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Број : 1-03-34900-29/ 17-45 
Датум: 08.01.2019. 
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, 62/14 и 95/18 - др. закон), 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - 
аутентично тумачење), 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 о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији („Службени 
гласник РС", број 78/18), Извештаја о анапизи велепродајног тржишта терминације позива у 
јавној телефонској мрежи на фиксној локацији, октобар 2017 - јануар 2018. године, кОји је 
Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге дана 
26.1.2018. године усвојио закључком број: 1-К-021-6/18-8 (објављен на интернет страници 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге www.ratel.rs), y 
поступку анализе велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на 
фиксној локацији и одређивања оператора са значајном тржишном снагом, као и одређивања 
Обавеза операторима са значајном тржишном снагом, 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге доноси 

РЕШЕЊЕ 

I. 	За операторе са значајном тржишном снагом на велепродајном тржишту 
терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији одређују се: 

1) Предузеliе за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, 
Београд, Таковска 2, Београд, 

V 

2) SERBIA BROADBAND — SRPSKE KABLOVSKE MREZE DOO BEOGRAD 
V 

(VOZDOVAC), Булевар Пека Дапчевића 19, Београд — Вождовац, 
V 

3) DRUSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD - 
ZEMUN, Насеље Земун Поље, Мала Пруга 8, Београд-Земун, 

4) TELENOR D.O.O. BEOGRAD, Омладинских бригада 90, Нови Београд, 
V 

5) INVEST-INZENJERING 	DOO 	ZA 	TELEKOMUNIKACIJE, 
GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU NA VEL1K0 I EXPORT-IMPORT NOVI 
SAD, Пут шајкашког одреда 5а, Нови Сад, 

„ 
6) DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INZENJERING KOPERNIKUS 

V 

TECHNOLOGY DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSĆU 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Булевар Арсенија Чарнојевића 996, Нови 
Београд, 
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7) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE SAT-TRAKT DOO, 
ВАČКА TOPOLA, Маршала Тита 111, Бачка ТОпОла, 

8) DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA BEOTELNET-ISP DOO 
BEOGRAD, Булевар вОјвОде Мишића 37, Београд, 

9) DRUŠTVO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE RADIJUS VEKTOR 
DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милентија Поповића 9, Нови Бе0град, 

10) TELEMARK SYSTEMS DOO ČАČАК, СветОг Саве 35, Чачак, 
11) VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милутина МиланкОвића 1 ж, 

Нови Бе0град, 
12) PREDUZE(E ZA INFORMACIONE INFRASTRUKTURE, PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE SOFTNET DOO BEOGRAD, Владимира ПОпОвића 40, 
НОви Бе0град, 

13) PREDUZEĆE 	ZA 	PROMET, 	USLUGE, 	INŽENJERING 	I 
TELEKOMUNIKACIJE ВРР ING DOO, GROCKA, Булевар ОслОбОђења 45, 
ГрОцка, 

14) JH Пошта Србије, ТакОвска 2, Бе0град, 
V 

15) DRUŠTVO ZA INZENJERING TRGOVINU I U5LUGE MASKO DOO, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Јурија Гагарина 227, Нови Бе0град, 

16) LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, DESPOTOVAC, ТакОвска 4/I1, 
ДеспОтОвац, 

17) Уц VIDEO SERVIS ZORAN MARINKOVIĆ PR MAJDANPEK, ПрОлетерска 
131/6, Мајданпек, 

18) DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE MADNET DOO PANČEVO, Др Жарка 
Фогараша 37, Панчев0, 

19) EXE NET DOO NIŠ, Цара Душана 85, Ниш, 
20) RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, 

RAŠKA, Предрага ВилимОнОвића 19, Рашка, 
21) PREDUZE(E ZA INFORMATIČKI INŽINJERING I KONSALTING 

NETLOGIC DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милутина Миланковића 1, 
Бе0град - НОви Бе0град, 

22) PREDUZE(E ZA TELEKOMUNIKACIJE KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI 
SISTEM SMILEY TV DOO VRŠAC, Бе0градски Пут 66, Вршац, 

23) Victory media d.o.o. Beograd-Sayski Venac, Булевар вОјвОде Мишића 51/а, 
Бе0град, 

24) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DETEL.COM  DOO, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Булевар Михаила Пупина 10ж/Впр/лОкал бр. 28, 
Бе0град - Нови Бе0град, 

V 

25) PRIVREDNO DRUSTVO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U 
TELEKOMUNIKACIJAMA JOTEL DOO NIŠ, Булевар Немањића 31 /47, Ниш, 

26) Preduzeće za Telekomunikacije Opte1 Telekom TIM D.O.O. Aranđelovac, Књаsа 
МилОша 263, лОкал 1, АранђелОвац, 
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27) PREDUZEĆE ZA AUDIO I VIDEO KOMUNIKACIJE AVCOM DOO, 
BEOGRAD (PALILULA), 27. марта бр. 36 стан 24, Београд, 

28) AKTON PREDUZEĆE ZA INFORMATI(KI INŽENJERING DOO BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), Булевар Михаила Пупина 6/16, Бе0град - Нови Бе0град, 

29) GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO, 1. мај бр. 44, Банатск0 
КарађОрђев0, 

30) ВАц NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE 
TORNJOŠ, Петефи Шандора 33, ТОрњОш, 

31) PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TRUF DOO 
BEOGRAD (VOŽDOVAC), ВОјводе Степе 284/85, Бе0град - ВОждОвац, 

32) DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), Милентија ПОпОвића 9, Бе0град - НОви Бе0град и 

33) DRUŠTVO ZA KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NEXT FIBER DOO 
NOVI PAZAR, Стевана Немање 39, НОви Пазар. 

II. 

