и располОживости мрежне инфраструктуре. У случају да није у 
могућнОсти да оператОру кОриснику понуди физичку или виртуелну колокацију на 
лОкацији главног разделника, у Обавези је да, му ;Обезбеди кОришћење удаљене 
колОкациј е; 

7) омогући приступ системима Оперативне пОдршке или сличним софтверским 
системима, ради Обезбеђивања лОјалне кОнкуренције у пружању услуга 
електронскик комуникација; 

8) обезбеди међупОвезивање мрежа и припадајућик средстава; ~ 
9) услугу изнајмљивања Оптичког влакна без преносне Опреме (dark fiber), y оквиру 

распОлОживих текничких мОгу$нОсти, понуди ОператОру кориснику, укОлико у 

каблОвској канализацији не пОстоји расположиви слОбОдан простор. ОдгОварају$е 
текничко решење за приступ кабловскОј канализацији и изнајмљивање оптичког 
влакна без преносне _ Опреме (dark fiber), мора зависити како од мОгућnОсти 
Оператора пружа0ца услуге так0 и од избора ОператОра корисника; 

10) пружање услуге приступа каблОвскОј канапизацији пОдразумева и услугу приступа 
каблОвској канализацији ради пОлагања каблОва у свим врстама цеви (нпр. цеви ~ 
великОг пречника Од 63 тт до 110 тт, цеви пречника 50 rnrri, цеви малог пречника 
Од 20 тт до 40 тт, микр0 цеви Од 3 mi}і до 16 ,тт, и др.). Приступ каблОвскОј 
канализацији искључив0 је рукОвОђен слОбОдним прОстором у Оквиру цеви и не 
мОже се условљавати минималним брОјем цеви на Одређеним деоницама, дОк 
сервиćни простор треба да представља прОстОр који је довољан за увлачење кабла 
највећег пречника коришћеног на разматранОм делу кабловске канализације. 

VII. Оператор из става I. диспозитива ОвОг решења дужан је да обавезу контроле цена и 
примене трОшкОвнОг рачунОвОдства сатласно одредбама члана 68: Законаi о 

електрОнским комуникацијама („Службени гласник РС", бр: 44/10; 60/13-УС, 62/14 и 
95/18 = др. закОн), извршава у складу са општим актОм Регулаторне агенције за 
електронеке кОмуникације и поштанске услуге, кОјим се уређује примена трошковног 
принципа; одвојеник рачуна и извештавање од стране Оператора са значајном 
тржишном снагом у области електрОнских комуникација, на начин којим се обезбеђује 
ефикасност, одржива конкуренција и добробит потрОшача, а односи се на велепродајну 
услугу локалног приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији. 
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VIII. ОператОр из става I. диспОзитива ОвОг решења је у Обавези да, у рОку Од 60 (iпездесет) 
дана Од дана пријема зактева РегулатОрне агенције за електрОнćке кОмуникације и 
пОштанске услуге, сачини и Објави нОву Стандардну понуду за услугу рашчлањенОг 
приступа лОкалној петљи и нОв'у Стандардну пОнуду за услуге приступа елементима 
мреже и припадајућим средствима у складу са Општим актОм РегулатОрне агенције за 
електрОнске комуникације и пОштанске услуге, кОји ближе пропиеује минимални 
садржај, нив0 детаљнОсти и начин објављивања стандардних пОнуда и овим решењем. 

IX. ` Ов0 решење ј е коначн0. 	' 	; , 

Образложење 

РегулатОрна, агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у цаљем тексту: 
Агенција), је п0 службеној дужнОсти, сагласн0 Одредбама чл. 59. став 2. и 60. став 1. ЗакОна 0 
електрОнскtдм кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - 
др. закОн, у даљем текćту: Зак0и), извршила анализу велепрОдајнОг тржишта локалнОг 
приступа елćментима мреже;  кОји се пружа на фикснОј 'локацији, уз примену ПрепОруке 
КОмисије Од 9. октобра 2014. године 0 релевантним тржиштима пр0извОда и услуга у Области 
електронскик комуникација пОдлОжних претхОдној (ех ante) регулацији 20 14/7 10/ЕУ (у даљем 
тексту: Препорука КОмисије 0 релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ); , ради утврђивања ~ 
релевантнОсти тржишта у смислу претхОдне регулације, ОднОсн0 да ли на посматранОм 
тржишту пОстоји делОтвОрна конкуренција или један или више ОператОра са значајнОм 
тржишнОм сиагОм (у даљем тексту: ОператОр са ЗТС), у циљу кармОнизације са регулативом 
ЕврОпске уније и 0 тОме санинила Извештај 0 анализи велепрbдајнОг. тржишта лОкалног 
приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији, август 2021. — фебруар, 2022. 
гОдине (у даљем тексту: Извештај 0 анапизи тржишта), којије Управни ОдбОр Агенције,уćвОји0, 
дана 25.2.2022. гОдине закључком брОј: 1-К-021-8%22-1 (објављен на интернет 'страници 
Агенције www.ratel.rs), u y кОме је садржана чињенична грађа за дОнОшење решења у'ОвОј 
управнОј ствари.' , 

У поступку кОји ј е преткоди0 усвај ању Извештај а 0 анализи тржишта Од стране УправнОг 
ОдбОра Агенције, а у складу са Одредбама чл. 34-36. ЗакОна, Агенција је у пери0ду Од 
7.12.2021. године до 61.2022. гОдине спрОвела пОступак јавних кОнсултација ради 
прибављања мишљења стручне и шире јавнОсти на Нацрт Извештаја 0 анализи велепрОдајнОг 
тржишта лОкалнОr приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј'лОкацији (у даљем 
тексту: Нацрт Извćштаја). Агенција је накОн тОга извршила анализу пристиглих мишљења, 
кОментара и предлОга на наведени извештај и ОбразлОжила свОј став пОвОдОм истик. 

Одлуком 0 Одређивању релевантних тржишта пОдлОжних преткоднОј регулацији 
(„Службени гласник РС", брОј 78/18), кОја је ступила на снагу 27.10.2018. гОдине, 
велепрОдајн0 тржиште лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији Одређен0 је за релевантн0 тржиште пОдложн0 претхОднОј регулацији. 
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То значи да је укупност оперативних активности предузетик сагласно наведеним 

одредбама Закона, ради утврђивања чињеничног стања које представља і4одлогу за доношење 
решења,'и у коме су садржане одлучне чињенице, ближе приказана у.Извештају о анализи 
тржишта, те исти садржи све правно релевантне чињенице и околности у складу са начелом 
истине и слободне оцćне доказа у управном поступку, сагласно члану 10. Закона о општćм 
управном посту,пку („Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 — аутентично тумачење, у 
дал,ем тексту: ЗУП). Као такав, Извештај о анализи тржишта, у складу са одредбама члана 
102. ЗУП-а, којом је уређен начин утврђивања чињеница и околности од значаја за поступање 
у управној ствари, односно чињенице изнете у њему, представљају основ за примену одредби 
чл. 62. и 63. Закона, тј. основ су за доношење овог решења, којим је одређен оператор са ЗТС 
на релевантном тржишту, одређене му регулаторне обавезе, као u начин њиховог извршавања. 

Агенција је приликом анализе велепродајног тржишта локалног приступа елементима 
мреже који ce пружа на фиксној локацији, сатласно одредби члана 60. Закона, водила рачуна 
о примени Пр'епоруке Комисије о релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ, као и Смерницама о 
анализи тржншта u процени значајне тржишне снаге на основу регулаторног оквира ЕУ за 
електронске комуникационе мреже;и услуге 2018/С 159/01. 

Период на који се анализа велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже 
који се пружа на фиксној локацији односи обухвата податке добијене од оператора за 2017, 
2018, 2019. и 2020. годину. 

У поступку анализе предметног тржишта, Агенцијаје, сагласно одредбама чл. 60. став 2. 
и 62. став 3. Закона, ćарађив'ала са Комисијом за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисиј а), као органом надлежним за заштиту конкуренциј е. Комисиј а ј е дана 11.1.2022. 
године доставила Агенцији мишљење на Нацрт Извештаја број: 9/0-02-195/2022-1 од 
11.1.2022. године. У достављеном мишљењу, Комисија наводи даје већ у самом уводном делу 
изнет закључак о непостојању супституције између услуга рашчлањеног u широкопојасног 
приступа на велепродајном нивоу, те да даља анализа поменутих. услуга uuje 'ни могла да 
доведе до другачијих резултата (поглавље 3.1.1.). Такође, Комисија наводи да ниćу изнети 
упоредни подаци о.томе колико оператора тренутно користи једну од поменутик 

велепродајник услуга и разлози зашто су се определили за неку од њих. Агенција је, 
прихватајући коментар Комисије, текст Извештаја о анализи тржишта допунила подацима о 
броју оператора који користе наведене велепродајне услуге, и унела измене, које се'односе на 
разматрање супституције између услуга рашчлањеног и широкопојасног приступа. Даље, 
Комисија је оценила да NGA мреже суштински могу да представљају конкуренцију 'услузи 
потпуног и дељеног рашчлањеног приступа локалној петљи, с тим да недостају конкретни 
закључци када би то евентуално могло да се очекује у Репуб.пици Србији (поглавље 3.1.2.). 
Комисија је мишљења да је Нацрт Извештаја потребно допунити подацима којима се 
образлажу разлози због којик мреже оператора нису прилагођене томе да омогуће приступ на 
велепродајном нивоу;  те техничким и комерцијалним условима потребним за њихово 
прилатођавање. Агенција наводи да су у периоду на који се Нацрт;  Извештаја односи, NGA 
мреже биле у }зачетку, као. и да Агенција располаже подацима достављеним од ćтране 

