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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

И ПОШТАНСКЕУСЛУГЕ 

Број : 1-03 -34900-2/ 18-10 
Датум: 14.12.2018. 
Београд 

На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17, 22, 60, 62. ст. 1-3. и 63. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16), чл. 12. став 1. тачка 2), 21. 
и 28. Статута РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и поштанске услуге 
(„Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16), Одлуке 0 Одређивању релевантних тржишта 
подложник претхОднОј регулацији („Службени гласник РС", број 78/18), Извештаја о анализи 
велепродајнОг тржишта локалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фиксној 
локацији децембар 2017. - април 2018. године, кОји је Управни одбор РегулатОрне агенције за 
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге дана 24.4.2018. године усвОји0 закључком 
број: 1-К-021-34/18-1 (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, као и одређивања обавеза оператору са значајнОм 
тржишном снагом, 

Регулаторна агенција за електронске кОмуникације и поштанске услуге дОнОси 

РЕШЕЊЕ 

I. 	Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд, 
Таковска 2, Београд, одређује се 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 следеl-iе Обавезе: 
1) објављивања одређених података у фОрми стандардне пОнуде; 
2) недискриминатОрног поступања; 
3) рачунОводственог раздвајања; 
4) Омогућавања приступа и кОришћења елемената мреже и припадајуl~iих средстава; 
5) контрОле цена и примене трОшкОвног рачуноводства. 

III. Оператор из става I. диспозитива овОг решења дужан је да обавезу објављивања 
Одређених пОдатака у фОрми стандардне понуде, у складу са одредбОм члана 64. 

ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС 
и 62/14), а кОја се пОсебн0 Односи на рачуновОдствене податке, техничке 

спецификације, карактеристике мреже, услОве понуде и коришћења 
ограничења), рокОве важења понуде u цене, извршава на следеl=iи начин: 
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1) да објави Стандардну понуду за услугу рашчлањеног приетупа 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 понуда за услуге приетупа елементима мреже и припадајућим 
средствима буду детаљно рашчлањене у складу са потребама тржишта и да садрже 
врету услуге, одговарајуће рокове, услове и цене услуга; 

3) да Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, 
полугодишње доставља детаљне извештаје који Iie обухватити све релевантне 
показатеље ефикасноети (KPI — Кеу Performance Indicators) u то: 
— број реализованих и одбијених захтева за рашчлањени приетуп локалној петљи 

по сваком оператору кориснику; 
— број реализација захтева (за рашчлањени приетуп лОкалној петљи, колокацију 

и приступ инфраетруктури) код којих је дошло до кашњења по оператору и 
просечно време кашњења; 

— просечно време уепоставе услуге (рашчлањеног приетупа локалној петљи, 
колокације, приступа инфраетруктури) 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 етандардних понуда. 

IV. Оператор из става I. диспозитива овог решења дужан је да обавезу 
недискриминаторног поступања, саглаено одредби члана 65. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), извршава тако 
да другим операторима пружа услуге под једнаким условима и са истим квалитетом 
као шт0 чини за сопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или партнера, 
те је у обавези да: 
1) обезбеди једнаке уелове (пре свега у погледу цена, рокова и информација) при 

истим околностима за све операторе кориснике који пружају исте услуге; 
2) пружа уелуге и податке операторима корисницима под истим уеловима и уз исти 

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

3) доставља Регулаторној атенцији за електронске комуникације и поштанске уелуге 
уговоре о рашчлањеном приступу локалној петљи, угОворе о колокацији, уговоре 
о приступу мрежној инфраструктури, а нарочито кабловекој канализацији и 
угОворе о изнајмљивању оптичког влакна без преноене опреме (dark fiber) 
закључене са операторима корисницима на основу Стандардне понуде за услугу 
рашчлањеног приступа локалној петљи, односно Стандардне понуде за уелуге 
приступа елементима мреже и припадајућuм средетвима у року од осам (8) дана од 
дана њиховог закључивања; 
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4) поштује рокове приликом пружања услуга рашчлањеног приступа локалној петљи, 
колокације, приступа мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској 
канализацији и изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber), и 
то на следеЬи начин: 
— у обавези је да преговара са оператором корисником у сврху решавања захтева 

за закључење уговора о рашчлањеном приступу локалној петљи, колокације, 
приступа мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији и 
изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) и у обавези је 
да размотри сваки примљени захтев за закључење уговора који je 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 има 
обавезу да одговори оператору кориснику на потпуни захтев за рашчлањени 
приступ локалној петљи на жељеној локацији, колокацију, приступ мрежној 
инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији и изнајмљивање 
оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) у року од 30 дана од дана 
пријема захтева. Уколико оператор из става I. диспозитива овог решења на 
захтев за рашчлањени приступ локалној петљи на локацији, колокацију, 
приступ мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији и 
изнајмљивање оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) не одговори у 
року од 30 дана или уколико одбије захтев, оператор корисник се може 

захтевом обратити Регулаторној агенцији за електронске комуникације и 

поштанске услуге. Одлуку о оправданости одбијања зактева за рашчлањени 
приступ или међуповезивање, колокацију, приступ мрежној инфраструктури, а 
нарочито кабловској канализацији и изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark fiber), Регулаторна атенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге доноси у року од 30 дана од дана пријема 
захтева; 

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

— дужан је да закључи уговор о међуповезивању у року од 30 дана од дана 
пријема потпуног захтева, а операторски приступ или међуповезивање се 

морају успоставити у року од 30 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 
главник разделника, који је у обавези да, у року од 15 дана од дана пријема 
потпуног захтева, оператору кориснику достави адресу главног разделника, 
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брОј претплатника и претплатничких петљи и Облает пОкривања датОг главнОг 
разделника (у Облику ге0графеке карте или у виду пОпиеа улица); 

- ак0 ОператОр из етава I. диспОзитива ОвОг решења утврди да примљени захтев 
за рашчлањени приетуп лОкалнОј петљи не садржи еве пОтребне пОдатке, 
затражиће Од ОператОра кОриеника дОпуну тОг захтева у рОку Од еедам (7) дана; 

- у Обавези је да ОдговОри ОператОру кОриснику на еваки пОјединачни захтев за 
рашчлањени приступ лОкалнОј петљи у рОку Од највише пет (5) радних дана Од 
дана пријема пОтпунОг захтева; 

- у Обавези је да пружи ОператОру кОриенику уелугу пОјединачнОг рашчлањенОг 
приетупа лОкалнОј петљи у рОку Од највише пет (5) радних дана од дана 
прикватања захтева; 

- макеималн0 време за Отклањање квара је 48 сати Од тренутка пријављивања 
квара Од етране ОператОра кОриеника, оеим у случају већик еметњи, ка0 шт0 је 
прекид кабла када је рОк за Отклањање еметњи пет (5) дана. УкОлик0 ее 
пријављени квар не налази у његОвој зОни ОдгОвОрн0ети, у Обавези је да 
ОператОру кОриснику предОчи доказе 0 тОме. ОператОр из става I. диепОзитива 
овОг решења има Обавезу да Обезбеди да ее пријављивање и Обавештавање 0 
Отклањању квара врши електрОнеким путем; 

- у Обавези је да размОтри еваки примљени захтев за кОлОкацију или проширење 
кОлОкације кОји еадржи еве податке и кОји је еачињен у складу еа услОвима из 
Стандардне пОнуде за услугу рашчлањенОг приетупа лОкалнОј петљи. Дужан је 
да ОператОру кОриснику доетави пОнуду за кОлОкацију или прОширење 
кОлОкације у рОку Од 30 дана Од дана пријема зактева, укОлик0 за т0 п0етОје 
уелОви. УкОлик0 није у мОгућu0ети да Оетвари кОлОкацију или прОширење 
колОкације на траженОј лОкацији, у Обавези је да ОператОра кОриеника обавеети 
пиеаним путем 0 разлОзима збОг кОјих није у мОгућu0ети да иепуни захтев, еа 
детаљним ОбразлОжењем. УкОлик0 п0етОје текничке мОгућн0ети, има Обавезу 
да предлОжи ОператОру кОриенику другу врету колОкације у рОку Од 15 дана Од 
дана одбијања захтева. У елучају да нема слОбОднОг прОстОра за физичку 

колОкацију, дужан је да на захтев ОператОра ОмОгућu удаљену кОлОкацију по 
избору ОператОра кОрисника; 

- рОк за уепОстављање кОлОкације завиеи Од врете тражене кОлОкације (физичке, 
удаљене или виртуелне) и не мОже бити дужи Од 60 дана Од дана д0етављања 
пОнуде ОператОру кОриенику. Ак0 еу за уеп0етављање кОлОкације пОтребне 
друге дОзвОле (нпр. грађевинека дозвОла), рОк за уеп0етављање кОлОкације 
пОчиње да тече у Одн0еу на датум из дОзвОле; 

- има Обавезу да, на захтев ОператОра, ОмОгући виртуелну кОлОкацију, кОја 
представља емештање Опреме у прОстОрије ОператОра кОји нуди велепрОдајну 
услугу рашчлањенОг приетупа лОкалнОј петљи, где Он инсталира и Одржава ту 
Опрему и управља њОме, при чему ОператОру кОриенику рашчлањенОг 
приетупа није дОзвОљен приетуп Опреми. 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
Палмотиl-iева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија 	 Страна 4 од 27 
Контакт центар: 011 3242 673, факе: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



i 

V. 	ОператОр из става I. диспОзитива ОвОг решења дужан је да Обавезу рачунОвОдственОг 
раздвајања сагласн0 Одредби члана 66. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) извршава так0 да Обезбеди 
ОдвОјен0 рачунОвОдствен0 праћење пОслОвних активнОсти у вези са пружањем 
велепрОдајне услуге лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији од Осталих малОпрОдајних и велепродајних услуга, и то на начин да: 
1) припреми и дОстави извештај о раздвајању рачуна успеха и ангажОване имОвине 

по свим врстама тржишних услуга, у рОкОвима прОписаним Општим актОм 
РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге, који 
ближе уређује примену трошковнОг принципа, одвојених рачуна и извештавање Од 
стране ОператОра са значајнОм тржишнОм снагОм у Области електрОнских 
кОмуникациј а; 

2) на захтев РегулатОрне агенције за електрОнске комуникације и пОштанске услуге 
дОстави велепрОдајне и интерне трансферне цене, ради утврђивања пОстОјања 
не0правданОг унакрснОг субвенци0нисања; 

3) на захтев РегулатОрне агенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге 
Омогући увид у закључене угОвОре, рачунОвОдствене пОдатке, укључујући и 
пОдатке 0 прикодима оствареним на релевантнОм тржишту. 