	

	ОператОрима из става I. тач. 1) и 2) диспОзитива ОвОг решења одређују се следеће 

обавезе: 
1. Објављивања одређених пОдатака у фОрми стандардне пОнуде; 

2. недискриминатОрног пОступања; 
3. рачунОвОдственОг раздвајања; 
4. Омогућавања приступа и кОришБења елемената мреже и припадајућих средстава; 

5. кОнтрОле цена и примене трОшкОвнОг рачунОвОдства. 
III. ОператОрима из става I. тач. 3)-33) диспОзитива ОвОг решења Одређују се следеће 

Обавезе: 
1. Објављивања Одређених пОдатака у форми стандардне пОнуде; 

2. недискриминатОрнОг пОступања; 
3. ОмОгућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућuх средстава; 

4. кОнтрОле цена. 
IV. ОператОри из става I. диспОзитива ОвОг решења дужни су 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, 
62/14 и 95/18 - др. закОн), а кОја се пОсебн0 однОси на рачунОвОдствене пОдатке, 
техничке спецификације, карактеристике мреже, услОве пОнуде и кОришћења 
(укључујући Ограничења), рОкОве важења пОнуде и цене, извршавају на следеliи 

начин: 

1. ОператОри из става I. диспОзитива Овог решења дужни су: 
- да објаве Стандардну пОнуду за међупОвезивање и приступ за велепрОдајну 

услугу терминације пОзива ујавнОј телефОнскОј мрежи на фикснОј лОкацији; 
- да Стандардна понуда за међупОвезивање и приступ буде јасн0 дефинисана и у 

дОвОљнОј мери рашчлањена на пОјединачне кОмпОненте у складу са пОтребама 
тржишта и да садржи врсту услуге, ОдгОварајуће рОкОве, услОве и цене услуга; 
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— да Обезбеде да минимални садржај, нив0 детаљности и начин Објављивања 
Стандардне понуде за међупОвезивање и приступ буде у складу са Општим 

актОм РегулатОрне атенције за електронске комуникације и пОштанске услуге, 
кОји ближе прОписује минимални садржај, нив0 детаљности и начин 
Објављивања стандардник пОнуда. 

2. ОператОри из става I. тач. 1) и 2) диспОзитива ОвОг решења дужни су: 
— да Регулаторној агенцији за електрОнске комуникације и пОштанске услуге, у 

ОднОсу на пружање велепрОдајне услуге терминације пОзива у јавнОј 
телефОнскОј мрежи на фикснОј локацији, дОстављају полугОдишње извештаје 
кОји ћe обукватити све релевантне показатеље ефикаснОсти (KPI — Кеу 
Performance Indicators) u т0: 

° 	прОсечно време успостављање вОда за међуповезивање; 
° 	просечно време отклањања квара на воду за међупОвезивање; 
° пОдатке кОји се ОднОсе на пружање услуге заједничког коришћења 

прОстора (колокације), 
— да Стандардна пОнуда за међупОвезивање и приступ садржи услОве кОришliења 

заједничкОг простОра — кОлокације (технички услОви, цене и рокОви) у Оквиру 
техничких мОгућнОсти ОператОра. 

З. ОператОр из става I. тачка 1) диспОзитива Овог решења у Обавези је да у 
СтандарднОј пОнуди за међуповезивање и приступ дефинише цене и услОве 
коришћења вОдОва за приступ за пОтребе међупОвезивања. 

V. Оператори из става I. диспОзитива ОвОг решења дужни су да обавезу 
недискриминатОрнОг поступања, сагласно одредби члана 65. Закона 0 електронским 
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. 
закОн), извршавају так0 да другим ОператОрима пружају услуге пОд једнаким 
услОвима и са истим квалитетОм ка0 шт0 чине за сОпствене потребе, ОднОсно за 
пОтребе пОвезаних лица или партнера, те су у Обавези да: 

— 	обезбеде једнаке услОве (пре свега у погледу цена, рОкОва и информација) при 
истим ОкОлнОстима за све операторе кОриснике који пружају исте услуге; 

— пружају услуге и податке ОператОрима корисницима пОд истим условима и уз 
исти квалитет услуге кОји Обезбеђују за сопствене потребе, пОтребе пОвезаних 

лица или партнера; 
— дОстављају РегулатОрној агенцији за електрОнске комуникације и поштанске 

услуге све уговОре закључене на оснОву Стандардне пОнуде за међуповезивање 
и приступ у рОку од 15 дана Од дана пОтписивања истик. 

VI. ОператОри из става I. тач. 1) и 2) диспОзитива ОвОг решења дужни су да Обавезу 
рачунОвОдственОг раздвајања сагласн0 Одредби члана 66. ЗакОна о електрОнским 
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. 
закОн) извршавају тако да Обезбеде ОдвОјен0 рачунОвОдствен0 праhење пОсловних 

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

	
Страна 4 0д 29 

Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



активн0ети у вези са пружањем уелуге терминације пОзива у јавнОј телефОнекОј 
мрежи на фикенОј лОкацији, и т0 на начин да: 

1. припреме и д0етаве извештај 0 раздвајању рачуна уепека и ангажОване 
имОвине п0 евим вретама тржишних услуга, у рОкОвима предвиђеним у 
рОкОвима прОпиеаним Општим актОм РегулатОрне агенције за електрОнеке 

кОмуникације и пОштанеке уелуге, кОји ближе прОписује примену трОшкОвнОг 
принципа, ОдвОјених рачуна и извештавање Од етране ОператОра еа значајнОм 
тржишнОм енагОм у Облаети електрОнекик кОмуникација; 

2. на захтев РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке 

уелуге д0етаве велепрОдајне и интерне транеферне цене, ради утврђивања 

пОстОјања не0правданОг унакренОг еубвенци0нисања; 
З. на захтев РегулатОрне атенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке 

услуге ОмОгуће увид у закључене угОвОре, рачунОвОдетвене пОдатке, 

укључујуђи и пОдатке 0 прихОдима Оетвареним на релевантнОм тржишту. 
VII. ОператОри из става I. диепОзитива ОвОг решења дужни еу да Обавезу ОмОгућавања 

приетупа и кОришћења елемената мреже и припадајућих ередстава саглаен0 Одредби 
члана 67. етав З. ЗакОна 0 електрОнеким кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн) извршавају на еледеђи начин: 

1. ОператОри из етава I. диепОзитива ОвОг решења дужни еу да: 
- ОмОгуће приетуп Одређеним елементима мреже и припадајућим ередетвима, 

укључујуђu приетуп пасивним мрежним елементима кОји еу везани за пружање 
велепрОдајне уелуге терминације пОзива; 