,, 
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оператОра, те је на ОснОву њих закључила да степен раsвијенОсти ове врсте мрежа у 
посматранОм пери0ду није био дОвОљан да се прилагОде пружању велепрОдајних услуга 
релевантних за тржиште које је предмет анализе. Из наведених разлОга у Нацрту Извештајаје 
констатОван0 да ће Агенција наставити да прати степен развијености пОменутих мрежа и; у 
складу еа променама на тржишту, предузимати ОдгОварајуће кОраке. КОмисија је, између 
Осталог, мишљења да би Нацрт Извештдја било пОт~ебно допунити показатељима 0 укупнОм 
брОју распОложивик петљи, ка0 и о броју пОднетик и остiварених захтева за рашчлањени 
приступ лОкалнОј петљи (поглавље 3.1.4.1.). Агенција распОлаже пОказатељима 0 броју 
пОднетих и Остварених захтева за рашчлањени приступ локалнОј петљи, те су исти коришћени 
и за пОтребе и.зраде Нацрта Извештаја. Будући да су тражени пОдаци Од .стране оператОра 
означени ка0 пОслОвна тајна, Агенција ихј,е кОристила у изради Извештаја 0 анализи тржишта, 
али није y могућн0ети да ик Обј'ављује. КОмисија, даље, навОди да у оквиру тачке 3.2.2.2. 
Услуга активнОг (виртуелнОг) локалнОг приступа (virtual unbundling), ка0 супституција за 
услугу рашчлањеног приетупа локалној петљи недостају кОнкретни закључци када' би услуга 
активнОг (виртуелнОг) лОкалнОг приступа мОгла да пОчне да се пружа и у Републици Србији, 
ОднОсно које услОве је преткОдно потребн0 испунити. Агенција распОлаже пОдацима 
дОстављеним од ;  стране Оператора, те је на оснОву истих закључак да степен развијености 
њихОвих 'мрежа у пОсматранОм периоду није био дОвољан да се лприлагоде пружању 
велепрОдајне услуге активнОг:(виртуелнОг) лОкалнОг приступа, одн0ен0 виртуелног 

рашчлањивања. У Извештају 0 анализи тржишта је наведен0 да $е, у циљу ОмОгућавања Ове 
врете услуга, бити пОтребн0 да оператОри изврше значајну ;надоградњу свОјих мрежа 
(пОвећање брОја VDSL vectoring кабинета у случају мреже бакарник парица, прелазак на 
DO,CSIS 3.1 FD'(4.0) стандард u имплементацијОм пОтпуне употребе фреквенцијскОг спектра 
у елучају мрежа ОператОра КДС, имплементацију DM технОлогије у случају FTTH/FTTB 
мрежа).' Из наведених разлОга у Извецiтају 0 анализи тржишта је наведен0 да ће Агенција 
наставити да прати даљи развОј и технолошке трендОве у вези са Овом уелугом и у складу са 
њима благовремен0 предузимати ОдгОварајуће кОраке са циљем унапређења кОнкурентнОсти. 

Одређивање ОператОра са ЗТС екеплицитн0 је уређено одредбама члана 62. Закона. 

Обавезе ОператОра са ЗТС, које се решењем Одређују оператОру са ЗТС, прописане, су 
одредбама члана 63. ЗакОна. ~ 

ВелепрОдајно тржиште лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији је, у п0етупку анапизе' дефинисано у пр0извОднОј и ге0графекОј димензији, 
анализирани Су ,критеријуми за утврђивање значајне тржишне снаге, а п0 ОкОнчању тог 
пОступка 'за оператора са ЗТС одређен0 је Предузеће за телекОмуникације ТелекОм Србија 
акци0нарск0 друштв0, Бе0град, ТакОвска 2, Београд (у даљем тексту: ТелекОм Србија а.д.). 

Агенција је ставом II. диспОзитива овОг решења, оператору са ЗТС Одредила Обавезе на 
ОснОву постојећег стања тржишне кОнкуренције и идентификОваних пОтенцијалних npenpeka 

, 
у развОју тржишне конкуренције, са кОјима се су0чавају оператори на:велепрОдајнОм тржишту 
лОкалнОг приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији. 

~  
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Агенција је закључила да у, пр0извОднОј димензији, велепрОдајн0 тржиште лОкалнОг 
приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији укључује следеће услуге: 

1) рашчлањени приступ лОкалнОј петљи кОји се мОже се реализОвати;као: 
— 	пОтпуни рашчлањени приступ, или 
—, 	дељени приступ; 	I 

2) приступ lирежнОј инфраструктури, кОја пОдразумева: ` 
— 	приступ каблОвскОј канализацији, и 
— кОлОкацију; 	 :' 

3) изнајл%пљивање ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (darkfiber). 

Наведене услуге се нуде: 
— 	сопственОм предузећу (self supply), ка0 нераздвОјиви де0 услуга на малОпрОдајнОм 

нив0у за сОпствене кОриснике, и ~ 
— Операторима кОрисницима, как0 би били у мОгу1інОсти да крајњим кОрисницима 

кОји нису пОвезани на њихОву мрежу за присту.п пОнуде услуге на малОпрОдајном 
нив0у., 

Ге0графска димензија велепрОдајнОг тржишта лОкалнОг приступа елементима мреже кОји 
се пружа на фикснОј лОкацији је територија Републике Србије. 

На ОснОву критеријума за утврђивање пОјединачне значајне тржишне снаге кОји су 
прОписани одредбОм члана 61. став 2. ЗакОна, и т0: величина ОператОра и његОвих 
кОнкурената, посебн0 у пОгледу броја кОрисника и прихОда на : релевантнОм тржишту, 
кОнтрОла над инфраструктурОм чији се' обим не мОж лак0 реплицирати, технОлОшка преднОст 
ОператОра кОја му омОгућава надм0ћан пОлОжај на тржишту, недОстатак или низак нив0 
прегОварачке м0Ііи купаца, лак или пОвлапћен приступ тржиштнма калитала, Односн0 
финансијским ресурсима, степен диверсификације пр0йзв0,f~а илн услуга (нпр. ,пОвезани 
пр0извОди u услуге), екОнОмија Обима, екОнОмија Опсега, степен вертикалне интеграције, 
висОки степен развОја дистрибутивне и прОдајне мреже, недОстатак пОтенцијалне 

кОнкуренције и пОстОјање препрека за ширење, Агенција је утврдила да на пОсматранОм 
тржишту не постОји ефикасна кОнкуренција, ОднОсн0 да ОператОр ТелекОм Србија а.д. пОседује 
пОјединачну значајну тржишну снагу. 

АнализОм критеријума за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге закључен0 је 
да на велепрОдајнОм тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији не пОстОји кОнкуренција и да ОператОр ТелекОм Србија а.д. има 100% тржиппi0г 
учешћа на предметнОм велепрОдајнОм тржишту. 	 ' 

Имајући у виду наведен0, ка0 и Одредбу члана 62. став 1. ЗакОна, кОјОм је прОписан0 да 
када Агенција, на ОснОву претхОдн0 спрОведене анализе тржишта, утврди непОстОјање 
делОтвОрне кОнкуренције на релевантнОм тржишту (ка0 и на уск0 пОвезанОм тржишту), 
решењем Одређује ОператОра кОји, пОје~иначн0 или заједн0 са другим ОператОрима, на тОм 
тржишту има значајну тржишну снагу, Одлучен0 је ка0 у ставу I. диспОзитива ОвОг решења. 
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Такође, Одредбом члана 62. став 2. Закона, прописано је да решењем из става 1. овог 
члана, Агенција одређује оператору са ЗТС најмање једну обавезу из члана 63. Закона, водећи 
рачуна о врсти и природи утврђеник недостатака на тржишту, ' претходним улагањима, 
подстицању даљих улатања и могућноčтц за повраћај улагања по разумној стопи с обзиром на. 
повезане ризике. 	 ' 

цз уважавање постојећих и потенцијалних препрека у развоју тржишне конкуренције, 
Агенцијаје оператору Телеком Србија а.д., као оператору са ТС на велепродајном тржишту 
локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији, 'одредила следе~iе 

, 	 , 
обавезе из члана 63. Закона: објављивање одређених података (у форми стандардне понуде), 
недискриминаторно поступање, рачуноводствено раздвајање, омогућавање приступа и 

~  
коришпење е.пемената мреже и припадајућuх средстава, као и контролу цена и примену 
трошковног рачуіоводства, те је одлучено као у ставу II. диспозитива овог решења. 

Обавезе се уводе са циљем да се на најбољи начин отклоне потенцијалне препреке развоју 
конкуренције; омогући развој релевантног тржишта и конкуренције и заштите .интереси 
крајњих кориeника. 