VI. Оператор из става I. диспОзитива Овог решења дужан је да Обавезу Омогућавања 
приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава сагласн0 одредби 
члана 67. став З. ЗакОна 0 електронским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 
44/10, 60/13-УС и 62/14) извршава так0 да: 
1) ОмОгући другОм Оператору рашчлањени приступ локалнОј петљи, као и приступ 

Одређеним елементима мреже и припадајућuм средствима, укључујућu приступ 
пасивним мрежним елементима кОји су пОвезани са пружањем услуге рашчлањеног 
приступа лОкалној петљи; 

2) прегОвара у дОбрОј вери са ОператОрОм кОји захтева приступ и да у ОдгОварајућем 
рОку ОдгОвОри на сваки разумни захтев за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи и 
приступ у0пште; 

3) не укида већ одобрени приступ елементима мреже и припадајућОј инфраструктури. 
ОператОр из става I. диспОзитива овОг решења нема могућuОст да једнострано 
укине већ Одобрен приступ лОкалној петљи, кОлОкацију или приступ 

инфраструктури, већ сам0 у случају када се дОгОвОри са ОператОрОм кОрисникОм. У 
случају да намерава да укине Одобрени приступ, услед укидања пОстОјеће мреже, 
замене технОлОгије или сличн0, а да при тОм није пОстига0 дОговОр са ОператорОм 
кОрисником, дужан је да ОператОра кОрисника и РегулатОрну агенцију за 

електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге обавести две (2) гОдине унапред 0 
намерама укидања приступа; 

4) Омогућu слОбОдан приступ техничким интерфејсима или другим кључним 
технОлогијама не0пкОдним за пружање услуге рашчлањенОг приступа локалнОј 
петљи; 
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5) ОмОгући кОлОкацију, Одн0ен0 други Облик заједничкОг кОришћења припадајућих 
ередетава. ОператОр из става I. диепОзитива ОвОг решењаје у Обавези да ОператОру 
кОриенику ОмОгући избОр врете кОлОкације, у завиен0ети Од зактева ОператОра 

кОриеника и раепОлОжив0ети инфраетруктуре. У елучају да није у мОгућн0ети да 
ОператОру кОриенику пОнуди физичку или виртуелну кОлОкацију на лОкацији 

главнОг разделника, у Обавези је да му Обезбеди кОришћење удаљене кОлОкације; 
6) ОмОгући приетуп еиетемима Оперативне пОдршке или еличним е0фтвереким 

еиетемима, ради Обезбеђивања лОјалне кОнкуренције у пружању уелуга 
електрОнекик кОмуникациј а; 

7) Обезбеди међупОвезивање мрежа и припадајућих ередетава; 
8) уелугу изнајмљивања ОптичкОг влакна без прен0ене Опреме (dark fiber), y Оквиру 

раепОлОживих техничкик мОгућu0ети, пОнуди ОператОру кОриенику, укОлик0 у 
каблОвекОј канализацији не п0етОји раепОлОживи елОбОдан пр0етОр. ОдгОварајуће 
текничк0 решење за приетуп каблОвекОј канализацији и изнајмљивање ОптичкОг 
влакна без прен0ене Опреме (dark fiber) мОра завиеити как0 Од мОгућu0ети 
ОператОра пружа0ца уелуге так0 и Од избОра ОператОра кОриеника; 

9) пружање уелуге приетупа каблОвекОј канализацији пОдразумева и уелугу приетупа 
каблОвекОј канализацији ради пОлагања каблОва у цеви пречника д0 40 тт, 

Одн0ен0 д0 20 тт. Приетуп каблОвекОј канализацији мОра бити иекључив0 
рукОвОђен елОбОдним пр0етОрОм у Оквиру цеви и не мОже ее уелОвљавати 

минималним брОјем цеви на Одређеним де0ницама. 

VII. ОператОр из етава I. диепОзитива ОвОг решења дужан је да Обавезу кОнтрОле цена и 
примене трОшкОвнОг рачунОвОдетва еаглаен0 Одредби члана 68. ЗакОна 0 

електрОнеким кОмуникацијама („Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) 
извршава так0 да Обезбеди трОшкОвну заенОван0ет цена и примене трОшкОвнОг 
рачунОвОдетва у вези еа велепрОдајнОм уелугОм рашчлањенОг приетупа лОкалнОј 

петљи у екладу еа Општим актОм РегулатОрне атенције за електрОнеке кОмуникације и 
пОштанеке услуге, кОјим ее ближе прОпиеује примена трОшкОвнОг принципа, 
ОдвОјених рачуна и извештавање Од етране ОператОра еа значајнОм тржишнОм енагОм 
у Облаети електрОнекик кОмуникација. 

VIII. ОператОр из етава I. диспОзитива ОвОг решења је у Обавези да, у рОку Од 60 дана Од 
дана пријема зактева РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке 
уелуге, еачини и Објави нОву Стандардну пОнуду за уелугу рашчлањенОг приетупа 
лОкалнОј петљи и нОву Стандардну пОнуду за уелуге приетупа елементима мреже и 
припадајућuм средствима у екладу са Општим актОм РегулатОрне агенције за 
електрОнеке кОмуникације и пОштанеке уелуге, кОји ближе прОпиеује минимални 
садржај, нив0 детаљн0ети и начин Објављивања етандардник пОнуда. 

IX. Ов0 решење је кОначн0. 
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Образложење 

РегулатОрна агенција за електрОнеке кОмуникације и пОштанске уелуге (у даљем тексту: 
Агенција), је п0 елужбенОј дужн0ети, еаглаен0 Одредбама чл. 59. етав 2. и 60. етав 1. ЗакОна 0 
електрОнским кОмуникацијама („Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у 
даљем текету: ЗакОн), извршила анализу велепрОдајнОг тржишта лОкалнОг приступа 
елементима мреже кОји ее пружа на фикенОј лОкацији, уз примену ПрепОруке КОмиеије Од 9. 
ОктОбра 2014. гОдине 0 релевантним тржиштима пр0извОда и уелуга у Облаети електрОнеких 
кОмуникација пОдлОжних претхОднОј (ех ante) регулацији 2014/710/ЕУ (у даљем текету: 
ПрепОрука КОмиеије 0 релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ), ради утврђивања 
релевантн0ети тржишта у смислу претхОдне регулације, Одн0ен0 да ли на п0ематранОм 
тржишту п0етОји делОтвОрна кОнкуренција или један или више ОператОра еа значајнОм 
тржишнОм енагОм (у даљем текету: ОператОр са ЗТС), у циљу хармОнизације еа регулативОм 
ЕврОпеке уније и дОнОшења нОве Одлуке 0 Одређивању релевантних тржишта пОдлОжних 
претхОднОј регулацији и 0 тОме еачинила Извештај 0 анализи велепрОдајнОг тржишта 
лОкалнОг приетупа елементима мреже кОји ее пружа на фикенОј лОкацији, децембар 2017. - 
април 2018. гОдине (у даљем тексту: Извештај 0 анализи тржишта), кОји је Управни ОдбОр 
Агенције уевОји0 дана 24.4.2018. гОдине закључкОм брОј: 1-К-021-34/18-1 (Објављен на 
интернет етраници Агенције www.ratel.rs), u y кОме је еадржана чињенична грађа за 
дОнОшење решења у ОвОј управнОј етвари. 

У п0етупку кОји је претхОди0 уевајању Извештаја 0 анализи тржишта Од етране 
УправнОг ОдбОра Агенције, а у екладу еа Одредбама чл. 34-36. ЗакОна, Агенцијаје у пери0ду 
Од 1.2.2018. гОдине д0 5.3.2018. гОдине спрОвела пОступак јавник кОнеултација ради 
прибављања мишљења етручне и шире јавн0ети на Нацрт Извештаја 0 анализи тржишта. 
Агенција је накОн тОга извршила анализу приетиглих мишљења, кОментара и предлОга на 
наведени акт и уважила ОенОване кОментаре и предлОге. 

ОдлукОм 0 Одређивању релевантних тржишта пОдлОжних преткОднОј регулацији 
(„Службени глаеник РС", брОј 78/18), кОја је етупила на енагу 27.10.2018. гОдине, 
велепрОдајн0 тржиште лОкалнОг приступа елементима мреже кОји ее пружа на фикенОј 
лОкацији Одређен0 је за релевантн0 тржиште пОдлОжн0 претхОднОј регулацији. 

ТО значи да је укупн0ет Оперативних активн0ети предузетик еаглаен0 наведеним 

Одредбама ЗакОна, ради утврђивања чињеничнОг стања кОје предетавља пОдлОгу за 
дОнОшење решења, и у кОме еу еадржане Одлучне чињенице, ближе приказана у Извештају 0 
анализи тржишта, па исти еадржи еве правн0 релевантне чињенице и ОкОлн0ети, у екладу еа 
начелОм иетине и елОбОдне Оцене дОказа у управнОм пОступку, еагласн0 члану 10. ЗакОна 0 
Општем управнОм п0етупку („Службени глаеник РС", брОј 18/16, у даљем текету: ЗУП). Ка0 
такав, Извештај 0 анализи тржишта, у екладу са ОдредбОм члана 102. ЗУП-а, кОјОм је уређен 
начин утврђивања чињеница и ОкОлн0ети Од значаја за п0етупање у управнОј етвари, Одн0ен0 
чињенице изнете у њему, предетављају ОенОв за примену Одредби чл. 62. и 63. ЗакОна, тј. 
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п 

ОснОв су за дОнОшење ОвОг решења, кОјим је Одређен ОператОр са ЗТС на релевантнОм 
тржишту, Одређене му регулатОрне Обавезе, и начин њихОвОг извршавања. 

Агенција је приликОм анализе велепрОдајнОг тржишта лОкалнОг приступа елементима 
мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији, сагласн0 Одредби члана 60. ЗакОна, вОдила рачуна 
0 примени ПрепОруке КОмисије 0 релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ, ка0 и Смерницама 
КОмисије 0 анализи тржишта и прОцени значајне тржишне снаге на ОснОву регулатОрнОг 
Оквира Заједнице за електрОнске кОмуникаци0не мреже и услуге 2002/С 165/03. 

Пери0д на кОји се анализа ОднОси Обухвата пОдатке дОбијене Од ОператОра за 2014, 2015. 
и 2016. гОдину. 