- вОде прегОваре у дОбрОј вери еа ОператОрОм кОји захтева приетуп за уелуге 

међупОвезивања и да у ОдгОварајућем рОку ОдгОвОре на сваки разуман зактев за 
приступ ОператОру кОји зактева велепрОдајну уелугу терминације пОзива; 

- не укидају већ ОдОбрени приетуп елементима мреже и припадајућОј 

инфраструктури; 
- пруже Одређене уелуге другим ОператОрима пОд велепрОдајним уелОвима; 
- ОмОгуће кОлОкацију, Одн0ен0 други Облик заједничкОг кОришћења 

припадајућuх ередетава; 
- пруже уелуге пОтребне за Обезбеђивање интерОперабилних уелуга за 

пОвезивање крајњих кОриеника, укључујући и уелуге интелигентних мрежа; 
- ОмОгуће приетуп сиетемима Оперативне пОдршке или сличним е0фтвереким 

сиетемима, ради Обезбеђивања лОјалне кОнкуренције у пружању услуга 
електрОнекик кОмуникација; 

- Обезбеде међупОвезивање мрежа и припадајућuх ередстава; 
- Обезбеде приступ пОвезаним уелугама, пОпут услуга базираних на пОдацима 0 

идентитету, лОкацији и дОступнОсти кОриеника. 

2. ОператОри из става I. тач. 1) и 2) диепОзитива ОвОг решења дужни су Обезбеде 
заједничк0 кОришћење евОг прОстОра, там0 где има техничких мОгућu0ети. 
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3. ОператОр из става I. тачка 1) диспОзитива ОвОг решења у Обавези је да обезбеди 
кОришћење инфраструктуре и Остале кОмуникаци0не Опреме, а нарОчито је дужан 
да ОмОгући вОдОве за приступ д0 тачака међуповезивања Оператору кОриснику. 

VIII. Оператори из става I. тач. 1) и 2) диспОзитива ОвОг решења дужни су да Обавезу 
контроле цена и примене трОшкОвнОг рачунОвОдства, ОднОсн0 ОператОри из става I. 
тач. 3)-33) диспОзитива ОвОг решења дужни су да Обавезу кОнтрОле цена, сагласн0 
Одредби члана 68. ЗакОна 0 електронским кОмуникацијама („Службени гласник РС", 
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), извршавају у складу са Општим актОм 
РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге, кОјим се 
ближе прОписује 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 сам0 на велепрОдајне услуге терминације пОзива у 
јавнОј телефОнскОј мрежи на фикснОј лОкацији кОји пОтичу из наци0налних мрежа, 
дОк се цене терминације пОзива у јавнОј телефОнскОј мрежи на фикснОј лОкацији кОје 
пОтичу из међунарОдних мрежа слОбодн0 фОрмирају, а исти су у обавези да Ове цене 
прикажу у свОјим стандардним пОнудама. 

IX. ОператОри из става I. диспозитива ОвОг решења су у Обавези да, у року од 60 дана Од 
дана пријема захтева РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске 
услуге, сачине и Објаве нОву Стандардну пОнуду за међупОвезивање и приступ за 
велепрОдајну услугу терминације пОзива у јавнОј телефОнскОј мрежи на фиксној 
лОкацији у складу са Општим актОм РегулатОрне агенције за електрОнске 
кОмуникације и пОштанске услуге, кОји ближе прОписује минимални садржај, нив0 
детаљнОсти и начин Објављивања стандардних пОнуда. 

Х. 	Ов0 решење је кОначн0. 

Образложење 

РегулатОрна агенција за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: 
Агенција), је п0 службенОј дужнОсти, сагласн0 Одредбама чл. 59. став 2. и 60. став 1. ЗакОна 0 
електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - 
др. закОн, у даљем тексту: ЗакОн), извршила анализу велепрОдајнОг тржишта терминације 
пОзива у јавнОј телефОнскОј мрежи на фикснОј лОкацији, уз примену Препоруке КОмисије Од 
9. Октобра 2014. гОдине 0 релевантним тржиштима пр0извОда и услуга у Области 
електрОнских кОмуникација пОдлОжних 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: 
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 
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тржишном енагом (у даљем текету: ОператОри за ЗТС), у циљу хармОнизације еа регулативом 
Европеке уније и дОнОшења нОве Одлуке о Одређивању релевантних тржишта подлОжник 
претходнОј регулацији и 0 томе еачинила Извештај о анализи велепродајног тржишта 
терминације пОзива у јавнОј телефОнекОј мрежи на фикенОј лОкацији, Октобар 2017 - јануар 
2018. гОдине (у даљем текету: Извештај о анализи тржишта), кОји је Управни Одбор Агенције 
уевОји0 дана 26.1.2018. године закључком пОд бројем: 1-К-021-6/18-8 (Објављен на интернет 
етраници Агенције www.ratel.rs) u y коме је еадржана чињенична грађа за доношење решења 
у Овој управној етвари. 

У поетупку кОји је претхОди0 уевајању Извештаја 0 анализи тржишта Од етране 
Управног одбОра Агенције, а у екладу еа Одредбама чл. 34-36. ЗакОна, Агенција је у пери0ду 
Од 30.10.2017. гОдине до 30.11.2017. гОдине епрОвела п0етупак јавних конеултација ради 
прибављања мишљења етручне и шире јавноети на Нацрт Извештаја 0 анализи тржишта. 
Агенција је након тога извршила анализу приетиглих мишљења, кОментара и предлОга на 
наведени извештај и образложила свој етав повОдом иетик. 

ОдлукОм 0 одређивању релевантних тржишта пОдложних преткОднОј регулацији 
(„Службени гласник РС", брОј 78/18), кОја је етупила на снагу 27.10.2018. године, 
велепродајно тржиште терминације позива у јавној телефонекОј мрежи на фикенОј лОкацији 
Одређен0 је за релевантн0 тржиште пОдложн0 претхОднОј регулацији. 