Приликом одређивања обавеза оператору са ЗТС, Агенција је водила рачуна о,врсти u 
природи утврђеник недостатака на тржишту, претходним улагањима, подстицању даљих 
улатања и могућности повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на; повезане ризике. ' 

Оператор Телеком Србија а.д. је дужан да обавезе утврђене ставом II. диспозитива овог 
решења, које су појединачно уређене одредбама чл. 64-68. Закона, извршава на начин утврђен 
ст. III. до VII. диспозитива овог решења, како следи: 

1. Обавеза објављивања одређених података (у форми стандардне понуде)  

ц складу са одредбама члана 64. Закона, Агенција одређује оператору Телеком.Србија а.д., 
као оператору са ЗТС, обавезу објављивања одређених података (у форми стандардне понуде), 
која се посебно односи на: рачуноводствене податке, техничке спецификације, карактеристике 
мреже, услове понуде и коришћења (укључујући ограничења), рокове важења понуде и, као и 
цене, цене у вези а услугама међуповезивања и приступа. . 

Агенција констатује да је оправдано одредити оператору Телеком Србија а.д.,, као 
опертору са ЗТС на релевантном тржишту, обавезу објављивања одређених података (у форми 
стандардне понуде),јер би се тиме осигурало да као оператор са ЗТС на релевантном 

велепродајном тржишту нуди услуге другим операторима, подједнаким'условима и са истим 
квалитетом као што то чини за ćопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или 
партнера. Обавеза која је одређена оператору Телеком Србија а.д. да објављује одређене 
податке омогућава операторима корисницима велепродајне услуге да, на основу 
транспарентно ; објављених услова оператора са ЗТС, дођу д0 закључка да ли . су 
диокриминисани ценама, условима и роковима. 

,  

Без обавезе објављивања одређених података, Агенција не би на одговарајућя начин могла 
да прати да ли оператор са ЗТС на релевантном тржишту спроводи обавезу 

~ 
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недискриминатОрнОг пОступања. Обавеза Објављивања Одређеник'пОдатакаје дОдатна Обавеза 
~ усмерена на уклањање препрека за развОј кОнкуренције кОје су везане за дискриминацију на 

ценОвнОј и неценОвнОј ОснОви, посебн0 имајући у виду да је све Облике дискриминатОрнОг 
поступања моrуће утврдити сам0 Онда када су транčпарентн0 Објављени услОви под кОјима 
ОператОр са ЗТС нуди услуге на релевантнОм тржишту. 

Обавеза Објављивања Одређеник пОдатака чинијОш ефикаснијим Остале Обавезе кОје има 
ОператОр са ЗТС на релевантнОм тржишту, а т0 се нарОчит0 ОднОси на Обавезу 
недискриминатОрнОг поступања и Обавезу ОмОгућавања приступа и кОришћења елемената 
мреже и припадајућих средстава. 

Обавеза Објављивања Одређених пОдатака дОпуњује Обавезу , рачунОвОдственОг 
раздвајања. Примена Обавезе Објављивања Одређених пОдатака има за циљ да укаже на 
антикОнкурентске активнОсти и препреке за развОј кОнкуренције кОје се Односе на праксу 

унакрснОг субвенци0нисања, дискриминацију на ценОвнОј ОснОви и праксу препОзнату ка0 
ценОвн0 истискивање маргине прОфита (margin squeeze), к~0 и да дОпринесе њикОвОм 
Отклањању. 

Агенција кОнстатује да Обавеза Објављивања Одређених пОдатака за услуге кОје се пружају 
на велепрОдајнОм тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији Од стране ОператОра ТелекОм Србија а.д., ка0 ОператОра са ЗТС, треба да буде у 
фОрми стандардне пОнуде, и т0 Стандардне пОнуде за услугу рашчлањенОг приступа лОкалнОј 
петљи и Стандардне пОнуде за услуге приступа елементима мреже и припадајућим 
средствима. УслОви за кОлОкацију и приступ мрежнОј инфраćтруктури, а нарОчит0 каблОвскОј 
канализацији, ка0 и услуга изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber), 
треба да буду део Стандардне пОнуде за услуге приступа'елементима мреже u припадајућим 
средствима, icoja мОра бити сачињена на такав начин да ОмОгућu ОператОру 'кОриснику да 
кОристи и плаћа ćам0 оне кОмпОненте кОје су му пОтребне ради пружања уćлуге. СтандарднОм 
пОнудОм за ,услуге приступа елементима мреже и припадајућuм средствима треба да буду 
Обухваћене уćлуге приступа каблОвскОј канализацији ради пОлагања каблОва у свим врстама 
цеви (нпр. цеви великОг пречника Од 63 тт д0 110 nцn, цеви пречника 50 тт, цеви малОг 
пречника Од 20 шт д0 40 nim, микр0 цеви Од 3 тт д0 16 шш, и др.), при чему приступ 
каблОвскОј канализацији мОра бити искључив0 рукОвОђен ćлОбОдним прОстОрОм у Оквиру цеви 
и не мОже се услОвљавати минималним брОјем цеви на Одређеним де0ницама, дОк сервисни 
прОстОр треба да представља прОстОр кОји је дОвОљан за увлачење кабла највећег пречника 
кОришћенОг на разматранОм делу кабловске канализације. 

Минимални садржај, нив0 детаљнОсти и начин Објављивања наведених стандардних 
пОнуда се ближе прописује Општим актОм Агенције кОјим се уређује минимални садржај, нив0 
детаљнОсти и начин Објављивања стандардних пОнуда и садржи цене, разумне рОкОве,;  ка0 и 
накнаде за непоштОвање рокОва извОђе#ва, а све са циљем да се Осигура правОвременОćт у, 
испуњавању Обівеза. 

Стандардна пОнуда за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи треба да садржи следеће 
елементе: 
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1) Опис усlпуга на велепрОдајнОм тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се 
пружа на фикснОј лОкацији, КОји Обухвата цељени и пОтпуни рашчлањени пристуд 
лОкалнОј петљи, укључујући и услОве за кОлокацију;' 

2) Опште Одредбе кОје се ОднОсе.на предмет, примену, важење и Ограничење С,тандардне 
пОнуде за услугу рашчлањенОг приступа лОкалнОј; петљи; 

3) услОве, пружања услуга приступа мрежнОј инфраструктури на нивоу велепрОдаје, за 
дељени и пОтпуни рашчлањени приступ лОкалнОј петљи; 

4) права и Обавезе ОператОра кОрисника и ОператОра ТелекОм Србија а.д. ка0 Оператора 
кОји џуди велепродајне услуге, ка0 и права и Обавезе ових ОператОра у ОднОсу;  на 
крајњег корисника; 

5) начин и поступке пОднОшења зактева, прегОварања и склапања угОвОра 0 пружању 
релевантне услуге, ка0 и Ограничења при њихОвОј;упОтреби; 

б) услОве и раsлОге пОд кОјима се мОже Одбити захтев Оператора да кОристи релевантне 
УслУге; 

7) испитивање интерОперабилнОсти мрежа; 
8) услОве пОд кОјима мОже д0ћи д0 измене Стандардне пОнуде за услугу рашчлањенОг 

приступа лОкалиој петљи, угОвОра или текничкик параметара; 
9) цене услуга заједн0 da ОписОм радОва, Опреме, дОкументације и Осталик елемената 

кОји су датОм услугОм Обухваћени. У Оквиру Стандардне пОнуде за услугу 

рашчлањенОг приступа лОкали0ј петљи треба да буду наведене цене за: 
једнОкратну накнаду за успОставу пОједииачнОг рашчлањеног приступа лОкалнОј 
петљи; 
месечну накнаду за рашчлањени приступ лОкалцОј петљи; 

- 	Отказивање и искључење; 
- 	пОвлачење захтева; 
- 	прелазак са дељенОг на пОтпуни рашчлањени приступ; 
- 	не0снОвани закгев за Отклањање сметње. 

УкОлfцсо пОстОје пОпусти на пОједине услуге, изнОси и принципи Одређивања Ових 
пОпуста треба да буду наведени; 

10) техничке услОве приступа; и кОришћења лОкалне петље са текничким Описима за 
пОтпуни рашчлањен приступ (распОлОживОст, пренОсна технОлОгија, интерфејси, 
физицки предуслОви, упОтреба свакОг прикључка, Оперативна резерва, Одређивање 
ОдгОвОрнОсти, дефинисање тачке разграничења међусобне ОдговОрнОсти) и дОдатне 
Описе за дељени приćтуд (ОдгОвОрнОст за техничку Опрему, џнтерфејси, упОтреба 
гОрњег фреквенцијскОг Опсега за пренОс пОдатака); 

11) поступак пре.паска ОператОра кОрисника услуге са пОтпунОг на дељени приćтуп 

лОкалнОј петљи и Обрнут0; 
12) отклањање кварОва кОд релеван~гних услуга (Опреме, каблОва, напајања електричнОм 

енергиј Ом); 
13) накнаде у случају кашњења са,успОстављањем пОјединачнОг рашчлањенОг приступа 

лОкалнОј петљи, ка0 и Одбијања преткОдн0 прихваћеник захтева за приступ лОкалнОј , 
петљи, у'кључујућu и накнаде због неизвршавања уговОрних Обавеза у дОгОвОренОм 
временсiсом рОку; 
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i 14) ОдгОвОрнОст и накнада штете обlгју страна (гzружа0ца и кОрисника услуге); 
15) услуге приступа инфОрмаци0нОм систему (dnuc услуге, услОви приступа системима 

пОдршке, услОви кОришћења IT система и база података). Приступ IT систему 
пОдршке, треба да буде прек0 web интерфејса. Минимум кОји приступ IT систему 
пОдршке треба ОператОру кОриснику да Омогући је: слање и праћење захтева, 
пријављивање сметњи и увид у издате фактуре; 

16) начин Обрачуна, плаћања и Обезбеђења плаћања, кОји укључује временске рОкОве, 
начин дОстављања рачуна и пОступак пригОвОра на испоручени рачун (рекламација); 

17) услОве кqји се ОднОсе на права интелектуалне свОјине; 
18) услОве и пОступке кОји се ОднОсе на пОверљиве информације и пОслОвну тајну; 
19) квалитет услуге крОз угОвОре о нив0у услуге; 
20) дОдатне елементе ка0 што су: захтев ОператОра за склапање угОвОра 0 рашчлањенОм 

приступу лОкалнОј петљи, захтев за пОјединачни рашчлањен~и приступ лОкалнОј 
петљи, изјава 0 пОверљивОсти, изјава крајњег кОрисника 0 намери склалања'угОвОра 
ćа ОператОрОм кОрисникОм, изјава крајњег кОрисника 0 Обавезивању на плаћање 
за0сталих дугОвања ОператОру чије је услуге кОристи0, Образац захтева за Отклањање 
квара/сметње и сл. 