У пОступку анализе предметнОг тржишта, Агенцијаје, сатласн0 Одредби чл. 60. став 2. и 
62. став 3. ЗакОна, сарајивала са КОмисијОм за заштиту кОнкуренције (у даљем тексту: 
КОмисија), ка0 ОрганОм надлежним за заштиту кОнкуренције. КОмисија је дана 2.3.2018. 
гОдине дОставила Агенцији мишљење на Извештај 0 анализи тржишта брОј: 9/0-03-187/2018- 
3 Од 1.3.2018. гОдине. У наведенОм мишљењу КОмисија је изнела став да је, имајући у виду 
да се рашчлањене лОкалне петље кОристе и за пружање гОвОрне услуге и за пружање услуге 
ширОкОпОјаснОг приступа, де0 у кОме се анализира велепрОдајн0 тржиште лОкалнОг 
приступа, ка0 и приступи кОје укључује, Извештај 0 анализи тржишта пОтребн0 дОпунити 
ОдгОварајуЬим пОказатељима тражње за Обе врсте услуга, ОднОсн0 брОјем рашчлањених 
петљи и тренутним брОјем кОрисника за услуге пренОса пОдатака и за гОвОрну услугу. 

Агенција је истакла да пОдатке 0 брОју кОрисника пОјединачне услуге није мОгуће приказати 
на тражени начин, с ОбзирОм на т0 да се рашчлањени приступ мОже кОристити как0 за 
наведене услуге пОјединачн0, так0 и за Обе услуге истОвремен0, те је из тОг разлОга изабран 
приказ какав је дат на Слици 10 Извештаја 0 анализи тржишта. Агенција је, уважавајући 
кОментар КОмисије, у текст Извештаја 0 анализи тржишта унела брОј кОрисника велепрОдајне 
услуге рашчлањенОг приступа за пОтребе ОмОгућавања гОвОрне услуге и услуге 
ширОкОпОјаснОг приступа на малОпрОдајнОм нив0у у 2016. гОдини. КОмисијаје такОђе навела 
да у Извештају 0 анализи тржишта де0 кОји се ОднОси на приказ технОлОшкОг развОја на 
тржишту рашчлањенОг (лОкалнОг) приступа и ширОкОпОјаснОг (централнОг) приступа 
(ПОглавље 3.1.2) суштински представља приказ евентуалне пОтенцијалне кОнкуренције. 
КОмисија навОди да је кОнстатОван0 да се мреже ОператОра дистрибуције медијских 
садржаја, кОје се убрзан0 унапређују на EurODOcsis3.0 стандард и кОје све више представљају 
кОмбинацију Оптичких и к0аксијалних мрежа, у све већОј мери мОгу прилагОдити тОме да 
ОмОгуће екОнОмски Одрживе пОнуде неких Од велепрОдајник услуга на кОмерцијалнОј ОснОви. 
КОмисија претпоставља да је у вези са изнетим налазОм и закључак изнет на страни 53. 
Извештаја 0 анализи тржишта да су, пОред ОператОра Предузеће за телекОмуникације 
ТелекОм Србија акци0нарск0 друштв0, Бе0град, ТакОвска 2, Бе0град (у даљем тексту: 
ТелекОм Србија а.д.), приступ д0 крајњик кОрисника путем сОпствене приступне мреже 
реализОвали и алтернативни ОператОри и т0 пре свега ОператОри дистрибуције медијскик 

садржаја путем Оптичкик, к0аксијалних или хибридних Оптичк0-к0аксијалних мрежа. У вези 
са изнетим, КОмисија је мишљења да је Извештај 0 анализи тржишта пОтребн0 дОпунити 
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пОдацима кОји се ОднОсе на Очекиване рОкОве да д0 извесник унапређења евентуалн0 дОђе, а 
нарОчит0 пОдацима кОјима се Образлажу разлОзи збОг кОјик мреже ОператОра дистрибуције 
медијскик садржаја нису прилагОђене тОме да ОмОгуће приступ на велепрОдајнОм нив0у, те 
текничке и кОмерцијалне услОве пОтребне за њихОв0 прилагОђавање. Агенција је указала да 
су у пери0ду Од 2014. д0 2016. гОдине на кОји се Извештај 0 анализи тржишта ОднОси, мреже 
за дистрибуцију медијских садржаја алтернативних ОператОра биле у зачетку мОдернизације. 
Агенција распОлаже пОдацима дОстављеним Од стране ОператОра и управ0 на ОснОву њих је 
извела закључак да степен њикОве развијенОсти у пОсматранОм пери0ду није би0 дОвОљан да 
се прилагОде пружању велепрОдајник услуга релевантник за предметн0 тржиште. Из 
наведених разлОга у Извештају 0 анализи тржишта наведен0 је да ће Агенција наставити да 
прати степен развијенОсти пОменутик мрежа и у складу са прОменама на тржишту 
предузимати ОдгОварајуће кОраке. КОмисија је мишљења да Извештај 0 анализи тржишта 
садржи Обиман приказ тржишта ширОкОпОјаснОг приступа интернету, нарОчит0 
малОпрОдајнОг сегмента, при чему је велепрОдајн0 тржиште ширОкОпОјаснОг приступа 
интернету сам0 за себе пОдлОжн0 претхОднОј регулацији и сачињавању пОсебнОг извештаја 0 
његОвОј анализи. КОмисија навОди да се у кОнтексту предметнОг тржишта и Извештаја 0 
анализи тржишта, велепрОдајна услуга ширОкОпОјаснОг приступа анализира сам0 ка0 

евентуални супститут велепрОдајнОј услузи лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се 

пружа на фикснОј лОкацији, при чему је на страни 22. Извештаја 0 анализи тржишта, на 
ОснОву изнетих карактеристика предметник услуга, изведен закључак да Ове услуге и даље 
припадају различитим релевантним тржиштима и да се мОгу сматрати кОмплементарним 
услугама, а не супститутима. Имајући у виду закључак на страни 46. Извештаја 0 анализи 
тржишта да велепрОдајна услуга ширОкОпОјаснОг приступа не представља супститут услузи 
рашчлањенОг приступа лОкалнОј петљи, КОмисија сматра да је велики де0 Извештаја 0 
анализи тржишта пОсвећен наведенОм сегменту, дОк је у ист0 време де0 Извештаја 
„ВелепрОдајн0 тржиште лОкалнОг приступа" приказан без кључник пОказатеља тражње и 
тренутне величине тржишта. Агенција је указала да се, у складу ЕкспланатОрним 
мемОрандумОм прилОженим ПрепОруци КОмисије 0 релевантним тржиштима пр0извОда и 
услуга у Области електрОнскик кОмуникација пОдлОжним претхОднОј (ех ante) регулацији 
2014/710/ЕУ у складу са ДирективОм 2002/21 /ЕЗ ЕврОпскОг парламента и Савета 0 
заједничкОм регулатОрнОм Оквиру за електрОнске кОмуникаци0не мреже и услуге (у даљем 
тексту: ЕкспланатОрни мемОрандум)1, велепрОдајн0 тржиште лОкалнОг приступа елементима 
мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији састОји Од услуге физичкОг или пасивнОг приступа 
лОкалнОј петљи, или еквивалентнОг виртуелнОг приступа кОји ОмОгућава услуге 
ширОкОпОјаснОг приступа или ОдгОварајуће услуге преноса података. Иако се путем 
велепрОдајне услуге лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији мОгу ОмОгућuти и гОвОрне услуге, тражња за наведенОм велепрОдајнОм услугОм је 
пре свега пОследица тражње за услугОм ширОкОпОјаснОг приступа интернету, или за 
ОдгОварајућОм услугОм пренОса пОдатака, на малОпрОдајнОм нив0у, те се у тОм кОнтексту 

иста и разматрала у Извештају 0 анализи тржишта. Из наведеник разлОга је и сам Извештај 0 

' Експланаторни меморандум, страна 42 
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анализи тржишта врл0 детаљан у делу у кОме приказује стање на малОпрОдајнОм тржишту 
ширОкОпОјаснОг приступа. С друге стране, исту малОпрОдајну услугу, ширОкОпОјасни 
приступ интернету, ОператОри мОгу свОјим крајњим кОрисницима ОмОгућити кОришћењем 
велепрОдајне услуге кОја се заснива на физичкОм рашчлањенОм приступу и велепрОдајне 
услуге ширОкОпОјаснОг (bitstream) приступа, те је из тОг разлОга бил0 пОтребн0 да се испита 
да ли наведене услуге припадају истОм или различитим релевантним тржиштима и изведен је 
закључак да су дате услуге међусОбн0 кОмплементарне. Как0 би се стека0 бОљи увид у 
тренутну величину тржишта кОјеје предмет Извештаја 0 анализи тржишта, Агенцијаје унела 
измену у ПОглавље 3.1.4.1 на 32. страни Извештаја 0 анализи тржишта, навОдећu брОј 
кОрисника велепрОдајне услуге рашчлањенОг приступа за пОтребе пружања услуга 
ширОкОпОјаснОг приступа и гОвОрне услуге на малОпрОдајнОм нив0у у 2016. гОдини. 

КОмисијаје напОменула и да задржава прав0 да у кОнкретним пОступцима кОје вОди у Оквиру 
свОјик надлежнОсти, у складу са прОписима кОјима се уређује заштита кОнкуренције изведе и 
евентуалн0 другачије закључке у ОднОсу на наведене у предметнОј анализи, нарОчит0 у 

пОгледу утврђивања релевантнОг тржишта, бил0 у пр0извОднОј, бил0 у ге0графскОј 
димензији, при чему је мОгуће да се кОнкретна дефиниција не пОдудара у свему са 
дефиницијОм усвОјенОм за пОтребе анализе. Агенција је усвОјила Овај кОментар и сатласна је 
са њим. 

Одређивање ОператОра са ЗТС експлицитн0 је уређен0 Одредбама члана 62. ЗакОна. 

Обавезе ОператОра са ЗТС,. кОје се решењем Одређују ОператОру са ЗТС, прОписане су 
чланОм 63. ЗакОна. 

ВелепрОдајн0 тржиште лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј 
лОкацији је у пОступку анализе дефинисан0 у пр0извОднОј и ге0графскОј димензији, 
анализирани су критеријуми за утврђивање значајне тржишне снаге, а п0 ОкОнчању тОг 
пОступка за ОператОра са ЗТС Одређен је 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 препрека 
у развОју тржишне кОнкуренције, са кОјима се су0чавају ОператОри на велепрОдајнОм 
тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији. 

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 ка0: 
— 	пОтпуни рашчлањени приступ, или 
— 	дељени рашчлањени приступ; 

2) приступ мрежнОј инфраструктури, кОја пОдразумева: 
— 	приступ каблОвскОј канализацији, и 
— кОлОкацију; 
3) изнајмљивање ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber). 