То значи да је укупн0ет оперативних активнОсти предузетих саглаено наведеним 

одредбама ЗакОна, ради утврђивања чињеничнОг стања које предетавља пОдлОгу за 
дОношење решења и у коме еу еадржане Одлучне чињенице, ближе приказана у Извештају о 
анапизи тржишта, те иети еадржи све правно релевантне чињенице и Околноети у екладу еа 
начелОм иетине и елОбОдне Оцене доказа у управном п0етупку, еаглаено члану 10. Закона о 
Општем управнОм п0етупку („Службени глаеник РС", бр. 18/16 и 95/18 — аутентично 
тумачење, у даљем текету: ЗУП). Ка0 такав, Извештај 0 анализи тржишта, у екладу еа 
ОдредбОм члана 102. ЗУП-а, кОјом је уреТјен начин утврђивања чињеница и околн0ети Од 
значаја за поетупање у управнОј етвари, Одноено чињенице изнете у њему, предетављају 
Оенов за примену одредби чл. 62. и 63. Закона, тј. ОенОв су за дОнОшење Овог решења, којим 
еу Одређени оператОри еа ЗТС на релевантнОм тржишту, њикОве регулатОрне Обавезе и 
начин њиховОг извршавања. 

Агенција је приликОм анализе велепродајнОг тржишта терминације пОзива у јавној 
телефОнекОј мрежи на фикеној лОкацији, еаглаено одредби чла.на 60. ЗакОна, водила рачуна 0 
примени Препоруке КОмиеије 0 релевантним тржиштима 2014/710/ЕУ и Смерницама 
Комиеије 0 анализи тржишта и процени значајне тржишне енаге на оенову регулатОрнОг 
Оквира Заједнице за електронеке кОмуникационе мреже и уелуге 2002/С 165/03. 

Период на кОји ее анализа Одноеи Обухвата податке дОбијене од Оператора за 2014, 2015. 
и 2016. гОдину. 

У п0етупку анализе предметнОг тржишта, Агенција је, еаглаен0 Одредби чл. 60. етав 2. и 
62. етав 3. Закона, еарађивала еа Комиеијом за заштиту кОнкуренције (у даљем текету: 
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КОмисија), ка0 ОрганОм надлежним за заштиту кОнкуренције. КОмисија је дана 28.11.2017. 
гОдине дОставила Агенцији мишљење на Извештај 0 анализи тржишта брОј: 1/0-09-698/2017- 
4 Од 27.11.2017. гОдине. У наведенОм мишљењу КОмисија је кОнстатОвала да је сагласна са 
навОдима и закључцима изнетим у Извештају 0 анализи тржишта и Оценила је да је исти 
заснОван на принципима кОји су у складу са прОписима кОји регулишу заштиту 
кОнкуренције. КОмисија је напОменула да задржава прав0 да у кОнкретним пОступцима кОје 
вОди у Оквиру свОјих надлежнОсти, у складу са прОписима кОјима се уређује заштита 
кОнкуренције, изведе и евентуалн0 другачије закључке у ОднОсу на наведене у предметнОм 
Извештају 0 анализи тржишта, 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. Агенцијаје усвОјила Овај 
кОментар и сатласнаје са њим. 

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

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

ВелепрОдајн0 тржиште терминације пОзива у јавнОј телефОнскОј мрежи 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 Одређени су: Предузеће за телекОмуникације ТелекОм Србија акци0нарск0 
друштв0, Бе0град, ТакОвска 2, Бе0град (у даљем тексту: ТелекОм Србија а.д.), SERBIA 
BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Булевар 
Пека Дапчевића 19, Бе0град - ВОждОвац (у даљем тексту: SBB DOO), DRUŠTVO ZA 
TELEKOMUNIKACIJE ORION TELEKOM DOO BEOGRAD - ZEMUN, Насеље Земун ПОље, 
Мала Пруга 8, Бе0град-Земун (у даљем тескту: ORION TELEKOM DOO), TELENOR D.O.O. 
BEOGRAD, Омладинскик бригада 90, НОви Бе0град (у даљем тексту: TELENOR D.O.O.), 
INVEST-INŽENJERING DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU 
NA VELIKO I EXPORT-IMPORT NOVI SAD, Пут шајкашкОг Одреда 5а, НОви Сад (у даљем 
тексту: INVEST-INŽENJERING DOO), DRUŠTVO ZA KABLOVSKU DISTRIBUCIJU 
INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM DOO, BEOGRAD 
(VOŽDOVAC), Булевар Пека Дапчевића 19, Бе0град - ВОждОвац (у даљем тексту: I.KOM 
DOO), DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING KOPERNIKUS 
TECHNOLOGY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD), Булевар Арсенија ЧарнОјевића 996, НОви Бе0град (у даљем тексту: 
KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O.), PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE 
SAT-TRAKT DOO, ВАČКА TOPOLA, Маршала Тита 111, Бачка ТОпОла (у даљем тексту: 
SAT-TRAKT DOO), DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNETA BEOTELNET-ISP 
DOO BEOGRAD, Булевар вОјвОде Мишића 37, Бе0град (у даљем тексту: BEOTELNET-ISP 
DOO), DRUŠTVO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE RADIJUS VEKTOR DOO, 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милентија ПОпОвића 9, НОви Бе0град (у даљем тексту: 
RADIJUS VEKTOR DOO), TELEMARK SYSTEMS DOO čАČАк, СветОг Саве 35, Чачак (у 