г 
Стандардна пОнуда за услуге приступа елементима мреже и припадајућим средćтвима 

треба да садржи следеће елементе: 	 ' 
1) Опис услуга на велепрОдајном тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се 

пружа ца фикснОј лОкацији, кОје Обухватају кОлОкацију (кОја мОже бити физичка, 
виртуелна или удаљена) и приступ мрежнОј инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј 
кана.iiизацији, ка0 и услугу изнајмљивања ОптичкОг влакна без преносне Опреме (dark 

1 	 ' 

fi8er); 
2) Опште Одредбе кОје се ОднОсе на предмет, примену, важење и Ограничења Стандардне 

пОнуде за услуге приступа елементима мреже и припадајућuм средствима; 
3) услОве пружања услуга приступа мрежнОј инфраструктури на нивоу велепрОдаје; 
4) начин и поступке пОднОшења захтева, прегОварања и склапања угОвОра 0. пружању 

релевантне услуге и Ограничења при њихОвОј упОтреби; 
5) услОве и; разлОге пОд кОјима се мОже Одбити захтев ОператОра да кОристи релевантне 

-  
Услуге; 	 ' 

6) услОве пОд, кОјима мОже дОћи д0 измене Стандардне пОнуде услуге приступа 
елементима мреже и припадајућuм средствима, угОвОра или техничкик параметара; 

7) цене,услуга кОлОкације, приступа каблОвскОј канализацији u изнајмљивања Оптичког 
влакна без преносне опреме (dark fiber) и списак услуга кОје су Обухваћене ценОм 

ј  

заједн0'са ОписОм радОва, Опреме, дОкументације и Осталик елемената кОји су датОм 
услугОм Обухваћени. У Оквиру Стандардне пОнуде , за услуге приступа елементима 
мреже и припадајућим средствима треба да буду наведене цене за: 

— једнОкратну накнаду за успОставу кОлОкације; 
— меćечну накнаду, за кОлОкацију, приступ'' каблОвскОј канализацији и 

: изнајмљивање ОптичкОг влакна без преносне Опреме (dark fi8er); 
— Отказивање услуге; 
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— повлачење зактева; 
— не0сновани зактев за Отклањање сметње. 

УкОлик0 пОстОје пОпусти на пОједине услуге, изнОси и принципи Одређивања Овик 
пОпуста треба да буду наведени; 

8) правила кОришћења кОлОкацијскОг простОра, карактеристике Опреме, мОгућа 
Ограничења кОришћења у прОстОрима за кОлОкацију, услОви приступа за ОсОбље 
ОператОра кОрисника, услОви за прикључење на електрОнску кОмуникациону мрежу и 
енергетск0 налајање, као и други услОви пОтребни за редОвни рад 'ОператОра 

кОриснина кОлОкациј е; 
9) најмање време трајања уćлуге кОлОкације, приступа каблОвскОј канализацији и 

изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (darkfiber); 
10) дёфиниције слОбОднОг прОстОра у цевима каблОвске канализације и сервиснОг 

прОстОра; 

11) Отклањање кварова кОд релевантних услуга; 
12) накнаде у случају кашњења са успОстављањем услуге колОкације, приступа 

каблОвскОј канализацији и изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark 
fiber), ка0 и Одбијања преткОдн0 прикваћених захтева за успОстављање услуге 
кОлОкације, приступ каблОвској канализацији и изнајмљивање ОптичкОг влакна без 
пренОсне Опреме (dark fiber), укључујући и накнаде збОг неизвршавања угОвОрник 
Обавеза у дОгОвОренОм временскОм рОку; 

13) ОдговОрнОст и накнада штете Обеју страна (пружаоца,и корисника услуге); 
14) услуге' приступа инфОрмаци0нОм систему (Опис услуге, услОви приступа системима 

пОдршке, услОви кОришћења ITI система и база пОдатака). Приступ IT систему 
пОдршке треба да буде прек0 web интерфејса. Минимум кОји приступ IT систему 
пОдргпке треба оператОру кОриснику да ОмОгућu је: слање и праћење захтвва, 
пријављивање сметњи и увид у издате фактуре; 

15) начии Обрачуна, плаћања и Обезбеђења плаћања, кОји укључује временске рОкОве, 
начин дОстављања рачуна и дОступак пригОвОра на испОручени рачун (рекламација); 

16) услОве кОји се ОднОсе на права интелектуалне својине; 
17) услОве и поступке кОји се ОднОсе на пОверљиве инфОрмације и дОслОвну тајну; 
18) квалитет услуге кроз угОвОре о нивоу услуге; 
19) дОдатне елементе ка0 шт0 су: захтев ОператОра за склалање угОвОра 0 колокацији, 

приступу каблОвскОј ,канализацији и изнајмљивању ОптичкОг влакна без пренОсне 
Опреме (darkfibeг), изјава 0 пОверљивОсти и сличн0. 

; Сагласн0 Одредбама члана 64. ЗакОна, ОператОр ТелекОм Србија а.д., ка0 ОператОр са ЗТС 
на релевантнОм,тржишту, дужанје да, на захтев Агенције, у року Од 60 (шездесет) дана Од дана 
његОвОг пријема, сачини и Објави Стандардну понуду за услугу рашчлањенОг приступа 
локалнОј петљи и Стандардну пОнуду за услуге приступа,елементима мреже и припадајућим 
средствима. , 	 . 	, 

Уколик0 наведене стандардне пОнуде не буду сачињене у складу са за~тевима Агенције и 
буду спречавале развОј ефикасне кОнкуренције, Агенција има Обавезу да пОступи у складу са 

1 	 1 
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Општим актОм Агенције кОји ближе прдписује минимални садржај, нив0 детаљнОсти и начин 
објављивања стандардних пОнуда. 

Агенција к0нстатује да је пОтребн0 да има увид у начин ОмОгућавања лОкалног приступа 
елементима мреже који се .пружа на фикснОј лОкацији на релевантнОм тржишту. Из тОг 
разлОга, у Оквиру Обавезе објављивања Одређених пОдатака, оператОру ТелекОм Србија а.д. 
Одређује се Обавеза да дОставља пОдатке (KPI - Кеу Performance Indicators), кОји дају увид у 
пОступање приликОм приступа елементима мреже и припадајућим средствима. Минимални 
садржај Ове обавезе Обухвата следеће пОказатеље: 

— брОј реализОваних и Одбијених зактева за рашчлањени приступ пОјединОј ,лОкалнОј 
петљи, iкОлОкацију и приступ мрежнОј инфраструктури п0 свакОм оператОру кОриснику; 

— брОј реализација захтева (за рашчлањени приступ лОкали0ј петљи, кОлОкацију и 
приступ мрежнОј инфраструктури), код кОјих је дОшл0 д0 кашњења п0 Оператору, ка0 
и прОćечн0 време кашњења; 

— 	прОсечн0 време успОставе услуге (рашчлањенОг приступа л0Іалној петљи, кОлОкације, 
приступа мрежнОј инфраструктури) п0 ОператОру. 

i 
Агенција кОнстатује да би ОператОр ТелекОм Србија а.д., ка0 ОператОр са ЗТС на 

релевантнОм тржишту u вертикалн0 интегрисан ОператОр, у Одсуству преткОдне регулације, 
мОга0 да нуди в~лепрОдајну услугу свОм малОпрОдајнОм ,делуi  п0 нижим ценама у ОднОсу на 
друге ОператОре, чиме би директн0 утица0 на малОпрОдајне цене ОператОра корисника, 
пренОсеЬи своју значајну тржишну снагу на везан0 малОпрОдајн0 тржиште. ТакОђе, ОператОр 
ТелекОм Србија а.д. би, у Одсуству Обавезе Објављивања Одређеник пОдатака, унакрсним 
субвенци0нисањем мОга0: да на велепрОдајнОм нив0у наллаћује услуге п0 цени вишОј ; Од 
трОшкОва, как0 Ги на везанОм малОпрОдајнОм тржишту; услугу нуди0 п0 цени ' нижОј Од 
трОшкОва. 