Наведене услуге се нуде: 
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— 	е0петвенОм предузећу (self supply), ка0 нераздвОјиви де0 услуга на малОпрОдајнОм 
нив0у за е0петвене кОриенике, и 

— ОператОрима кОриеницима, как0 би били у мОгућн0ети да крајњим кОриеницима 
кОји ниеу пОвезани на њикОву мрежу за приетуп пОнуде услуге на малОпрОдајнОм 
нив0у. 

Ге0графека димензија велепрОдајнОг тржишта лОкалнОг приетупа елементима мреже 
кОји ее пружа на фикснОј лОкацији је теритОрија Републике Србије. 

На ОснОву критеријума за утврђивање пОјединачне значајне тржишне енаге кОји еу 
дефиниеани ОдредбОм члана 61. етав 2. ЗакОна, и т0: величина ОператОра и његОвих 
кОнкурената, п0еебн0 у пОгледу брОја кОриеника и прикОда на релевантнОм тржишту, 
кОнтрОла над инфраетруктурОм чији ее Обим не мОже лак0 реплицирати, технОлОшка 
предн0ет ОператОра кОја му ОмОгућава надм0ћан пОлОжај на тржишту, нед0етатак или низак 
нив0 прегОварачке м0ћи купаца, лак или пОвлашћен приетуп тржиштима капитала, Одн0ен0 
финанеијеким ресуреима, етепен дивереификације пр0извОда или услуга (нпр. пОвезани 
пр0извОди или уелуге), екОнОмија Обима, екОнОмија Опеега, етепен вертикалне интеграције, 
вие0ки етепен развОја дистрибутивне и прОдајне мреже, нед0етатак пОтенцијалне 
кОнкуренције и п0етОјање препрека за ширење, Агенција је утврдила да на пОсматранОм 
тржишту не п0етОји ефикаена кОнкуренција, Одн0ен0 да ОператОр ТелекОм Србија а.д. 
п0еедује пОјединачну значајну тржишну снату на тОм тржишту. 

АнализОм наведених критеријума за утврђивање пОјединачне енаге Агенција је 
закључила да на велепрОдајнОм тржишту лОкалнОг приетупа елементима мреже кОји ее 
пружа на фикенОј лОкацији не п0етОји кОнкуренција и да ОператОр ТелекОм Србија а.д. има 
100% тржишнОг учешћа на предметнОм тржишту. 

Имајућu у виду наведен0, ка0 и Одредбу члана 62. етав 1. ЗакОна, кОјОм је прОпиеан0 да 
када Агенција, на ОенОву претхОдн0 епрОведене анализе тржишта, утврди неп0етОјање 
делОтвОрне кОнкуренције на релевантнОм тржишту (ка0 и на уек0 пОвезанОм тржишту), 
решењем Одређује ОператОра кОји, пОјединачн0 или заједн0 еа другим ОператОрима, на тОм 
тржишту има значајну тржишну енагу, Одлучен0 је ка0 у етаву I. диепОзитива ОвОг решења. 

ТакОђе, ОдредбОм члана 62. етав 2. ЗакОна, прОписан0 је да решењем из етава 1. ОвОг 
члана, Агенција Одређује ОператОру еа ЗТС најмање једну Обавезу из члана 63. ОвОг закОна, 
вОдећи рачуна 0 врсти и прирОди утврђених нед0етатака на тржишту, претхОдним 
улагањима, пОдстицању даљих улагања и мОгућн0ети за пОвраћај улагања п0 разумнОј етОпи 
е ОбзирОм на пОвезане ризике. 

Уз уважавање п0етОјећик и пОтенцијалник препрека у развОју тржишне кОнкуренције, 
Агенција је ОператОру ТелекОм Србија а.д, ка0 ОператОру еа ЗТС на велепрОдајнОм тржишту 
лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикенОј лОкацији, Одредила следеће 
Обавезе из члана 63. ЗакОна: Објављивања Одређеник пОдатака у фОрми стандардне пОнуде, 
недискриминатОрнОг п0етупања, рачунОвОдственОг раздвајања, ОмОгућавања приетупа и 
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кОришћења елемената мреже и припадајућих средстава, ка0 и кОнтрОле цена и примене 
трОшкОвнОг рачунОвОдства, те је Одлучен0 ка0 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 крај њих кОрисника. 

ПриликОм Одређивања Обавеза ОператОру са ЗТС, Агенција је вОдила рачуна 0 врсти и 
прирОди утврђеник недОстатака на тржишту, претхОдним улагањима, пОдстицању даљих 
улагања и мОгућнОсти пОвраћаја улагања п0 разумнОј стОпи с ОбзирОм на пОвезане ризике. 

ТелекОм Србија а.д. је дужан да Обавезе утврђене ставОм II. диспОзитива ОвОг решења, 
кОје су пОјединачн0 уређене Одредбама чл. 64-68. ЗакОна, извршава на начин утврђен ст. III. 
д0 VII. диспОзитива ОвОг решења, как0 следи: 

І. Обавеза Објављивања Одређених пОдатака у фОрми стандардне пОнуде  

У складу са Одредбама члана 64. ЗакОна, ОператОр са ЗТС има Обавезу Објављивања 
Одређених пОдатака кОја се пОсебн0 ОднОси на рачунОвОдствене пОдатке, техничке 

спецификације, карактеристике мреже, услОве пОнуде и кОришћења (укључујући 
Ограничења), рОкОве важења пОнуде и цене у вези са услугама међупОвезивања и приступа. 

Агенција кОнстатује да је Оправдан0 Одредити Обавезу ТелекОм Србија а.д. да Објављује 
Одређене пОдатке, јер би се тиме Осигурал0 да ТелекОм Србија а.д. ка0 ОператОр са ЗТС на 
релевантнОм тржишту, нуди услуге другим ОператОрима пОд једнаким услОвима и са истим 
квалитетОм ка0 шт0 т0 чини за сОпствене пОтребе, ОднОсн0 за пОтребе пОвезаник лица или 
партнера. Обавеза Објављивања Одређених пОдатака ОмОгућава ОператОрима кОрисницима 
велепрОдајне услуге да на ОснОву транспарентн0 Објављених услОва ТелекОм Србија а.д. дОђу 
д0 закључка да ли су дискриминисани ценама, услОвима и рОкОвима. 

Без Обавезе Објављивања Одређеник пОдатака, Агенција не би на ОдгОварајућu начин 
мОгла да прати да ли ОператОр са ЗТС на релевантнОм тржишту спрОвОди Обавезу 
недискриминатОрнОг пОступања. Обавеза Објављивања Одређеник пОдатака је дОдатна 
Обавеза у смеру уклањања препрека за развОј кОнкуренције кОје су везане за дискриминацију 
на ценОвнОј и неценОвнОј ОснОви, пОсебн0 имајући у виду да ј е све Облике дискриминатОрнОг 
пОступања мОгуће утврдити сам0 Онда када су транспарентн0 Објављени услОви пОд кОјима 
ОператОр са ЗТС нуди услуге на релевантнОм тржишту. 

Обавеза Објављивања Одређених пОдатака чини Остале Обавезе кОје има ОператОр са ЗТС 
на релевантнОм тржишту јОш ефикаснијим, а нарОчит0 Обавезе недискриминатОрнОг 
пОступања и ОмОгућавања приступа и кОришћења елемената мреже и припадајућuк 
средстава. 

Обавеза Објављивања Одређених пОдатака дОпуњује Обавезу рачунОвОдственОг 
раздвајања. Примена Обавезе Објављивања Одређеник пОдатака има за циљ да укаже на 
антикОнкурентске активнОсти и препреке за развОј кОнкуренције кОје се ОднОсе на унакрсн0 
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субвенци0нисање, дискриминацију на ценОвнОј ОснОви и праксу препОзнату ка0 ценОвн0 

истискивање маргине прОфита (price squeeze) u да дОпринесе њихОвОм 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 стандардних пОнуда, 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 инфраструктури, а нарОчит0 
каблОвскОј канализацији, ка0 и услуга изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме 
(dark fiber), треба да буду де0 Стандардне пОнуде за услуге приступа елементима мреже и 
припадајућим средствима, кОја мОра бити сачињена на такав начин да ОмОгући ОператОру 
кОриснику да кОристи и плаћа сам0 Оне кОмпОненте кОје су му пОтребне ради пружања 
услуге. СтандарнОм пОнудОм за услуге приступа елементима мреже и припадајућим 
средствима треба да буду Обухваћене услуге приступа каблОвскОј канализацији ради 

пОлагања каблОва у цеви пречника до 40 тт, ОднОсн0 пречника д0 20 тт, при чему приступ 
каблОвскОј канализацији мОра бити искључив0 рукОвОђен слОбОдним прОстОрОм у Оквиру 

цеви и не мОже се услОвљавати минималним брОјем цеви на Одређеним де0ницама, шт0 је у 
складу са међунарОднОм праксОм. 

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, између ОсталОг, садржи цене, 
разумне рОкОве, ка0 и накнаде за непОштОвање рОкОва извОђења, а све са циљем да се 
Осигура правОвременОст у испуњавању Обавеза. 