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

	
Страна 8 од 29 

Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



даљем тексту: TELEMARK SYSTEMS DOO), VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD), Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд (у даљем тексту: VIP MOBILE 
DOO), PREDUZEĆE ZA INFORMACIONE INFRASTRUKTURE, PROIZVODNJU, 
TRGOVINU I USLUGE SOFTNET DOO BEOGRAD, Владимира Поповића 40, Нови Београд 
(у даљем тексту: SOFTNET DOO), PREDUZEĆE ZA PROMET, USLUGE, INŽENJERING I 
TELEKOMUNIKACIJE ВРР ING DOO, GROCKA, Булевар Ослобођења 45, Гроцка (у даљем 
тексту: ВРР ING DOO), ЈП Пошта Србије, Таковска 2, Београд (у даљем тексту: ЈП Пошта 
Србије), DRUŠTVO ZA INŽENJERING TRGOVINU I USLUGE MASKO DOO, BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), Јурија Гагарина 227, Нови Београд (у даљем тексту: MASKO DOO), 
DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ABA TEL DOO BEOGRAD, BEOGRAD (NOVI 
BEOGRAD), Др Агостина Нета 38/14, Београд — Нови Београд (у даљем тексту: ABA TEL 
DOO), LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, DESPOTOVAC, Таковска 4/II, Деспотовац (у 
даљем тексту: LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO), YU VIDEO SERVIS ZORAN 
MARINKOVIĆ PR MAJDANPEK, Пролетерска 131/6, Мајданпек (у даљем тексту: YU 
VIDEO SERVIS), DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE MADNET DOO PANČEVO, Др 
Жарка Фогараша 37, Панчево (у даљем тексту: MADNET DOO), EXE NET DOO NIŠ, Цара 
Душана 85, Ниш (у даљем тексту: EXE NET DOO), RADNJA ZA TELEKOMUNIKACIJE 
CHARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, RAŠKA, Предрага Вилимоновића 19, Рашка (у даљем 
тексту: CHARLIE +), PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽINJERING I KONSALTING 
NETLOGIC DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Милутина Миланковића 1, Београд - Нови 
Београд (у даљем тексту: NETLOGIC DOO), PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE 
KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM SMILEY TV DOO VRŠAC, Београдски Пут 66, 
Вршац (у даљем тексту: SMILEY TV DOO), Victory media d.o.o. Beograd-Sayski Venac, 
Булевар војводе Мишића 51/а, Београд (у даљем тексту: Victory media d.o.o.), PRIVREDNO 
DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DETEL.COM  DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 
Булевар Михаила Пупина 10ж/Впр/локал бр. 28, Београд - Нови Београд (у даљем тексту: 
DETEL.COM  DOO), PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI U 
TELEKOMUNIKACIJAMA JOTEL DOO NIŠ, Булевар Немањића 31/47, Ниш (у даљем 
тексту: JOTEL DOO), Preduzeće za Telekomunikacije Opte1 Telekom TIM D.O.O. Aranđelovac, 
Књаза Милоша 263, локал 1, Аранђеловац (у даљем тексту: Opte1 Telekom TIM D.O.O.), 
PREDUZEĆE ZA AUDIO I VIDEO KOMUNIKACIJE AVCOM DOO, BEOGRAD 
(PALILULA), 27. марта бр. 36 стан 24, Београд (у даљем тексту: AVCOM DOO), AKTON 
PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 
Булевар Михаила Пупина 6/16, Београд - Нови Београд (у даљем тексту: AKTON DOO), 
GIMELNET DOO BANATSKO KARAĐORĐEVO, 1. мај бр. 44, Банатско Карађорђево (у 
даљем тексту: GIMELNET DOO), BAU NETWORKS DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 
TELEKOMUNIKACIJE TORNJOŠ, Петефи Шандора 33, Торњош (у даљем тексту: BAU 
NETWORKS DOO), PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU TRUF DOO 
BEOGRAD (VOŽDOVAC), Војводе Степе 284/85, Београд — Вождовац (у даљем тексту: 
TRUF DOO), DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD 
(NOVI BEOGRAD), Милентија Поповића 9, Београд - Нови Београд (у даљем тексту: ASTRA 
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TELEKOM DOO) u DRUŠTVO ZA KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE NEXT FIBER DOO 
NOVI PAZAR, Стевана Немање 39, НОви Пазар (у даљем текету: NEXT FIBER DOO) за 
ОператОре са ЗТС на велепрОдајнОм тржишту терминације пОзива ујавнОј телефОнскОј мрежи 
на фикенОј лОкацији. Агенција је, увидОм у пОдатке из Региетра привредних еубјеката кОји 
вОди Агенција за привредне региетре, кОнетатОвала да је I.KOM DOO Обриеан из наведенОг 
региетра 3.1.2018. гОдине, а АВА TEL DOO je Обриеан 29.10.2018. гОдине, те I.KOM DOO u 
АВА TEL DOO неће бити Одређени за ОператОре еа ЗТС на предметнОм тржишту. 

ОператОрима са ЗТС еу ет. I1. и III. диепОзитива ОвОг решења Одређене Обавезе на ОенОву 
пОстОјећег етања тржишне кОнкуренције и идентификОваних пОтенцијалних препрека у 
развОју тржишне кОнкуренције, еа кОјима се су0чавају ОператОри на велепрОдајнОм тржишту 
терминације пОзива ујавнОј телефОнекОј мрежи на фикснОј лОкацији. 

У пр0извОднОј димензији, еаетавним делОм релевантнОг тржишта ематрају ее пОзиви 
кОји пОтичу из мреже ОператОра кОриеника Од ОдгОварајуће приетупне тачке на кОју је 

спОјена мрежа ОператОра кОрисника према ге0графекОј и неге0графекОј нумерацији 
ОператОра пружа0ца уелуге терминације, укључујући и пОзиве упућене из е0петвене мреже, а 
изузимајуl~iи пОзиве упућене према брОјевима услуга еа дОдатОм вреднОшћу, кОји ее, у складу 
еа ЕкепланатОрним мемОрандумОм прилОженим ПрепОруци КОмиеије 0 релевантним 

тржиштима 2014/710/ЕУ, иекључују еа релевантнОг тржишта. У екладу еа принципима 
технОлОшке неутралнОсти, велепрОдајна уелуга терминације пОзива ее п0ематра ка0 
јединетвена, Одн0ен0 ка0 незавиена Од начина реализације фикене мреже у кОју пОзив 
терминира и није завиена Од мреже из кОје пОзив пОтиче (наци0нална фикена мрежа, 
наци0нална мОбилна мрежа, међунарОдна фикена и мОбилна мрежа). 