Имајући у виду наведен0, Агенција кОнстатује да је Обавеза Објављивања Одређених 
пОдатака (у форми стандардне пОнуде) не0пхОдна, јер пружа јасан увид у услОве пружања 
велепрОдајне услуге ОператОра ТелекОм Србија а.д. на релевантнОм тржишту и дОпуњује 
остале Обавезе, а пре свега :Обавезу недискриминатОрнОг поступања, ка0 и да ј е 
прОпОрци0нална наведеним препрекама за развОј ефикасне кОнкуренције. 

2. Обавеза недискриминатОрнОг пОступања ~ 
; У складу са Одредбама цлана 65. Закрна, ОператОр са ЗТС је дужан да другим ОператОрима 

пружа услуге међупОвезивања и приступа, пОд једнаким услОвима и са истим квалитетОм;  као 
шт0 т0 чини за сопствене пОтребе, одн0сн0 за пОтребе пОвеза.них лица или партнера. 

Агенција Одређује ОператОру ТелекОм Србија а.д., ка0'ОператОру са ЗТС на велепрОдајнОм 
тржишту лОкалног приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији, Обавезу 
недискриминатОрнОг поступања на релевантнОм тржишту. 

Обавеза недискриминатОрнОг пОčтупања Обезбеђује да ОператОр кОрисник, у истим 
ОкОлнОстима,'дОбије услугу ратпчлањенОг приступа лОкалнОј петљи, кОлокације и приступа 

i   
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мрежној инфраст:руктури, а нарочито кабловској канализацији, као и изнајмљивања,оптичког 
влакна без пре~осне опреме (dark fiber), по истим ценама, под истим условима и са истим 
квалитетом као кад оператор Телеком Србија а.д. пружа те услуге за сопствене потребе (свом 
малопродајном делу), односно за потребе повезаних лица или партнера. 

Агенција констатује да одређивање само обавезе омогућавања приступа и коришћења 
елемената мреже и, припадајућик средстава није довољна мера, с обзиром на то да оператор 
Телеком Србија а.д. и поред наведене обавезе, може ,да користи различите механизме 
дискриминације на ценовној и неценовној основи и да на тај начин себи и повезаним лицима 
пружи боље услове пословања, чиме се угрожава развој конкуренције на малопродајном 
нивоу, као и интереси крајњих корисника. Обавеза недискриминаторног поступања допуњава 
обавезу омогућавања приступа и коригпћења елемената мреже и припадајућuк средстава. 
Оператор Телеком Србија а.д. мора омогућuти приступ и коришћење елемената мреже, под 
једнаким условима свим операторима корисницима, јер се тако уćпоставља ефикасна 
конкуренција.' 	, 

Обавеза недискриминаторног поступања је `комплементарна обавези објављивања 
одређених података (у форми стандардне понуде), тако да оператор Телеком Србија а.д., поред 
обавезе објављивања Стандардне понуде за услугу рашчлањеџог приступа локалној петљи и 
Стандардне понуде за услуге приступа елементима мреже и припадајућим средствиivtа, има и 
обавезу да иćте ćачини и примењује тако да оператор корисник, у истим околностима, добије 
услугу рашчлањеног приступа локалиој петљи, колокације, приступа мрежној 
инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији, као и изнајмљивања оптичког влакна 
без преносне опреме (darkfiber), по истим ценама, под истим условима и са истим квалитетом 
као кад оператор Телеком Србија а.д. те услуге пружа за сопćтвене потребе. 

Агенција одређује оператору Телеком Србија а.д., као оператору са ЗТС на релевантном 
тржишту,.обавезу недискриминаторног поступања, тако да: 

i 	
1 
 

— при истим околностима осигура једнаке услове за све операторе кориснике који 

пружају исте услуге; 	' 
— пружи услуге и податке операторима корисницима под истим условима и уз исти 

квалитет услуге који обезбеђује за сопствене потребе, потребе повезаних лица или 
партнера. 	 ' 	, 

Оператор Телеком Србија а.д. је у обавези да Агенцији достави уговоре о рашчлањеном 
приступу локалној петљи, уговоре о колокацији, уговоре о приступу мрежној инфраструктури, 
а нарочито кабловској канализацији, као и уговоре о изнајмљивању оптичког влакна без 

преносне опреме:(darkfiber), закључене са операторима кбриćницима, на основу стандардних 
понуда, у року од 8 (осам) дана од дана њиховог закључивања. Агенција ~ie бити у могу~iности 

,  
да увидом у ове уговоре са различитим операторима корисницима, као и њиховим 
упоређивањем, утврди . да ли оператор Телеком Србија а.д. поштује обавезу 
недискриминаторног поступања, као и да ли пружа услуге под једнаким условима и са истим 

~ 
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квалитетом као,што то чини за сопствене потребе. У случају неодређивања ове обавезе 

оператору са 3ТС, Агенција не би могла д реагује на одговарајући начин. 

Према BEREC документу о најбољој савременој пракси у регулисању велепродајног 
приступа мрежно,ј инфраструктуриl, посебно примерена мера може бити мера одређивања 
прецизних рокова који се могу дефинисати за наручивање, ис'поруку, доступност и одржавање, ~ 
који се односе на услуге рашчлањеног приступа локалној петљи, колокације, приступа 
мрежној инфраструктури, а наролито кабловској канализацији, као и изнајмљивања оптичког 
влакна без пр'еносне опреме (dark fiber), кроз уговоре о нивоу услуга (SLA - Service Level 
Agreement) u уговоре о гаранцији нивоа услуге (SLG — Service Level Guarantee). 

Рокови прописани у наведеним уговорима не могу бити дискриминаторни у пореТјењу са 
роковима који се примењују за сопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или 
партнера. 

	

	 1 ~ 

У складу са наведеним, оператор Телеком СрСија а.д. у обавези је да поштује рокове , 
приликом пружања услуга рагпчлањеног приступа локалној петљи, услуга колокације, 
приступа мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији, као и изнајмљивања 
оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber), и то на ćледећu начин: 

— оператор, Телеком Србија а.д. је у обавези да преговара са оператором корисником у 
, сврху решавања захтева за закључење уговора о рашчлањеном приступу локалиој 

петљи, колокацији, приćтупу мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској 
канализацији, као и изнајмљивању оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber). 
Такође, у bбавези је да размотри сваки примљени захтев за закључење уг:овора, који је 
сачињен у ćiсладу са условима из Стандардне понуде за услугу рашчлањеног приступа 
локалној петљи и Стандардне понуде за услуге приступа елементима мреже и 
припадају~iим средствима. Такође, у обавези је да одговори оператору кориснику на ' 	 ~ потпуни зактев за рашчлањени приступ локалној петљи на жељеној локацији, 
колокацију, приступ мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији; 
као и изнајмљивање оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber), у року од 30 
дана од дана пријема захтева. Уколико оператор Телеком Србија а.д. на захтев за 
рашчлањени приступ локалној петљи на локацији, колокацију, приступ мрежној 
инфраструктури; а нарочито кабловској канализацији, као и за изнајмљивање оптичког 
влакиа без преносне опреме (darkfiber), не бу,іе одговорио у року од 30 (тридесет) дана 
или уколико одбије захтев, . оператор корисник се може обратити Агенцији. О 
оправданости одбијања захтева за рашчлањени приступ или међуповезивање, 
колокацију, приступ мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији, 
као и изнајмљивање оптичког вл~кна без преносне опреме (dark fiber), Агенција ће 
донети одговарајућу одлуку; 

' BEREC Common Position on Best Practice in Remedies on the Market for Wholesale (physical) Network Infrastructure 
Access (including shared or fu11y unbundled access) at a Fixed Location;  Imposed as a Consequence of a,: Position of 
significant Market Power in the Relevant Market, BoR (12) 104 
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i 

— за трасе кабловćке канализације, односно за дужине деоница оптичких влакана без 
преносне опреме (dark fiber), које су веће од 2 (два) km, рок за одговор на зактев 
оператора корисника за приступ мрежној инфраструктури, а нарочито кабловćкој 
канализацији, као и изнајмљивање оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber), 
не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана; 

— оператор Телеком Србија а.д: је дужан да закључи уговор о међуповезивању у року од 
30; (тр,идесет) дана од дана пријема потпуног захтева. Операторски приступ или 
међуповезивање се морају успоставити у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења 
уговора; 

— оператор ко,рисник рашчлањеног приступа локалној петљи може да затражи од 
оператора Телеком Србија а.д. информације о локацијама главник разделника. 
Оператор Телеком Србија а.д. је у обавези да, у року од 15 ;(петнаест) дана од дана 
пријема потпуног захтева, оператору корисцику достави адресу главног разделника; 
број претплатника и претплатничких петљи и област покривања датог главног 

разделника (у облику географске карте unu y виду пописа улица); 
— ако оператор, Телеком Србија а.д. утврди да примљени захтев за рнгпчлањени приступ 

локатiној. петљи не садржи све потребне податке, затражиће од оператора корисника 
његову допуну у року од 7 (седам)!  дана; 

— оператор Телеком;Србија а.д. је у обавези да одговори оператору кориснику на сваки 
пој едІначни зактев за рашчлањени приступ локалној петљи, у року не дужем од 5 (пет) 

1  	;  

радник дана од дана пријема потпуног захтева; 	ѓ  
— оператор Телеком Србија а.д. је у обавези да пружи оператору кориснику услугу 

појединачног рацrчлањеног приступа локалној петљи у року не дужем од 5 (пет) 
радних дана од дана прихватања захтева; 