Стандардна пОнуда за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи треба да садржи следеће 
елементе: 

1) Опис услуга на велепрОдајнОм тржишту лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се 
пружа на фикснОј лОкацији кОје Обухватају дељени и пОтпуни рашчлањени приступ 
лОкалнОј петљи, укључујући и услОве за кОлОкацију; 

2) Опште Одредбе кОје се тичу предмета, примене, важења и Ограничења Стандардне 
пОнуде за услугу рашчлањенОг приступа лОкалнОј петљи; 

3) услОве пружања услуга приступа инфраструктури на нив0у велепрОдаје, за дељени и 
пОтпуни рашчлањени приступ лОкалнОј петљи; 

4) права и Обавезе ОператОра кОрисника и ТелекОм Србија а.д. ка0 ОператОра кОји нуди 
велепрОдајне услуге, ка0 и права и Обавезе Ових оператора у однОсу на крајњег 

кОрисника; 

5) начин и пОступке пОднОшења захтева, прегОварања и склапања угОвОра 0 пружању 
релевантне услуге и Ограничења при њихОвОј упОтреби; 

6) услОве и разлОге пОд кОјима се мОже Одбити захтев ОператОра да кОристи релевантне 
услуге; 

7) испитивање интерОперабилнОсти мрежа; 
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8) услОве пОд кОјима мОже доћи д0 измене Стандардне пОнуде за услугу рашчлањенОг 
приступа лОкалнОј петљи, угОвОра или текничких параметара; 

9) цене услуга заједн0 са ОписОм радОва, Опреме, дОкументације и Осталик елемената 
кОји су датОм услугОм Обухваћени. У Оквиру Стандардне пОнуде за услугу 
рашчлањенОг приступа лОкалнОј петљи треба да буду наведене цене за: 

— једнОкратну накнаду за успОставу пОјединачнОг рашчлањенОг приступа лОкалнОј 
петљи, 

— месечну накнаду за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи, 
— Отказивање и искључење, 

— пОвлачење зактева, 

— прелазак са дељенОг на пОтпуни рашчлањени приступ, 

— не0снОвани захтев за Отклањање сметње. 
УкОлик0 пОстОје пОпусти на пОједине услуге, изнОси и принципи Одређивања тих 
пОпуста треба да буду наведени; 

10) текничке услОве приступа и кОришћења лОкалне петље са текничким Описима за 
пОтпуни рашчлањен приступ (распОлОживОст, пренОсна текнОлОгија, интерфејси, 
физички предуслОви, упОтреба свакОг прикључка, Оперативна резерва, Одређивање 
ОдгОвОрнОсти, дефинисање тачке разграничења међусОбне ОдгОвОрнОсти) и дОдатне 
Описе за дељени приступ (ОдгОвОрнОст за текничку Опрему, интерфејси, упОтреба 
гОрњег фреквенцијскОг Опсега за пренОс пОдатака); 

11) пОступак преласка ОператОра кОрисника услуге са пОтпунОг на дељени рашчлањени 
приступ лОкалнОј петљи и Обрнут0; 

12) Отклањање кварОва кОд релевантник услуга (Опреме, каблОва, напајања електричнОм 
енергијОм); 

13) накнаде у случају кашњења са успОстављањем пОјединачнОг рашчлањенОг приступа 
лОкалнОј петљи, ка0 и Одбијања преткОдн0 прихваћеник захтева за приступ лОкалнОј 
петљи, укључујући и накнаде збОг неизвршавања угОвОрник Обавеза у дОгОвОренОм 
временскОм рОку; 

14) ОдгОвОрнОст и накнада штете Обеју страна (пружа0ца и кОрисника услуге); 
15) услуге приступа инфОрмаци0нОм систему (Опис 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 зактева, 
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 кОји се ОднОсе на права интелектуалне свОјине; 
18) услОве и пОступке кОји се ОднОсе на пОверљиве инфОрмације и пОслОвну тајну; 
19) квалитет услуге крОз угОвОре 0 нив0у услуге; 
20) дОдатне елементе ка0 шт0 су: зактев ОператОра за склапање угОвОра 0 рашчлањенОм 

приступу лОкалнОј петљи, зактев за пОјединачни рашчлањени приступ лОкалнОј 
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петљи, изјава 0 пОверљивОсти, изјава крајњег кОрисника 0 намери склапања угОвора 
са ОператОрОм кОрисникОм, изјава крајњег кОрисника 0 Обавезивању на плаћање 
за0сталих дугОвања ОператОру чије је услуге кОристио и сл. 

Стандардна пОнуда за услуге приступа елементима мреже и припадајућим средствима 
треба да садржи следеће елементе: 

1) Опис услуга на велепрОдајнОм тржишту лОкалног приступа елементима мреже кОји 
се пружа на фикснОј лОкацији кОје Обухватају кОлОкацију (кОја мОже бити физичка, 
виртуелна или удаљена) и приступ мрежнОј инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј 
канализацији, ка0 и услугу изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark 
fiber); 

2) опште Одредбе кОје се тичу предмета, примене, важења и Ограничења Стандардне 
пОнуде за услуге приступа елементима мреже и припадајућuм средствима; 

3) услОве пружања услуга приступа инфраструктури на нив0у 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 д0ћu д0 измене Стандардне пОнуде услуге приступа 

елементима мреже и припадајућuм средствима, угОвОра или текничких параметара; 
7) цене услуга кОлОкације, приступа каблОвскОј канализацији и изнајмљивања ОптичкОг 

влакна без пренОсне Опреме (dark fiber) и списак услуга кОје су Обухваћене ценОм 
заједн0 са ОписОм радОва, Опреме, дОкументације и Осталих елемената кОји су датОм 
услугОм Обухваћени. У Оквиру Стандардне пОнуде за услуге приступа елементима 
мреже и припадајућuм средствима треба да буду наведене цене за: 
— једнОкратну накнаду за успоставу кОлОкације, приступа каблОвскОј канализацији 

и изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне опреме (darkfiber), 
— месечну накнаду за кОлОкацију, приступ каблОвскОј канализацији и изнајмљивање 

ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber), 
— Отказивање услуге, 
— пОвлачење захтева, 
— не0снОвани зактев за Отклањање сметње. 
УкОлик0 пОстОје пОпусти на пОједине услуге, изнОси и принципи Одређивања тих 

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 кОмуникаци0ну мрежу и 
енергетск0 напајање, ка0 и други услОви пОтребни за редОвни рад ОператОра 

кОрисника кОлОкације; 
9) најмање време трајања услуге кОлОкације, приступа каблОвскОј канализацији и 

изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (darkfiber); 
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10) дефиницију слободног простора у цевима кабловске канализације, укључујући и 
дефиницију сервисног простора и простора предвиђеног за планиране инвестиције, 
као и рок за реализацију планираних инвестиција; 

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 
frber), као и одбијања претходно прихваћеник захтева за успостављање услуге 
колокације, приступ кабловској канализацији и изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark frber), укључујући и накнаде због неизвршавања уговорних 
обавеза у договореном временском року; 

13) одговорност и накнаду штете обеју страна (пружаоца и корисника услуге); 
14) услуге приступа информационом систему (опис услуге, услови приступа системима 

подршке, услови коришћења IT система и база података). Приступ IT систему 
подршке треба да буде преко web интерфејса. Минимум који приступ IT систему 
подршке треба оператору кориснику да омогућu је: слање и праћење захтева, 
пријављивање сметњи и увид у издате фактуре; 

15) начин обрачуна, плаћања и обезбеђења плаћања, који укључује временске рокове, 
начин достављања рачуна и поступак 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 пословну тајну; 
18) квалитет услуге кроз уговоре о нивоу услуге; 
19) додатне елементе као што су: захтев оператора за склапање уговора о колокацији, 

приступу кабловској канализацији и изнајмљивању оптичког влакна без преносне 
опреме (darkfiber), изјава о поверљивости и слично. 

У складу са одредбама члана 64. Закона, Телеком Србија а.д., као оператор са ЗТС на 
релевантном тржишту, дужан је да, на захтев Агенције, сачини и објави Стандардну понуду 
за услугу рашчлањеног приступа локалној петљи и Стандардну понуду за услуге приступа 
елементима мреже и припадајућuм средствима у року од 60 дана од дана пријема зактева. 

Уколико наведене стандардне понуде не буду сачињене у складу са захтевима Агенције 
и буду спречавале развој ефикасне конкуренције, Агенција има обавезу да поступи у складу 
са општим актом Агенције којим се уређује минимални садржај, ниво детаљности и начин 
објављивања стандардних понуда. 

Агенција констатује да је потребно да има увид у начин омогућавања локалног приступа 
на релевантном тржишту. Из тог разлога, потребно је да се, у оквиру обавезе објављивања 
одређених података, Телеком Србија а.д. одреди обавеза да објављује податке (KPI - Кеу 
Performance Indicators), који дају увид у поступање приликом приступа елементима мреже и 
припадајућuм средствима. Минимални садржај ове обавезе подразумева следеће показатеље: 

— број реализованих и одбијених захтева за рашчлањени приступ локалној петљи по 
сваком оператору кориснику; 
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— број реализација захтева (за рашчлањени приступ локалној петљи, колокацију и 
приступ инфраструктури) код којик је дошло до кашњења по оператору, и просечно 
време кашњења; 

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

Агенција констатује да би Телеком Србија а.д., као оператор са ЗТС на релевантном 
тржишту и вертикално интегрисан оператор, у одсуству преткодне регулације, могао да нуди 
велепродајну услугу свом малопродајном делу по нижим ценама у односу на друге 
операторе, чиме би директно утицао на малопродајне цене оператора корисника, преносећи 
своју значајну тржишну снагу на везано малопродајно тржиште. Такође, Телеком Србија а.д. 
би, у одсуству обавезе објављивања одређеник података, унакрсним субвенционисањем 
могао да на велепродајном нивоу наплаћује услуге по цени вишој од трошкова, како би на 
везаном малопродајном тржишту услугу нудио по цени нижој од трошкова. 

На основу наведеног, став Агенције је да је обавеза објављивања одређеник података 
неопкодна, јер пружа јасан увид у рад Телеком Србија а.д. на релевантном тржишту и 
допуњује остале обавезе, а пре свега обавезу недискриминаторног поступања, као и даје ова 
обавеза пропорционална наведеним препрекама за развој ефикасне конкуренције. 

2. Обавеза недискриминаторног поступања 

Обавеза недискриминаторног поступања, сагласно одредби члана 65. став 1. Закона, 
односи се на једнако поступање оператора са ЗТС приликом пружања услуга 
међуповезивања и приступа у упоредивим околностима. 

У складу са одредбама члана 65. став 2. Закона, оператор са ЗТС је дужан да другим 
операторима пружа услуге међуповезивања и приступа под једнаким условима и са истим 
квалитетом као што то чини за сопствене потребе, односно за потребе повезаник лица или 
партнера. 

Агенција одређује Телеком Србија а.д., као оператору са ЗТС на велепродајном тржишту 
локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији, обавезу 
недискриминаторног поступања. 

Обавеза недискриминаторног поступања обезбеђује да оператор корисник, у истим 
околностима, добије услугу рашчлањеног приступа локалној петљи, колокације и приступа 
мрежној инфраструктури, а нарочито кабловској канализацији no истим ценама, под истим 
условима и са истим квалитетом као кад Телеком Србија а.д. пружа те услуге за сопствене 
потребе (свом малопродајном делу), односно за потребе повезаник лица или партнера. 

Агенција констатује да одређивање само обавезе омогућавања приступа и коришћења 
елемената мреже и припадајућuк средстава није довољна мера, с обзиром на то да Телеком 
Србија а.д. и поред наведене обавезе може да користи различите препреке за развој тржишне 
конкуренције 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 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
Лалмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија 

	 Страна 17 од 27 
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



нивоу и интереси крајњих корисника. Обавеза недискриминаторног поступања допуњава 
обавезу омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава. 
Телеком Србија а.д. мора омогућити приступ и коришћење елемената мреже пОд једнаким 
условима свим Операторима корисницима, јер се тако успоставља ефикасна конкуренција. 