Ге0графека димензија велепрОдајнОг тржишта терминације пОзива у јавнОј телефОнекОј 
мрежи 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 прихОда 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, степен дивереификације пр0извОда или услуга уелуга (нпр. 
пОвезани пр0извОди или уелуге), екОнОмија Обима, екОнОмија Опеега, степен вертикалне 
интеграције, висОки етепен развОја диетрибутивне и прОдајне мреже, нед0етатак 

пОтенцијалне кОнкуренције и п0етОјање препрека за ширење, Агенција је утврдила да на 
п0ематранОм тржишту не п0етОји ефикаена кОнкуренција, Одн0ен0 да ОператОри: ТелекОм 
Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING 
DOO, I.KOM DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП ПОшта Србије, MASKO DOO, ABA TEL 
DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET 
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DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  
DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET 
DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO 
поседују појединачну значајну тржишну снагу. Агенција је, увидом у податке из Регистра 
привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, констатовала да је I.KOM 
DOO обрисан из наведеног регистра 3.1.2018. године, а АВА TEL DOO je обрисан 
29.10.2018. године, те I.KOM DOO u АВА TEL DOO uehe бити одређени за операторе са ЗТС 
на предметном тржишту. 

Анализом наведених критеријума за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге 
Агенција је закључила да на предметном тржишту не постоји конкуренција и да сваки 
оператор има 1 ОО% тржишног учешћа у сопственој мрежи. 

Имајући у виду наведено, као и одредбу члана 62. став 1. Закона, којом је прописано да 
када Агенција, на основу преткодно спроведене анализе тржишта, утврди непостојање 
делотворне конкуренције на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту), 
решењем одређује оператора који, појединачно или заједно са другим операторима, на том 
тржишту има значајну тржишну снагу, одлучено је као у ставу I. диспозитива овог решења. 

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. овог закона, 
водећu рачуна о врсти и природи утврђених недостатака на тржишту, преткодним 
улагањима, подстицању даљих улагања и могућности за повраћај улагања по разумној стопи 
с обзиром на повезане ризике. 

Уз уважавање постојећих и потенцијалних препрека у развоју тржишне конкуренције, 
Агенција је операторима Телеком Србија а.д. и SBB DOO, као операторима са ЗТС на 
велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној 
локацији, одредила следеће обавезе из члана 63. Закона: објављивања одређених података у 
форми стандардне понуде, недискриминаторног поступања, рачуноводственог раздвајања, 
омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућик средстава, као и 
контроле цена и примене трошковног рачуноводства, те је одлучено као у ставу 1I. 

диспозитива овог решења. 

Уз уважавање постојећик и потенцијалних препрека у развоју тржишне конкуренције, 
Агенција је операторима: ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST- 
INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO, као 
операторима са ЗТС на велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској 
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мрежи на фиксној локацији, одредила следеће обавезе из члана 63. Закона: објављивања 
одређених података у форми стандардне понуде, недискриминаторног поступања, 
омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава, као и 
контроле цена, те је одлучено као у ставу I11. 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 корисника. 

Приликом одређивања обавеза операторима са ЗТС, Агенција је водила рачуна о врсти и 
природи утврђених недостатака на тржишту, преткодним улагањима, подстицању даљик 
улагања и могућности повраћаја улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике. 

Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST- 
INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO cy 
дужни да обавезе утврђене ст. II. и III. диспозитива овог решења, које су појединачно 
уређене одредбама чл. 64-68. Закона, извршавају на начин утврђен ст. IV. до VIII. 
диспозитива овог решења, како следи: 

І. Обавеза објављивања одређених података у форми станцардне понуде  
У складу са одредбама члана 64. Закона, Агенција закључује да оператор са ЗТС треба да 

има обавезу објављивања одређених података, која се посебно односи на: 
— рачуноводствене податке, 

- текничке спецификације, 
— карактеристике мреже, 
— услове понуде и коришћења (укључујући ограничења), 
— рокове важења понуде и 
— цене. 

Агенција закључује да је операторима: Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION 
TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS 
TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR 
DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП 
Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, 
MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory 
media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, 
AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM 
DOO u NEXT FIBER DOO као операторима са ЗТС на релевантном тржишту, оправдано 
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одредити обавезу објављивања одређених података за велепродајну услугу терминације 
позива, у облику Стандардне понуде за међуповезивање и приступ (у даљем тексту: 
Стандардна понуда), посебно имајући у виду да се операторима уводи и обавеза 
недискриминаторног поступања. 

Стандардна понуда мора да буде јасно дефинисана и у довољној мери рашчлањена на 
појединачне компоненте како би оператор, корисник велепродајне услуге терминације 
позива, могао да користи и плаћа само за оне компоненте које су му потребне ради пружања 
услуге терминације позива својим корисницима. 

Стандардна понуда оператора: Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, 
TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., 
SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-1SP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK 
SYSTEMS DOO, V1P MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, JH Пошта Србије, 
MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, 
EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., 
DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, 
GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT 
FIBER DOO обавезно треба да садржи следеће елементе: 

1) опис услуга које су предмет Стандардне понуде, примену и важење Стандардне 
понуде, услове и начин наручивања услуге, поступак преговарања, одредбе од 

посебног значаја (нпр. поверљивост информација, пословна тајна, заштита 
интелектуалне својине) и сл.; 

2) цене, начин и услове одржавања услуге, као и ниво услуге која се пружа — SLA 
(Service Level Agreements); 

3) податке о мрежи и осталој инфраструктури који су неопкодни за међуповезивање: 
податке о интерфејсима, сигнализационим и осталим протоколима, синкронизацији 
као и о свим осталим текничким условима који су неопкодни за међуповезивање; 

4) цене међуповезивања као и начин наручивања и преговарања око међуповезивања; 
5) тачке и начин међуповезивања; 
6) начине обрачуна плаћања и наплате, као и инструменте осигурања; 
7) квалитет услуге; 
8) одговорност обе стране, разграничење међусобних одговорности и начин надокна,де 

штете; 
9) поверљивост информација, пословне тајне и начин решавања спорова. 

Поред обавезе објављивања Стандардне понуде, Телеком Србија а.д. и SBB DOO cy y 
обавези да Агенцији, у односу на пружање релевантне услуге, достављају полугодишње 
извештаје са следећuм индикаторима ефикасности (Кеу Performance Indicators - KPI): 

— просечно време успостављање вода за међуповезивање; 
— просечно време отклањања квара на воду за међуповезивање; 
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— податке који се односе на пружање услуге заједничког коришћења простора 
(колокације). 