~ 
— максимално време за отклањање квара је 48 (четрдесетосам) сати од тренутка 

пријављиван~а квара од стране оператора корисника, осим у случају већих сметњи, као 
што је прекнд кабла, када је рок за отклањање сметњи 5 (пет) дана. Уколико се 
пријављени квар не налази у његовој зони одговорности, оператор Телеком Србија а.д. 
је у обавези да оператору кориснику предочи доказе о томе: Такође, у обавези је да 
обезбеди да се пријављивање, као и обавештавање о отклањању квара вршиг 

1 	i 

електронским путем; 	
~ 

— оператор;  Телеком Србија а.д. је у обавези да размотри сваки примљени, захтев за 
колокацију или проширење колокације који садри све податке и који је сачињен у 
складу 'са условима из Стандардне понуде за услугу рашчлањеног приступа локалној 
петљи. Такође, оператору корисниiсу доставиће понуду за колокацију или проширење 
колокације у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема захтева, уколико за то постоје 
услови. Уколико није у могућности да оствари колокацију или проширење колокације 
на траженој локацији, оператор Телеком Србија а.д. је 'у обавези да оператора 
корисника обавести писаним путем о разлозима због којих није у могућно,сти да 
испуни захтев, уз детаљно' образложење. Уколико постоје техничке могућности, 
оператор Телеком Србија а.д. је у обавези да предложи оператору кориснику другу 

~ 
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врсту кОлОкације у, рОку Од 15 (петнаест) дана од дана одбијања зактева. У случају да 
нема ćлободнОг прОстОра за физичку колОкацију, ОператОр Телеком Србија а.д: је 
дужан да! на захтев Оператора омОгући удаљену колОкацију по избору Оператора 
корисника; 

— рок за успостављање колокације зависи од врсте тражене кОлокације (физичке, 
удаљене или виртуелне) и не може бити дужи од .60 (шездесет) дана Од дана 
достављања понуде Оператору кОриснику. Ак0 су за успостављање колОкације 
пОтребне друге дОзволе (нпр. грађевинска дозвола), рок за успОстављање кОлОкације 
пОчиње да тече Од датума из наведене дозвОле; ~ 

— Оператор ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да, на захтев ОператОра корисника, ОмОгућu 
виртуелну колокацију, која представља смештање опреме у просторије ОператОра кОји 
нуди велепрОдајну услугу рапtчлањеног џриступа лОкалнОј петљи, у којим Он 
инсталира и одржава ту опрему и управља1  њОме, при чему оператору кориснику 
рашчлањенОг приступа лОкалној петљи није дОзвОљен приступ опреми. 

Оператор Тćлеком Србија ;а.д. би Одуговлачењем при испуњавању својих обавеза ~ 	 , 
омогу$авања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих 'средстава, мОга0 
Ограничити или отежати улазак.и пословање Оператора кОрисника, кОји у значајној мери 

зависе Од начина приступа и услова које добијају од оператОра Телеком Србија а.д. Тиме би, у 
случају кашњења и одуговлачења при испуњавању обавеза од стране оператОра ТелекОм 

1  

Србија а.д., трпео оператОр корисник, ка0 и његови крајњи корисници. У том случају крајњи 
корисници би пОтенцијалн0 мОгли 'сматрати да је Оператор кОрисник ОдговОран за препреке 
које имају приликом коришћења услуга. Ометање оператОра корисника Од стране ОператОра 
Телеком Србија а.д., неизвршавањем обавеза у унапред утврђеном и разумнОм року, Огледал0 
би се у предугим рОковима за решавање захтева или пружање услуга рашчлањенОг приступа 
локалној петљи и кОлокације, као и Одуговлачењу приликом Отклањања кварова. Из наведених 
разлОга, Агенција констатује даје ОператОр Телеком Србија а.д. у обавези да плаћа накнаде за 
кашњење, које ћe на њега утицати да се понаша одгОворно и не ' примењује тактике 
Одуговлачења. ' 

Агенција закључује да Обавеза недискриминаторног пОступања не представља дОдатно 
Оптерећење за оператОра Телеком Србија а.д., као оператора са ЗТС на релевантнОм'тржишту, 
с ОбзирОм на, то да не узрокује дОдатне трошкОве и н0~е процедуре. Такође, ова обавеза 
Агенцији пружа увид у пОнашање оператора са ЗТĆ приликОм пружања услуге 
међупОвезивања и приступа оператОрима кОрисницима, ка0 и мОгућuОст да ćе утврди да nu ce 
услуга пружа подједнаким условима и истог квалитета, као што то чини за сопствене потребе, 
ОднОсно за гiотребе пОвезаних лица или партнера. , 

3. Обавеза рачуноводственог раздвајања 

У складу са одр'едбама члана 66: ЗакОна, Агенција Одређује Оператору Телеком Србија.а.д., 
ка0 оператору са ЗТС, обавезу рачуновОдственог раздвајања, кОја се Односи на ОдвОјен0 
рачунОводствен0 праћење послОвних активнОсти у вези са пружањем велепрОдајне услуге 
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локалног приетупа елементима мреже који ее пружа на фиксној локацији од осталих 
малопродајних и велепродајних уелуга. 

У екладу еа општим актом Агенције којим ее уређује примена трошковног принципа, 
одвојених рачуна и извештавање од етране оператора еа ЗТС у облаети електронеких 
комуникација; оператор Телеком Србија а.д. је дужан да припреми и, доетави извештај о 
раздвајању рачуна уепеха и ангажоване имовине по евим врстама тржишник уćлуга, у 
роковима пропиеаним наведеним општим актом Агенције. 

Такође, оператор Телеком Србија а.д. је у обавези да, на захтев Агенције, доетави 
велепродајне и интерне транеферне цене, ради утврђивања?евентуалног поетојања 

неоправданог унакреног еубвенционие~ња, као и да, на захтев Агенције, омогући увид у 
закључене уговоре, рачуноводствене податке, укључујући и податке о приходима оетвареним 
на тржишту. Агенција може објавити :ове податке, уколико би ее тиме допринело развоју 
делотворне конкуренције, водећи рачуна о томе да битнq не угрози пословање'оператора и 
поштујући одредбе закона којим се уређује правна заштита поеловне тајне. , 

4. Обавеза омогуhавања приетупа й коришћења елемената мреже и припадајућих 
ередстава  

~ 
У екладу ćа одредбом члана 67. Закона, у елучају да ее утврди да би ускраћивање'приступа, 

неоправдано условљавање или слично ограничавање од етране оператора еа ЗТС спречило 
развој конкуренције на малопродајном нивоу или угрозило интереее крајњик кориеника, 

Агенција може оператору еа ЗТС да одреди обавезу омогућавања приетупа и коришћења 
елемената мреже и припадајућuх ередетава, тако да ее удовољи оправданим захтевима других 
оператора за приетуп и коришћење одређених елемената мреже и припадајућих ередетава. 

Агенција закључује да би уекраћивање приетупа, неоправдано уеловљавање или елично 
ограничавање, епречило развој конкуренције на малопродајном нивоу, чиме би се угрозили 
интерееи крајњих корисника. 	 ! 

У екладу еа одредбама члана 67.'З~кона, обав~за омогућавања приступа и коришћења 
елемената мреже и припадајућuх средетава може ее употпунити додатним захтевима у погледу 
еавесноети и поштења, правичноети и благовремености. Из наведеног разлога,;  Агенција 
констатује даје оператору Телеком Србија а.д. оправдано одредити:рокове који ее одноее на 
пружање уелуtа. еа релевантног тржишта, јер би, у еупротном, као оператор еа ЗТС и 
вертикално интегриеани оператор на релевантном тржишту, могао да примењује тактику 
одуговлачења, будућu да би могао имати интерее одлагања почетка пружања уелуга 
операторима кориеницима. 

Агенција конćтатује да оператор са ЗТС на релевантном велепродајном тржишту локалног 
приступа елементима мреже који ее пружа на фикеној локацији може да кориети раз.пичите 
меканизме дискриминације на ценовној и неценовној основи, како би конкуренцији отćжао 
(или чак у:чинио немогућuм) улазак на тржиште и поеловање. Из наведених: разлога, Агенција 
констатује да је оператору Телеком ; Србија а.д., као оператору еа ЗТС на релевантном 
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тржишту, Оправдан0 налОжити следеће Обавезе прОписане ОдредбОм члана 67. став 3. ЗакОна, 
и т0 да: 

1) ОмОгући другОм Оператору приступ Одређеним елементима мреже и припадају$им 
средствима, укључујући приступ пасивним мрежним елементима и рашчлањени 
приступ лОкалној петљи, нарОчит0 ради ОмОгућавања изб0ра и предизбОра ОператОра и 
нуђења услуга кОје се пружају прек0 лОкалне петље; 

2) преговара у добрОј'вери са оператОрОм кОји захтева приступ; 
3) не укида већ ОдОбрени приступ елементима мреже и припадајупОј инфраструктури; 
4) пружа Одређене услуге другим ОператОрима пОд велепрОдајним услОвима; 
5) ОмОгући ' слОбОдан приступ ' техничким ,интерфејсима unu другим кључним 

технОлогијама не0пхОдним за Обезбеђивање интерОперабилности услуга или 

виртуелних мрежник услуга; 
6) ОмОгућu кОлОкацију, Односн0 други Облик заједнишсОг коришћења припадају$ик 

средсІа~а; 
7) ОмОгућu приступ системима Оперативне пОдршке или сличним сОфтверским 

системима, ради Обезбеђивања лОјалне кОнкуренције у пружању услуга електрОнских 
кОмуникациј а; 

8) Обезбеди међупОвезивање мрежа и припадајућuх средртава. ' 

ОператОр кОрисник услуге пр'иступа и кОришћења : елемената мреже и припадајућик 
средстава треба да кОристи и плаћа ćам0 Оне кОмпОненте кОје су му пОтребне ради пружања 
услуга својим! крајњим кОрисницима, при чему је ОператОр ТелекОм Србија а.д. у Обавези да 
транспарентн0 Објави услОве и цене у;  фОрми стандардне пОнуде. Агенција кОнстатује да се 
Обавеза оператОра Телеком Србиј а.д. да ОмОгућu локални приступ елементима мреже који сć 
пружа на фикснОј лОкацији, однОси на дељени и пОтпуни рашчлањени приступ лОкалнОј 
петљи, уз нćопхОдан приступ мрежнОј инфраструктури и кОлОкацију. Агенција закључује да 
је ве0ма важн0 то шт0 је оператОр ТелекОм Србија а.д. у Обавези да ОмОгућu заједничк0 
кОришћење каблОвске канализације. 