Обавеза недискриминатОрнОг поступања је комплементарна обавези објављивања 
одређених података, тако да ТелекОм Србија а.д, поред обавезе објављивања Стандардне 
понуде за услугу рашчлањеног приступа локалној петљи и Стандардне понуде за услуге 
приступа елементима мреже и припадајућим средствима, има и обавезу да исте сачини и 
примењује тако да оператор корисник, у истим околностима, добије услугу рашчлањеног 
приступа лОкалној петљи, колокације, приступа мрежној инфраструктури, а нарочито 
кабловској канализацији, и изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) 
по истим ценама, под истим условима и са истим квалитетом као кад Телеком Србија а.д. те 
услуге пружа за сопствене потребе. 

Агенција одређује Телеком Србија а.д., као оператору са ЗТС на релевантном тржишту, 
обавезу недискриминаторног поступања, так0 да: 

— npu истим Околностима осигура једнаке услове за све Операторе кориснике који 

пружај у исте услуге; 
— пружи услуге и податке операторима корисницима пОд истим условима u уз исти 

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

ТелекОм Србија а.д. је у обавези да Агенцији достави уговоре о рашчлањеном приступу 
локалној петљи, уговоре о колокацији, уговоре 0 приступу мрежној инфраструктури, а 
нарочито кабловској канализацији и уговоре о изнајмљивању оптичког влакна без преносне 
опреме (dark fiber) закључене са операторима корисницима, на оснОву стандардних понуда, у 
рОку од Осам (8) дана од дана њихОвог закључивања. Агенција ћe бити у могућuости да 
увидом у ове уговоре са различитим операторима кОрисницима, као и њиховим 

упоређивањем, утврди да ли Телеком Србија а.д. поштује обавезу недискриминаторног 
поступања и да ли пружа услуге под једнаким условима и са истим квалитетом као што то 
чини за сопствене потребе. У случају неодређивања ове обавезе оператору са ЗТС, Агенција 
не би могла да реагује на одговарајућu начин. 

Према BEREC документу о најбољој савременој пракси у регулисању велепродајног 
приступа инфраструктури2, пОсебно примерена мера може бити мера одређивања прецизних 
рокова који се могу дефинисати за наручивање, испоруку, доступност и одржавање, а који се 
односе на услуге рашчлањеног приступа локалној петљи, колокације, приступа мрежној 
инфраструктури, а нарочит0 кабловској канализацији и изнајмљивања оптичког влакна без 

2 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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пренОсне Опреме (dark fгber), крОз угОвОре 0 нив0у услуга (SLA - Service Level Agreement) u 
угОвОре 0 гаранцији нив0а услуге (SLG — Service Level Guarantee). 

РокОви дефинисани крОз наведене угОвОре не смеју бити дискриминаторни у пОређењу 
са рОкОвима кОји се примењују за сОпствене пОтребе, однОсн0 за пОтребе пОвезаних лица или 
партнера. 

СхОдн0 томе, ТелекОм Србија а.д. има Обавезу пОштОвања рОкОва приликОм пружања 
услуга рашчлањенОг приступа лОкалнОј петљи, кОлОкације, приступа мрежнОј 
инфраструктури, а нарОчито каблОвскОј канализацији и изнајмљивања ОптичкОг влакна без 
пренОсне Опреме (darkfiber), и т0 на следеЬи начин: 

— у Обавези је да прегОвара са ОператОрОм кОрисникОм у сврку решавања захтева за 
закључење угОвОра 0 рашчлањенОм приступу лОкалнОј петљи, кОлОкације, приступа 
мрежној инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј канализацији и изнајмљивања 
ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber) и мОра да размОтри сваки примљени 
захтев за закључење уговОра кОји је 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. Телеком Србија а.д. 
има обавезу да ОдговОри ОператОру кориснику на пОтпуни захтев за рашчлањени 

приступ лОкалнОј петљи на жељенОј лОкацији, колокацију, приступ мрежној 
инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј канализацији и изнајмљивање ОптичкОг 
влакна без пренОсне Опреме (dark fiber) у рОку Од 30 дана Од дана пријема захтева. 
УкОлик0 ТелекОм Србија а.д. на захтев за рашчлањени приступ лОкалнОј петљи на 
лОкацији, кОлОкацију, приступ мрежној инфраструктури, а нарОчит0 каблОвскОј 
канализацији и изнајмљивање ОптичкОг влакна без пренОсне Опреме (dark fiber) не 
буде ОдгОвОри0 у рОку Од 30 дана или укОлик0 Одбије захтев, ОператОр кОрисник се 
мОже захтевОм Обратити Агенцији. Одлуку о ОправданОсти Одбијања захтева за 
рашчлањени приступ или међупОвезивање, колокацију, приступ мрежнОј 
инфраструктури, а нарочит0 каблОвскОј канализацији и изнајмљивање ОптичкОг 
влакна без пренОсне Опреме (dark fiber), Агенција ћe дОнети у рОку Од 30 дана Од дана 
пријема захтева; 

— за трасе каблОвске канализације, ОднОсно за дужине деоница Оптичких влакана без 
пренОсне Опреме (dark fiber), кОје су веће Од два (2) km, рОк за ОдговОр на захтев 
ОператОра кОрисника за приступ мрежнОј инфраструктури, а нарочит0 каблОвскОј 
канализацији и изнајмљивање ОптичкОг влакна без пренОсне опреме (dark fiber), 
мОже бити максималн0 45 дана; 

— дужан је да закључи угОвОр 0 међупОвезивању у рОку Од 30 дана Од дана пријема 
пОтпунОг захтева. ОператОрски приступ или међупОвезивање се мОрају успОставити у 
рОку Од 30 дана Од дана закључења уговОра; 

— Оператор кОрисник рашчлањеног приступа лОкалнОј петљи може да затражи Од 
ТелекОм Србија а.д. инфОрмације о лОкацијама главних разделника. ТелекОм Србија 
а.д. је у Обавези да, у рОку од 15 дана од дана пријема пОтпунОг захтева, ОператОру 
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кориснику дОставити адресу главнОг разделника, брОј претплатника и 

претплатничких петљи и област пОкривања датОг главнОг разделника (у облику 

ге0графске карте или у виду пописа улица); 

— ако ТелекОм Србија а.д. утврди да примљени захтев за рашчлањени приступ локалнОј 
петљи не садржи све пОтребне пОдатке, затражиће од ОператОра кОрисника допуну 
тОг зактева у рОку Од седам (7) дана; 

— у обавези је да одговОри ОператОру кОриснику на сваки пОјединачни захтев за 

рашчлањени приступ лОкалнОј петљи у рОку од највише пет (5) радних дана од дана 
пријема пОтпуног захтева; 

— у обавези је да пружи ОператОру кОриснику услугу пОјединачнОг рашчлањенОг 
приступа лОкалнОј петљи у рОку Од највише пет (5) радних дана од дана прихватања 
захтева; 

— максималн0 време за Отклањање квараје 48 сати Од тренутка пријављивања квара Од 
стране Оператора кОрисника, Осим у случају већих сметњи, ка0 шт0 је прекид кабла 
кадаје рОк за Отклањање сметњи пет (5) дана. УкОлик0 се пријављени квар не налази 
у његовОј зОни ОдговОрнОсти, ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да ОператОру 
кОриснику предОчи дОказе 0 томе. Телеком Србија а.д. дужан је да обезбеди да се 
пријављивање и Обавештавање о Отклањању квара врши електрОнским путем; 

— у Обавези је да размОтри сваки примљени зактев 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. ТелекОм 
Србија а.д. ћe оператОру кОриснику доставити пОнуду за колокацију или прОширење 
колОкације у рОку Од 30 дана Од дана пријема захтева, укОлик0 за т0 пОстОје услОви. 
Уколик0 није у мОгућнОсти да оствари кОлОкацију или прОширење кОлОкације на 

траженОј лОкацији, ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да оператОра корисника Обавести 
писаним путем о разлОзима збОг кОјик није у мОгућнОсти да испуни захтев, са 
детаљним образлОжењем. УкОлик0 пОстОје техничке мОгућuости, ТелекОм Србија а.д. 
има обавезу да предлОжи Оператору кОриснику другу врсту кОлОкације у рОку од 15 
дана од дана Одбијања захтева. У случају да нема слОбОднОг простОра за физичку 
колОкацију, Телеком Србија а.д. је дужан да на захтев оператОра Омогућu удаљену 
кОлОкацијОм п0 избОру оператора кОрисника; 

— рОк за успОстављање кОлОкације зависи Од врсте тражене колокације (физичке, 
удаљене или виртуелне) и не може бити дужи Од 60 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 у однОсу 
на датум из дОзвОле; 

— у Обавези је да, на захтев оператора, омОгућя виртуелну колокацију, која представља 
смештање Опреме у прОстОрије оператора који нуди велепродајну услугу 

рашчлањеног приступа лОкалнОј петљи, где Он инсталира и одржава ту Опрему и 
управља њОме, при чему ОператОру кОриснику рашчлањеног приступа није дозвољен 
приступ Опреми. 
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ТелекОм Србија а.д. би ОдугОвлачењем при испуњавању свОјих Обавеза ОмОгућавања 
приступа и кОришћења елемената мреже и припадајућих средстава мОгао Ограничити или 
отежати улазак и пОслОвање ОператОра кОрисника кОји у значајнОј мери зависе Од начина 
приступа и услОва кОје дОбијају Од ТелекОм Србија а.д. Так0 би у случају кашњења и 
ОдугОвлачења при испуњавању Обавеза Од стране ТелекОм Србија а.д. трпе0 ОператОр 
кОрисник и његови крајњи кОрисници. У тОм случају крајњи корисници би сматрали да је 
ОператОр кОрисник Одговоран за препреке кОје имају приликОм кОришћења услуга. Ометање 
ОператОра кОрисника од стране ТелекОм Србија а.д. неизвршавањем Обавеза у унапред 
утврђенОм и разумнОм рОку мОгл0 би се Огледати у предугим рОкОвима решавања захтева 
или пружања услуга рашчлањенОг приступа лОкалнОј петљи и кОлОкације, ка0 и 
ОдугОвлачењем приликОм Отклањања кварОва. Из тих разлога, Агенција закључује да 
ТелекОм Србија а.д. треба да има Обавезу плаћања накнаде за кашњење, кОја ће на њега 
утицати да се пОнаша ОдгОвОрн0 и не примењује тактике ОдугОвлачења. 