Због разлике у расположивој инфраструктури, Стандардна понуда оператора Телеком 
Србија а.д. и SBB DOO треба да садржи и услове коришћења заједничког простора — 
колокације (технички услови, цене и рокови) у оквиру техничкик могућности оператора. 
Осим тога, Телеком Србија а.д. је у обавези да у Стандардној понуди дефинише цене и 
услове коришћења водова за приступ за потребе међуповезивања. 

Агенција закључује да је одређивање обавезе операторима: Телеком Србија а.д., SBB 
DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-1NŽENJERING DOO, 
KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS 
VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, V1P MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING 
DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO 
SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, 
Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM 
DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA 
TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO да објављују одређене податке оправдано, јер се тиме 
осигурава да они као оператори са ЗТС на релевантном тржишту нуде услуге другим 
операторима под једнаким условима и са истим квалитетом као што то чине за сопствене 
потребе, односно за потребе повезаних лица или партнера. 

Обавеза Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., 
INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, JH Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO да 
објављују одређене податке омогућава операторима корисницима велепродајне услуге 
терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији да, на основу 
транспарентно објављених услова оператора са ЗТС, дођу до закључка да ли су 

дискриминисани ценама, условима и/или роковима. 

Без обавезе објављивања одређених података, Агенција не би на одговарајућn начин 
могла да прати да ли оператори са ЗТС на релевантном тржишту спроводи обавезу 
недискриминаторног поступања. Обавеза објављивања одређених података је додатна 
обавеза у смеру решавања препрека за развој конкуренције које су везане за дискриминацију 
на ценовној и неценовној основи, имајућn у виду да је све облике дискриминаторног 
поступања могуће утврдити само онда када су транспарентно објављени услови под којима 
оператор са ЗТС нуди услуге на релевантном велепродајном тржишту. 
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Примена обавезе објављивања одређених података има за циљ да укаже на 
антиконкурентске активности и препреке за развој конкуренције које се односе на праксу 

унакрсног субвенционисања, дискриминацију на ценовној основи и праксу препознату као 
ценовно истискивање маргине профита (margin squeeze), те да допринесе њиховом 
решавању. 

Агенција констатује да обавеза објављивања одређених података не представља додатно 
оптерећење за Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., 
INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO, a да 
операторима корисницима пружа транспарентан увид у услове пружања велепродајне услуге 
терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији и тиме доприноси 
обезбеђивању конкуренције на релевантном тржишту. 

2. Обавеза недискриминаторног поступања 
У складу са одредбама члана 65. 3акона, оператор са ЗТС је дужан да другим 

операторима пружа услуге под једнаким условима u ca истим квалитетом као што то чини за 
сопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или партнера. 

Агенција одређује операторима: Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM 
DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY 
D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-1SP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK 
SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, 
MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, 
ЕХЕ NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., 
DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, 
GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT 
FIBER DOO, као операторима са ЗТС на велепродајном тржишту терминације позива у 
јавној телефонској мрежи на фиксној локацији, обавезу недискриминаторног поступања, 
којом се исти обавезују да: 

— обезбеде једнаке услове (пре свега у погледу цена, рокова u информација) при истим 
околностима за све операторе кориснике који пружају исте услуге; 

— пружају услуге и податке операторима корисницима под истим условима и уз исти 
квалитет услуге који обезбеђују за сопствене потребе, потребе повезаних лица или 

партнера; 

— достављају Агенцији све уговоре закључене на основу Стандардне понуде у року од 
15 дана од дана потписивања истих. 
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Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST- 
1NŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT F1BER DOO би, као 
оператори са ЗТС на релевантном тржишту, у одсуству регулације могли да спроводе 
активности које се односе на пружање услуге терминације позива, а које су дискриминаторне 
у погледу услова, цена, квалитета и представљају препреке развоју делотворне конкуренције. 

У одсуству ове обавезе, Агенција констатује да би Телеком Србија а.д., SBB DOO, 
ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS 
TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-1SP DOO, RADIJUS VEKTOR 
DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП 
Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, 
MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory 
media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, 
AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM 
DOO u NEXT FIBER DOO, као оператори са ЗТС, могли да користе различите механизме на 
ценовној и неценовној основи какао би отежали (или чак учинили немогућим) улазак и рад 
конкурентних оператора, те из тих разлога сматра да је оправдано одредити обавезе 

недискриминаторног поступања. 

Поред механизама спречавања развоја конкуренције који се односе на цене, Телеком 
Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING 
DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, 
RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, V1P MOBILE DOO, SOFTNET DOO, 
ВРР ING DOO, JH Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU 
VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY 
TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., 
AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, 
ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO могу да примењују и антиконкурентске 
тактике одуговлачења, ускраћивања информација, инсистирања на неоправданим захтевима 
и дискриминаторно коришћење информација. Ове активности доводе у неравноправан 
положај операторе кориснике, чиме се спречава делотворна конкуренција. 

Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST- 
INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-1SP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
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CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO cy y 
обавези да доставе Агенцији уговоре закључене на основу Стандардне понуде у року од 15 
дана од дана потписивања истих. Закваљујући овој обавези, Агенција је у могуl"iности да, 
увидом у уговоре о међуповезивању и приступу са различитим операторима корисницима и 
упоређивањем истих, утврди да ли оператори са ЗТС на релевантном тржишту поштују 
обавезу недискриминаторног поступања и да ли пружају услуге под једнаким условима и са 
истим квалитетом као што то чине за сопствене потребе. У одсуству ове обавезе, Агенција не 
би могла да реагује на одговарајући начин. 

Обавеза недискриминаторног поступања и обавеза објављивања одређених података (у 
форми стандардне понуде) се међусобно допуњују, на шта указује одредба члана 64. став 2. 
Закона. Према наведеној одредби, оператор са ЗТС коме је одређена обавеза 
недискриминаторног поступања дужан је да, на захтев Агенције, објави Стандардну понуду. 

Агенција констатује да обавеза недискриминаторног поступања не представља додатно 
оптерећење за операторе за ЗТС на релевантном тржишту, с обзиром на то да не узрокује 
додатне трошкове и нове процедуре, док Агенцији пружа упоредив увид у понашање 
оператора са ЗТС према операторима корисницима велепродајне услуге терминације позива 
у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији и чини доступном информацију о односу 
својик малопродајних цена и велепродајних цена терминације позива. 