Ус га изна мљивања оптичкОг влакна без п енОсне Оп еме dark тber се мо а скл лУ 	~ 	 , 	р 	р 	( 	.f ) 	р, у 	адУ 
са распОлОживим техничким мОгућuОстима пружа0ца услуге, понудити ОператОру кОриснику 
укОлик0 у каблОвској канализацији не постоји распОлОживи ćлобОдан прОстОр. Одговарајуће 
техничк0 репreње за приступ каблОвскОј канализацији, ка0 и изнајмљивање ОптичкОг влакна 
без пренОсне Опреме (dark jiber), мОра зависити как0 Од мОгућuости ОператОра пружа0ца 
услуге так0 и од избора ОператОра кОрисника. 

Услуга приступа кабловскОј канализацији, у сктiаду са међународнОм праксОм, 
пОдразумева н услугу приступа каблОвскОј канализацији ради пОлатања каблОва у свим 

врстама цеви (нпр. цеви великОг пречника Од 63 тт д0 110 тт, цеви пречника 50 тт, 
цеви малОг пречника Од 20 nmm до 40 тт, микр0 цеви Од 3 тт д0 16 тт, и др.). ТакОђе, 
приступ кабтi0вскОј канализацији искључив0 је рукОвОђен слОбОцним прОстОрОм у 
Оквиру цеви и не може се ; услОвљавати минималним број ем цеви на Одређеним 
де0ницама, дОк сервисни прОстОр треба да представља простОр кОји је дОвОљан за 
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увлачење кабла највећег . пречџика кОришћенОг на разматранОм делу каб'лОвске 
канализације. , 

ПрилйкОм Оцењивања ОправданОсти захтева за рашчлањени приступ 'лОкалнОј петљи и 
приступ у0пште, ОператОр ТелекОм Србија а.д. треба да се рукОвОди принципОм 
недискриминације и техничким мОгућнОстима сОпствене мреже. 

Обавеза да се не укида већ ОдОбрен приступ лОкалнОј петљи ОднОси .се на сигурнОст кОју 
ОператОр кОрисник мОра да има у ОднОсу на кОришћење ОдОбренОг раттгчлањенОг приступа 
лОкалнОј петљи и приступа у0пште. Укидање већ ОдОбренОг приступа мОгл0 би да дОведе д0, 
штете и пОвећања трОшкОва ОператОра кОрисника, ' шт0 би угрОзил0 његОв0 пОслОвање и 
кОнкурентнОст у ОднОсу на ОператОра ТелекОм Србија а.д. ; 

ОператОр ТелекОм Србија а.д. нема мОгућяОст даједностран0 укине већ ОдОбрен приступ 
локалнОј петљи,,кОлОкацију или приступ мрежнОј инфраструктури, ве$ самб у случају када се 
дОгОвОри са ОператОрОм кОрисникОм. У с.тtучају да ОператОр ТелекОм Србија а.д. намерава да 
укине ОдОбрени приступ, услед укидања пОстОје~iе мреже, замене тели0лОгије или сличн0, а да 

~  
при тОм не постигне дОгОвОр са ОператОрОм кОрисникОм, дужан је да ОператОра кОрисника и 
Агенцију Обавесіи 2 (две) године уналред 0 намерама укидања 'приступа. Па Овај начин 
ОператОр кОрисниК приступа би има0 дОвОљн0 времена да дОнесе ОдгОварајуће пОслОвне 

Одлуке и да прОнаТ е начин да настави са пружањем услуга свОјим кОрисницима. Овим се штите 
права ОператОра кОрисника и Обезбеђује се предвидивОст његОвОг пОслОвања, ка0 и развОј ' 	~ 

КОлОкацијОм се ОператОру кОриснику ОмОгућава приступ ОдређенОј издвОјенОј петљи на 
лОкацији главнОг разделника, так0 шт0 ОператОр кОрисник на;  тОј лОкацији пОставља Опрему 
кОјОм пОвезује издвОјене лОкалне петље са свОјОм мрежОм (врши кОнцентрацију,;дистрибуцију 
и сл. на месту разделника). 

Оператор ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да ОператОру кОриснику ОмОгућя избОр врсте 
кОлОкације, у зависнОсти Од захтева ОператОра кОрисника и распОлОживОсти;  мрежене 
инфраструктуре. У случају да ОператОр ТелекОм Србија а.д. није у'мОгућиости,да ОператОру 
кОриснику пОнуди физичку или виртуелну кОлОкацију на лОкацији главнОг разделника, у 

Обавези је да му Обезбеди кОришћење удаљене кОлОкације. 

ОператОр.ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да ОмОгућя приетуп IT системима за пОдршку 
ОператОру кОриснику у циљу његОвОг ; ефикаснОг рада, мОгућяОсти увида и кОнтрОле услуга 
кОје дОбија. Приступ IT'системима треба да буде једнОставан и лак за оператОре кОриснике, 
шт0 се пОстиже прек0 web интерфејса. Приступ IT системима треба ОператОру кОриснику да 

~ 
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кОнкуренције и интереси крајњик кОрисника. 

ПОлазећи Од чињенице даје реализација приступа лОкалнОј петљи ве0ма слОжена•и скупа 
без мОгућн0`сти кОлОкације, ОднОсн0 другик Облика заједничкОг кОришћења, Агенција 
Обавезује ОператОра ТелекОм Србија а.д. да Обезбеди заједничк0 кориш$ење прОстОра 
(кОлОкацију) и остале кОмуникаци0не Опреме и мрежне инфраструктуре, а пОсебн0 заједничк0 
кОришћење каблОвске канализације. 	 і 	 , ~ 



пружи увид у стање његОвик зактева за рашчлањени приступ лОкали0ј петљи, увид у рачуне, 
стања и текућа одржавања која су тичу услуга кОје дОбија, као и мОгућнОст да прати статус 
пријављене сметње. 

ОператОр ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи, 
приступ мрежнОј инфраструктури и кОлОкацију, обезбеди заједничко коришћење свог 
прОстОра, кОрицћење мрежене инфраструктуре и Остале кОмуникаци0не Опреме, а нарочит0 

~ 
да ОператОру кориснику Обезбеди вОдОве за приступ д0 тачака међупОвезивања. Без Ове 
Обавезе оператОра ТелекОм Србиј а а.д. оператОру кbриснику би бил0 ве0ма тецпс0 ,(у неким 
случајевима и немогуће), да кОристи услуге лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се 
пружа на фикснОј лОкацији. 

Одређивање Обавезе Оператору ТелекОм Србија а.д. да омОгућн приступ и кОришћење 
елемената мреже и припадајућик средетава је Оправдан0 и прОпорци0налн0. УкОлик0 
Оператору ТелекОм Србија а.д. не би била Одређена Ова Обавеза, ОператОри кОрисници би 
Отежан0 кОристили велепродајну успугу лОкалнОг приступа елементима мреже који се пружа 
на фикснОј лОкацији и били би Ограничени у ширини пружања услуга, шт0 би се на крају 
Одразил0 на развој ефикасне конкуренције и на интересе крајњих кОрисника. 

5. Обавеза кОнтрОле цена и примене трОппсОвнОг рачунОвОдства 

У складу ćа Одредбама члана 68. ЗакОна, Агенција Одређује оператОру ТелекОм Србија а.д, 
као ОператОру са ЗТС на релевантнОм тржишту, Обавезу контроле цена и примене трОшкОвнОг 
рачунОвОдства приликОм фОрмирања цена услуга кОје су саставни де0 релевантног тржишта. 
ТелекОм Србија а.д. ћe снОсити терет дОказивања да цене његОвих услуга пр0излазе из 
трОшкОва, укључујућн пОвраћај улагања п0 разумнОј стОпи и да су оне у свему у складу са 
Општим актОм Агенције кОјим се регулише примена трошковнОг принципа, ОдвОјеник рачуна 
и извештавање Од стране оператОра са ЗТС у Облгасти електрОнскик кОмуникациј а. Ако 
Агенциј'а утврди да трОшкОвн0 засноване цене према LRIC мОделу значајн0 одступају Од цена 
на упОредивим тржиштима, Она мОже применити метОд упОређивања цена или мОдел теку1iик 
трОшкова за Об.рачун цена.На ОснОву наведенОг, ОператОр~ТепекОм Србија а.д. је у Обавези да 
сваку регулаториу Обавезу утврђену Овим решењем извршава на начин Одређен овим 
решењем, те ј е Одлучен0 као у ст. III. д0 VTI. диспозитива Овог решења. 