Агенција закључује да Обавеза недискриминатОрнОг пОступања Одређена ОператОру 
ТелекОм Србија а.д., не представља дОдатн0 Оптерећење, јер не узрОкује додатне трОшкОве и 
нове прОцедуре. Ова Обавеза даје увид у понашање ОператОра са ЗТС приликом пружања 
услуге међупОвезивања и приступа ОператОрима кОрисницима, ка0 и мОгућuОст да се утврди 
да ли се услуга пружа пОд једнаким услОвима и са истим квалитетОм ка0 шт0 се то чини за 
сОпствене пОтребе, ОднОсн0 за пОтребе пОвезаних лица или партнера. 

З. Обавеза рачунОвОдственОг раздвајања 

У складу са Одредбама члана 66. ЗакОна, Агенција Одређује 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 
лОкалнОг приступа елементима мреже кОји се пружа на фикснОј лОкацији Од Осталих 
малопрОдајник и велепрОдајних услуга. 

У складу са Општим актОм Агенције кОјим се уређује примена трОшкОвнОг принципа, 
ОдвОјених рачуна и извештавање Од стране ОператОра са ЗТС у Области електрОнскик 
комуникациј а, ТелекОм Србиј а а.д. ј е дужан да припреми и дОстави извештај 0 раздвај ању 
рачуна успека и ангажоване имОвине п0 свим врстама тржишник услуга, у рОкОвима 
предвиђеним Овим Општим актОм Агенције. 

ТакОђе, ТелекОм Србија а.д. има Обавезу да, на захтев Агенције, дОстави велепрОдајне и 
интерне трансферне цене, ради утврђивања евентуалнОг пОстОјања неоправданОг унакрснОг 
субвенци0нисања, ка0 и да, на зактев Агенције, омОгући увид у закључене угОвОре, 
рачунОвОдствене пОдатке, укључујућu и пОдатке 0 прихОдима Оствареним на тржишту. 
Агенција је Овлашћена и да те пОдатке Објави, укОлик0 би се тиме допринел0 развОју 
делотвОрне кОнкуренције, вОдећu рачуна 0 тОме да битн0 не угрОзи пОслОвање ОператОра. 
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4. Обавеза омОгућавања приступа и кОришћења елемената мреже и припадајућих 
средстава 

Ак0 се утврди да би ускраћивање приступа, неоправдано услОвљавање или сличн0 
ограничавање Од стране Оператора са ЗТС спречил0 развОј конкуренције на малОпродајнОм 
нивоу или угрОзил0 интересе крајњих кОрисника, у складу са одредбама члана 67. ЗакОна, 
Агенција може оператору са ЗТС да одреди обавезу омогућавања приступа и коришћења 
елемената мреже и припадајућих средстава, тако да се удОвољи оправданим захтевима 
других оператора. 

Агенција закључује да би ускраћивање приступа, не0правдан0 услОвљавање или сличн0 
Ограничавање, спречил0 развОј кОнкуренције на малОпрОдајнОм нив0у, чиме би се угрозили 
интереси крај њих кОрисника. 

У складу са одредбама члана 67. ЗакОна, Обавеза омогућавања приступа и коришћења 
елемената мреже и припадајућuк средстава мОже се употпунити дОдатним захтевима у 
погледу савесности и поштења, правичнОсти и благовременОсти. На основу тОга, Агенција 
кОнстатује да ТелекОм Србија а.д. мОра да одреди рОкОве кОји се однОсе на пружање услуга 
са релевантнОг тржишта, јер би, у супротном, ка0 Оператор са ЗТС и вертикално интегрисани 
ОператОр на релевантнОм тржишту, могао да примењује тактику одугОвлачења, будућu да би 
мОга0 имати интерес Одлагања пОчетка пружања услуга оператОрима корисницима. 

Агенција кОнстатује да ОператОр са ЗТС на велепродајнОм тржишту локалнОг приступа 
елементима мреже кОји се пружа на фиксној локацији може да кОристи различите механизме 
на ценовној и неценовној основи како би конкуренцији Отежао (или чак учини0 немогућuм) 
улазак на тржиште и пОслОвање. На ОснОву наведенОг, а имајућu у виду одредбе члана 67. 
Закона, Агенција закључује даје оправдано оператору са ЗТС налОжити да: 

1) ОмОгућu другОм ОператОру рашчлањени приступ локалнОј петљи, као и приступ 
Одређеним елементима мреже и припадајућuм средствима, укључујући приступ 
пасивним мрежним елементима који су повезани са пружањем услуге рашчлањенОг 
приступа локалнОј петљи; 

2) прегОвара у добрОј вери са оператором који захтева приступ, u да у одговарајућем 

рОку одговори на сваки разуман захтев за рашчлањени приступ локалној петљи и 
приступ у0пште; 

3) не укида већ ОдОбрени приступ елементима мреже и припадајућОј инфраструктури; 
4) ОмОгућu слОбОдан приступ техничким интерфејсима unu другим кључним 

технологијама неопкодним за пружање услуге рашчлањеног приступа лОкалној 
петљи; 

5) омогућu колокацију, ОднОсн0 други облик заједничкОг кОришћења припадајућuк 
средстава; 

6) Омогућu приступ системима оперативне подршке или сличним софтверским 
системима, ради Обезбеђивања лојалне конкуренције у пружању услуга електрОнскик 
комуникација; 

7) Обезбеди међуповезивање мрежа и припадајућих средстава. 
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Оператор корисник услуге приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих 
средстава треба да користи и плаћа само оне компоненте које су му потребне ради пружања 
услуга својим крајњим корисницима, при чему је Телеком Србија а.д. у обавези да 
транспарентно објави услове и цене у форми стандардне понуде. Агенција констатује да се 
обавеза Телеком Србија а.д. да омогући локални приступ елементима мреже који се пружа на 
фиксној локацији односи на дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, уз 
неопходан приступ мрежној инфраструктури и колокацију. Агенција закључује да је веома 
важно то што је Телеком Србија а.д. у обавези да омогућu заједничко коришћење кабловске 
канализације. 

Услуга изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) се мора, у складу 
са расположивим техничким могућностима пружаоца услуге, понудити оператору кориснику 
уколико у кабловској канализацији не постоји расположиви слободан простор. Одговарајуће 
техничко решење за приступ кабловској канализацији и изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark fiber) мора зависити како од могућности оператора пружаоца услуге 
тако и од избора оператора корисника. 

Услуга приступа кабловској канализацији, у складу са међународном праксом, мора 
подразумевати и услугу приступа кабловској канализацији ради полагања каблова у цеви 
пречника до 40 тт, односно до 20 тт. Приступ кабловској канализацији мора бити 
искључиво руковођен слободним простором у оквиру цеви и не може се условљавати 
минималним бројем цеви на одређеним деоницама. 

Приликом оцењивања оправданости зактева за рашчлањени приступ локалној петљи и 
приступ уопште, Телеком Србија а.д. треба да се руководи принципом недискриминације и 
техничким могућuостима 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 рашчлањеног приступа 
локалној петљи и приступа уопште. Укидање већ одобреног приступа могло би да доведе до 
штете и повећања трошкова оператора корисника, што би угрозило његово пословање и 
конкурентност у односу на Телеком Србија а.д. 

Телеком Србија а.д. нема могућuост да једнострано укине већ одобрен приступ локалној 
петљи, колокацију или приступ инфраструктури, већ само у случају када се договори са 
оператором корисником. У случају да Телеком Србија а.д. 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 Агенцију 
обавести две године унапред о намерама укидања приступа. На овај начин оператор 
корисник приступа би имао довољно времена да донесе одговарајуће пословне одлуке и да 
пронађе начин да настави са пружањем услуга својим корисницима. Овом одредбом штите се 
права оператора корисника и обезбеђује се предвидивост његовог пословања, а самим тим 
штите се развој конкуренције и интереси крајњих корисника. 
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ПОлазећи Од чињенице даје реализација приетупа локалнОј петљи веома слОжена и екупа 
без мОгућн0ети кОлокације, ОднОсн0 других Облика заједничког кОришћења, Агенција 
Обавезује ТелекОм Србија а.д. да Обезбеди заједничк0 кОришћење пр0етора (кОлокацију) и 
Оетале комуникаци0не Опреме и инфраетруктуре, а п0еебн0 заједничк0 кОришћење каблОвеке 
канализациј е. 

КОлОкацијОм ее ОператОру кОриенику Омогућава приетуп Одређеној издвОјеној петљи на 
лОкацији главнОг разделника, так0 шт0 ОператОр кОриеник на тОј лОкацији пОставља опрему 
кОјом пОвезује издвОјене локалне петље еа евојом мрежОм (врши кОнцентрацију, 
дистрибуцију и ел. на меету разделника). 

ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да ОператОру кОриенику ОмОгућu избОр врете кОлОкације, 
у завиен0ети од захтева ОператОра кОриеника и раепОлОжив0ети инфраетруктуре. У елучају 
да Телеком Србија а.д. није у мОгућu0ети да оператОру кОриенику пОнуди физичку или 
виртуелну кОлОкацију на лОкацији главнОг разделника, у Обавези је да му Обезбеди 

кОришћење удаљене колОкације. 

Телеком Србија а.д. је у Обавези да ОмОгући приетуп IT еиетемима за пОдршку ОператОру 
кОриенику у циљу његОвОг ефикаснОг рада, могуl~iноети увида и кОнтрОле уелуга које дОбија. 
Приетуп IT еиетемима треба да буде једнОставан и лак за ОператОре кОриенике, шт0 ее 

п0етиже прек0 web интерфејеа. Приетуп IT еиетемима треба ОператОру кОриенику да пружи 
увид у етање његОвих захтева за рашчлањени приетуп лОкалнОј петљи, увид у рачуне, етања 
и текућа Одржавања која еу тичу уелуга кОје дОбија, као и мОгућu0ет да прати етатуе 
пријављене еметње. 

Телеком Србија а.д. је у Обавези да за рашчлањени приетуп лОкалнОј петљи, приетуп 
инфраетруктури и кОлОкацију Обезбеди заједничк0 кОришћење евОг проетОра, кОришћење 
инфраетруктуре и Остале кОмуникаци0не Опреме, а нарОчит0 да ОператОру кОриенику 
Обезбеди вОдОве за приступ д0 тачака међупОвезивања. Без Ове Обавезе ТелекОм Србија а.д. 
Оператору кориенику би бил0 ве0ма тешк0 (у неким елучајевима и немОгуће) да кОриети 
уелуге локалног приетупа елементима мреже који ее пружа на фикеној локацији. 