Так0ђе, оператОр Телеком Србија а.д. је у Обавези да у рОку од 60 (шездесет) дана од дана 
пријема зактева Агенције, сачини и Објави нОву Стандардну пОнуду за успугу :рашчлањенОг 
приступа локалиој петљи и нову Стандардну пОнуду за услуге приступа елементима мреже и 
припадајућим средствима у складу са Општим актОм Агенције кОји ближе прописује 
минимални садржај, нив0 детаљнОсти и начин објављивања стандардник пОнуда, те је 
Одлучен0 ка0 г  ставу VIII. диспОзитива ОвОг решења. 

Даље, Агенција је у поступку који је преткОдио дОнОшењу ОвОг решења, оператОру 
ТелекОм Србија а.д. дОставила Обавештење у вези са утврђивањем ОператОра са значајнОм 
тржишнОм снагОм на велепрОдајнОм тржишту локалног приступа елементима мреже кОји ćе 
пружа на фикснОј лОкацији са захтевОм за изјашњење брОј: 1-ОЗ'-349-1/22-3 Од 11.4;.2022. 
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године (у;даљем тексту: Обавештење), у кОме је предочила чињенице и околности кОје су од 
значаја за одлучивање у овој управној ствари и омогућила му да се у остављеном року од 15 
(петнаест) дана на иćте изјасни и'достави документацију и/или друге доказе за које сматра да 
су релевантни за Одлучив'ање, а сагласно одредбама члана 22. став 3. ЗакОна и чл. 11, 102. и 
106. став 5. ЗУП-а. 

1 

ПОводом предметног обавештења;  Агенција је примила изјашњење оператОра Телеком 
Србија а.д. број: 175402/2 од 10.5.2022. године, нд чињенице и околности од значаја за 
донОшење решења о Одређивању опе~атора са ЗТС на велепродајнОм тржишту локалнОг 
приступа елементима мреже који се пружа на фиксној лОкацији, у коме оператор Телеком 
Србија а.д. наводи да није сагласан са дефиницијом сервиснОг простора из тачке б.1. Извештаја 
о анализи тржишта. Оператор Телеком Србија а.д. наводи, ка0 што је већ доставио у 
коментарима на Нацрт Извештаја, да у већuни земаља ЕврОпе сервисни простор Односно 
слободан простор нису рвгулисани, а у земљама у кОјима су регулисани т0 није урађено;  на 
начин предвиђен у Нацрту Извештаја. Узимајућu у обзир даје сервисни простор неуједначено 
дефинисан у земљама Европске уније, оператОр Телеком Србија а.д. је предложио да се усвОје 
дефиниције сервисног и слободног простора из постојеће Стандардне понуде. Поводом навОда 
изнетих у изјашњењу оператОра Телеком Србија а.д., Агенција указује даје у поступку анализе 
тржишта поступала према Одлуци о одређивању релевантних тржишта подложних претходној 
регулацији („Службени гласник РС", број 78/18), која је донета на основу члана 59. став 2. 
Закона, а у складу ćа Препоруком КОмисије о релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ. ОвОм 
одлуком је утврђено да преткоднОј регулацији, између Осталог, подлеже и велепродајно 
тржиште лОкалног приступа елементима мреже који се пружа на фщксној локацији. Агенција 
констатује да регулатива Европске уније у предметнОј Области препо3наје пОтребу регулације 
приступа кабловској канализацији, ка0 једног од правник средстава за обезбеђивање 

конкурентних услова за рад алтернативних оператора. Као што оператор Телеком Србија а.д. 
наводи, сервисни простор је неуједначено дефинисан у земљама Европске уније, те се 
Агенција приликом избора правила за одређивање сервисног пјостора, између осталОг, водила 
и решењима која су у примени на упоредивим тржиштима, као што су Република Хрватска и 
Црна Гора. Овакав приступ у дефинисању сервисног простора је присутан и на тржишту 
Велике Британије. Узимајућu у обзир наведено, Агенција сматра оправданим увођење правила 
дефинисања ćервисног простОра на начин как0 је то наведено у Нацрту Извештаја, Поводом 
навода изнетих у изјашњењу, оператора Телеком Србија а:д. који се односи на део где је 
дефинисано шта Стандардна понуда за услуге приступа елементима мреже u припадајућuм 
средствима треба да садржи под тачком 7, да није дефинисана Једнократна накнада за 
иćпитиваџ,е техничких мОгућuости за успоставу приступа кабловској канализацији, ка0 и да у 
постојећ0ј Стандардној понуди постоји дефинисана ова накнада, имајућu у виду да Телеком 
Србија а.д. има трошкове за иćпитивања техничких могућuости. Агенција указује да су 
елементи које Стандардна понуда за приступ елементима мреже и припадајућuм средствима 
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треба обавезно да садржи прописани Правилником о минималном ćадржају, нивоу детаљности 
и начину објављивања стандардник пОнуда („Службени гласник РС", број 36/19, у даљем 
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тексту: Правилник), теје Агенција у Иацрту Извештаја елементе дефиниćала у екладу са Овим 
Општим актОм. 

Оператор Телеком Србија а.д. је у изјашњењу наве0 „да би кОд утврђеник рОкОва 'за 
ОдгОвОр оператору кориснику на захтеве за приетуп ТК канализацији била пОтребна допуна у 
случају да оператОр пОднесе већи брОј захтева у тОку једног месеца на следећи начин: 
Наведени рОкОви се мОгу прОдужити за 20 дана у случају да ОператОр кОрисник у тОку једнОг 
календарскОг месеца дОстави више Од 20 3ахтева за канализацију. За сваких дОдатних 20 
захтева пОслатик у тОку једног календарскОг месеца рОк з Обраду Захтева ћe се продужити за 
наредних 20 дана." РазмОтривши предметни навод, Агенција кОнстатује да;  се рОкОви за 
реализацију захтева, у скдаду са одредбОм члана 5. Правилника, кОјОмје прОписан0 кОје Опште 
Одредбе, текничке услОве, кОмерцијалне услОве и прилОге садржи стандардна пОнуда, 
детаљније дефинишу у Одговарајућим стандардним понудама. 

ТакОђе, ОператОр ТелекОм Србија а.д. је, у предметном изјашњењу наве0 даје п0 питању 
рОка за успОстављање кОлОкациј е у Обавештењу дефинисан рОк Од 60 дана Од дана дОста.вљања 
пОнуде ОператОру кОриснику, те сматрају да би Он требало бити дефинисан на следећu начин: 
„"ТелекОм Србија" а.д. ћe реализОвати тражене колокације у рОку Од 30 (тридесет) дана од 
дана пријема пОтписанОг УгОвОра 0 пружању услуге кОпОкације, ' ак0 другачије није 
дефинисан0 при испитивању техничких мОгућuОсти дОстављањем мОгунег датума 
реализације." РазмОтривши предметни навОд, Агенција констатује да се рОкОви за реализацију 
захтева, у складу са О,цредбОм члана 5. Правилника, кОјОм је прОписан0 кОје Опште Одредбе, 
текничке услОве, кОмерцијалне уелОве и прилОге садржи стандардна пОнуда, детаљније 
дефинишу у ОдгОварајућuм'стандардним пОнудама. 

Као; шт0 се'из напред наведенОг мОже закључити, Агенција је у пОступку Одлучивања у 
пОтпуности ценила пристигл0 изјагпњење ОператОра, у вези са одређивањем Оператора са ЗТС ~ 
на релевантнОм тржишту, размОтрила изнете примедбе и супестије:и пОвОдОм истик заузела 
став кОји је дат у ОбразлОжењу овОг решења. 

ПадлежнОст Агенције да Одлучује о правима и Обавезама ОператОра u кОрисника 
прОписанаје ОдредбОм члана 8. став 1. тачка 2) ЗакОна. ~ 

ОдредбОм члана 17. ЗакОна и члана 21. Статута РепулатОрне атенције за електрОнске 
комуникације и пОщтанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем тексту: 
Статут), прОписано је, између Осталог, да директОр Агенције заступа и представља Агенцију и 
даје ОдгОвОран за закОнитОст њенОг рада. 

ОдредбОм члана 22. ЗакОна и члана 28. Статута, регулисан0 је Одлучивање о правима и 
Обавезама ОператОра и'кОрисника, ОднОсн0, између ОсталОг, прОписан0 је да Агенција о 
правима и Обавезама ОператОра и кОрисника из ОвОг закОна Одлучује решењем кОје дОнОси 
директОр Агенциј е. 

На ОснОву наведенОг, Одлучено је ка0 у диспОзитиву овОг решења. 
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Упутство о правном средству: Ово решењеје коначно сагласно члану 22. став 4. Закона 
и против истог се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 
дана од дана његовог достављања. 
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Предузећу за телекомуникације Телеком Србија а.д., 
Таковска 2 Београд; 
Сектору за анализу тржишта и економске 
послове - Служби за анализу тржишта и рачуноводство трошкова. 
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