Одређивање Обавезе ТелекОм Србија а.д. да ОмОгућu приетуп и кОришћење елемената 
мреже и припадајућuх средетава је Оправдан0 и прОпОрци0налн0. УкОлик0 ТелекОм Србија 
а.д. не би била Одређена Ова Обавеза, ОператОри кОриеници би Отежан0 кОриетили 
велепрОдајну уелугу лОкалнОг приетупа елементима мреже који ее пружа на фикенОј 
локацији и били би ограничени у ширини пружања уелуга, шт0 би ее на крају Одразил0 на 
развОј ефикаене кОнкуренције и на интересе крајњих кОриеника. 

5. Обавеза кОнтрОле цена и примене трОшкОвнОграчунОвОдетва  

У складу еа одредбама члана 68. ЗакОна, Агенција одређује ТелекОм Србија а.д, ка0 
ОператОру еа ЗТС на релевантнОм тржишту, Обавезу кОнтрОле цена и примене трОшкОвнОг 
рачуновОдетва приликОм фОрмирања цена услуга кОје еу саставни де0 релевантнОг тржишта. 
ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да на релевантнОм тржишту фОрмира цене уелуга кОје су 
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трОшкОвн0 засноване и у свему у складу са Општим актОм Агенције кОјим се регулише 
примена трОшковнОг принципа, Одвојених рачуна и извештавање од стране ОператОра са ЗТС 
у Области електрОнских кОмуникација. У одређеним случајевима, Агенција може применити 
и друге метОде контроле цена, укОлик0 се утврди да је цена заснОвана на трОшкОвнОм 

принципу значајно виша Од цена упОредивих услуга кОд Осталих ОператОра у земљи и 

Окружењу. 

На ОснОву наведенОг, ТелекОм Србија а.д. је у обавези да сваку регулаторну Обавезу 
утврђену овим решењем извршава на начин Одређен Овим решењем, те је Одлучено као у ст. 
III. д0 VII. диспозитива ОвОг решења. 

Такође, ТелекОм Србија а.д. је у Обавези да у рОку од шездесет (60) дана Од дана пријема 
захтева Агенције, сачини и Објави нОву Стандардну пОнуду за услугу рашчлањенОг приступа 
лОкалнОј 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 стандардних пОнуда, те је 
Одлучено ка0 у ставу VIII. диспОзитива овОг решења. 

Даље, Агенција је у пОступку кОји је претхОди0 дОнОшењу решења, оператору Телеком 
Србија а.д. предОчила чињенице и окОлности кОје су од значаја за Одлучивање у ОвОј 
управнОј ствари и омОгућила да у остављенОм рОку Од петнаест (15) дана, достави 
дОкументацију и/или друге дОказе за кОје сматра да су релевантни за Одлучивање, а сагласн0 
Одредбама члана 22. став 3. Закона и чл. 11, 102. и 106. став 5. ЗУП-а. 

ПОвОдом Обавештења Агенције са захтевом за изјашњење број: 1-03-34900-2/18-8 од 
29.10.2018. гОдине, Агенција је примила изјашњење ОператОра ТелекОм Србија а.д. број: 
490429/1-2018 Од 14.11.2018. године, на чињенице и ОкОлнОсти Од значаја за донОшење 
решења 0 одређивању Оператора са ЗТС на велепрОдајном тржишту лОкалнОг приступа 
елементима мреже кОји се пружа на фиксној лОкацији, у коме се навОди да је у Извештају 0 
анализи тржишта, у тачки 3.1.4.3, услуга изнајмљивања ОптичкОг влакна без преносне 
Опреме (dark fiber) прецизније дефинисана: „У случају у коме приступ грађевинској 
инфраструктури (кабловској канализацији) није доступан због економских, техничких или 
разлога непостојања слободног капацитета, постоји могућност коришћења приступа 
оптичком влакну без преносне опреме, тамо где је оно расположиво. Другим речима, 
уколико опреми, уређајима, тачкама повезивања и тачкама концентрације мреже приступ 
није могуtге обезбедити путем кабловске канализације, приступ се обезбеђује применом 
других доступнтrх техничких решења, укључујуl~iи и изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark fiber)". ТелекОм Србија а.д. је истака0 да Ова Обавеза, кОја 1-ie бити 
саставни де0 решења 0 Одређивању ОператОра са ЗТС, мора бити усклајена са Извештајем 0 
анализи предметнОг тржишта. ТакОђе, ТелекОм Србија а.д. је навео да је неопкОдн0 да се 
предметним решењем прецизира да се Обавеза изнајмљивања ОптичкОг влакна без пренОсне 
Опреме (dark fiber) ОднОси само на случајеве реализације услуге приступа лОкалнОј петљи. 
ТелекОм Србија а.д. је у свОм изјашњењу наве0 и даје у Оквирујавник кОнсултација пОвОдОм 
Извештаја о анализи тржишта достави0 коментар даје пОтребн0 да се прецизира да слОбОдан 
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простор у кабловској канализацији не укључује простор који је неопходан за потребе 
одржавања односно реализације планираник инвестиција Телеком Србија а.д. У коначном 
Извештају о анализи предметног тржишта, објављеном на интернет страници Агенције, 
Агенција се у одговору на коментар Телеком Србија а.д. изјаснила да „уважава наведени 
коментар, уз одговарајуће измене у тексту Извештаја о анализи", те је Телеком Србија а.д. 
указао да се у тексту обавештења са захтевом за изјашњење не види да је Агенција уважила 
овај коментар Телеком Србија а.д. и навео да је потребно да овај коментар буде уважен у 
решењу о одређивању оператора са ЗТС. 

Поводом навода изнетих у изјашњењу Телеком Србија а.д. који се односе на потребу 
усклађивања обавезе приступа и пружања услуге изнајмљивања оптичког влакна без 
преносне опреме (darkfiber) са текстом Извештаја о анализи тржишта, Агенција указује да се 
цитирани текст из Извештаја о анализи тржишта налази у одељку у којем се врши 
дефинисање предметне услуге, а да је обавеза пружања услуге изнајмљивања оптичког 
влакна без преносне опреме (dark fiber) наведена у посебном поглављу на следећи начин: 
„Услуга изнајмљивање оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) се мора, у оквиру 
расположивих техничких могућности пружаоца услуге, понудити оператору кориснику 
уколико у кабловској канализацији не постоји расположиви слободан простор. Одговарајуће 
техничко решење за npucmyn кабловској канализацији, и изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark fiber) мора зависити како од могућности оператора пружаоца услуге 
тако и од избора оператора корисника", те Агенција сматра да не постоји потреба да се 
дефиниција услуге уноси у садржину саме обавезе. У погледу захтева Телеком Србија а.д. да 
се прецизира обавеза изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) тако да 
се односи само на случајеве реализације услуге приступа локалној петљи, Агенција подсећа 
да је утврдила да велепродајно тржиште локапног приступа укључује следеће услуге: 
рашчлањени приступ локалној петљи који се може се реализовати као: потпуни рашчлањени 
приступ и дељени рашчлањени приступ; приступ мрежној инфраструктури, која подразумева 
приступ кабловској канализацији и колокацију и изнајмљивање оптичког влакна без 

преносне опреме (dark fiber). У оквиру Извештаја о анализи предметног тржишта, указано је 
да само обезбеђивање рашчлањеног приступа локалној петљи није довољно да би оператор 
корисник својим корисницима могао да пружи услуге под конкурентним условима, већ се 
оператору кориснику мора обезбедити могућuост да изврши повезивање локација на којима 
пружа услугу рашчлањеног приступа својим крајњим корисницима са осталим деловима 
своје мреже. У складу са Експланаторним меморандумом (страна 42, фуснота 54), Извештај о 
анализи предметног тржишта дефинише да се услуга изнајмљивање оптичког влакна без 
преносне опреме (dark fiber) мора, y оквиру расположивих техничких могућuости пружаоца 
услуге, понудити оператору кориснику уколико у кабловској канализацији не постоји 

расположиви слободан простор, како би се оператору кориснику обезбедио приступ опреми, 
уређајима, тачкама повезивања и тачкама концентрације мреже за приступ. Имајућu у виду 
преткодно наведено, предлог да се предметним решењем прецизира да се обавеза 
изнајмљивања оптичког влакна без преносне опреме (dark fiber) односи само на случајеве 
реализације услуге приступа локалној петљи, не може бити усвојен. У вези са захтевом 
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ТелекОм Србија а.д. за прецизирањем да слОбОдан прОстОр у каблОвскОј канализацији не 
укључује проетОр кОји је неопкОдан за пОтребе одржавања Одн0ен0 реализације планираних 
инвеетиција ТелекОм Србија а.д., Агенција указује да ће се дефинисање слОбОднОг прОстОра 
у каблОвекОј канализацији извршити у нОвОј СтандарднОј пОнуди за услуге приступа 
елементима мреже и припадајућим ередетвима, имајући у виду да је то начин на кОји 
поступају друге земље у ЕврОпи, а Агенција је у Извештај о анализи, у тачки 6.1, унела 
пОменуте измене кОјима ее презира да ћe т0 бити дефинисан0 наведенОм стандарднОм 

пОнудОм. 

Ка0 шт0 се из напред наведенОг мОже закључити, Агенција је у пОступку Одлучивања 
у пОтпунОсти ценила пристигл0 изјашњење ОператОра, у вези са Одређивањем ОператОра еа 
ЗТС на релевантнОм тржишту, размОтрила изнете примедбе и сугеетије и пОвОдом иетих 
заузела етав кОји је дат у образлОжењу ОвОг решења. 

Надлежн0ет Агенције да Одлучује 0 правима и Обавезама ОператОра и кОрисника 
прОписанаје ОдредбОм члана 8. етав 1. тачка 2) ЗакОна. 

ОдредбОм члана 17. ЗакОна и члана 21. Статута РегулатОрне агенције за електрОнске 
кОмуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16, у даљем 
тексту: Статут), прОписан0 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 0 правима 
и Обавезама ОператОра и кОрисника, ОднОсн0, између Оеталог, прОписан0 је да Агенција 0 
правима и Обавезама ОператОра и кОрисника из Овог закОна Одлучује решењем које дОноси 
директОр Агенције. 

На ОенОву наведенОг, Одлучен0 је као у диспОзитиву ОвОг решења. 

Упутство о правном средству: Ов0 решење је коначн0 сагласн0 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. 

ЕКpS 
ДИРЕКТОР 
~ 

/ С 

Достављено: 
— 	Предузећу за телекомуникације Телеком Србија а.д., 

Таковека 2, Београд; 
— 	Сектору за анализу тржишта и економске 

поелове - Служби за анализу тржишта и рачуноводство трошкова; 
— Аркиви. 
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