3. Обавеза рачуноводственог раздвајања 

Агенција одређује операторима Телеком Србија а.д. и SBB DOO, као операторима са 
ЗТС на велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној 
локацији, обавезу рачуноводственог раздвајања, која се односи на одвојено рачуноводствено 
праћење пословних активности у вези са пружањем услуге терминације позива у јавној 
телефонској мрежи. 

У складу са општим актом Агенције, којим се уређује примена трошковног принципа, 
одвојених рачуна и извештавање од стране оператора са ЗТС у области електронских 
комуникација, Телеком Србија а.д. и SBB DOO cy дужни да припреме и доставе извештај о 
раздвајању рачуна успеха и ангажоване имовине по свим врстама тржишних услуга у текућој 
години за претходну годину, у складу са роковима дефинисаним наведеним правилником. 

Такође, Телеком Србија а.д. и SBB DOO cy y обавези да на захтев Агенције доставе 
велепродајне и интерне трансферне цене, ради утврђивања постојања неоправданог 

унакрсног субвенционисања, као и да на захтев Агенције омогуће увид у закључене уговоре, 
рачуноводствене податке, укључујући и податке о приходима оствареним на тржишту. 
Агенција је овлашћена и да те податке објави, уколико би се тиме допринело развоју 
делотворне конкуренције, водећn рачуна о томе да битно не угрози пословање оператора. 
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4. Обавеза омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућик 
средстава 

У складу са одредбама члана 67. Закона, у случају да се утврди да би ускраТiивање 
приступа, неоправдано условљавање или слично ограничавање од стране оператора са ЗТС 
спречило међуповезивање мрежа и припадајућих средстава и интересе оператора и крајњих 
корисника, Агенција може оператору са ЗТС да одреди обавезу омогућавања приступа и 
коришћења елемената мреже и припадајућих средстава оператора са ЗТС, тако да се удовољи 
оправданим захтевима других оператора за приступ и коришћење одређених елемената 
мреже и припадајућих средстава. 

Агенција констатује да би ускраћивање приступа, неоправдано условљавање или слично 
ограничавање од стране оператора са ЗТС, који контролише неопходну инфраструктуру, 
спречило развој конкуренције, што би на крају угрозило интересе крајњих корисника. 

Поред тога, Агенција закључује да оператор са ЗТС може да користи и остале механизме 
спречавања конкуренције на ценовној и неценовној основи како би отежао (или чак учинио 
немогуhuм) улазак и рад алтернативник оператора на релевантном тржишту. 

Из наведеник разлога, Агенција закључује да је оправдано да се операторима: Телеком 
Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING 
DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, 
RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, 
ВРР ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU 
VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY 
TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., 
AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, 
ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO, као операторима за ЗТС на релевантном 
тржишту, одреде следеће обавезе прописане одредбом члана 67. став 3. Закона: 

1) омогућавање приступа одређеним елементима мреже и припадајуhuм средствима, 
укључујући приступ пасивним мрежним елементима који су везани за пружање 
велепродајне услуге терминације позива; 

2) вођење преговара у доброј вери са оператором који захтева приступ за услуге 
међуповезивања, и да у одговарајућем року одговори на сваки разуман захтев за 
приступ оператору који зактева велепродајну услугу терминације позива; 

3) неукидање већ одобреног приступа елементима мреже и припадајућој 
инфраструктури; 

4) пружање одређене услуге другим операторима под велепродајним условима; 
5) омогућавање колокације, односно другог облика заједничког коришћења 

припадајуhuк средстава; 
6) пружање услуге потребне за обезбеђивање интероперабилних услуга за повезивање 

крајњик корисника, укључујуhu и услуге интелигентних мрежа; 
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7) омогућавање приступа системима оперативне подршке или сличним софтверским 
системима, ради обезбеђивања лојалне конкуренције у пружању услуга електронских 
комуникациј а; 

8) обезбеђивање међуповезивања мрежа и припадајућих средстава; 
9) обезбеђивање приступа повезаним услугама, попут услуга базираних на подацима о 

идентитету, локацији и доступности корисника. 
Телеком Србија а.д., 5ВВ DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST- 

INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO, као 
оператори са ЗТС, имају обавезу да преговарају у доброј вери са оператором који зактева 
приступ за велепродајну услугу терминације позива, с циљем да се на захтев одговори у 
законском року. У одсуству ове обавезе наведени оператори са ЗТС на релевантном тржишту 
би могли да искористе своју значајну тржишну снагу и да спроводе тактике одуговлачења. 

Приликом оцењивања оправданости захтева за приступ, Телеком Србија а.д., SBB DOO, 
ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS 
TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR 
DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП 
Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, 
MADNET DOO, EXE NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory 
media d.o.o., DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, 
AKTON DOO, GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM 
DOO u NEXT FIBER DOO треба да се руководе принципом недискриминације и техничким 
могућuостима сопствене мреже. 

Полазећи од чињенице да је реализација услуге терминирања позива једноставнија и 
бржа у случају заједничког коришћења простора, Агенција констатује да су Телеком Србија 
а.д. и SBB DOO дужни да обезбеде заједничко коригпћење свог простора, тамо где има 
техничких могућuости. 

Телеком Србија а.д. је у складу са техничким могућностима у обавези да обезбеди 
коришћење инфраструктуре и остале комуникационе опреме, а нарочито је обавезан да 
омогућu водове за приступ до тачака међуповезивања оператору кориснику. Без ове обавезе 
одређене Телеком Србија а.д., оператору кориснику би било веома тешко (у неким 
случајевима и немогуће) да користи услугу терминације позива. 

5. Обавеза контроле цена и примене трошковног рачуноводства/обавеза контроле цена 
У складу са одредбама члана 68. Закона, Агенција одређује Телеком Србија а.д. и SBB 

DOO, као операторима са ЗТС, обавезу контроле цена услуга терминације позива у јавној 
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телефонској мрежи на фиксној локацији и примену трошковног рачуноводства, у складу са 
општим актом Агенције којим се уређује примена трошковног принципа, одвојених рачуна и 
извештавање од стране оператора са ЗТС у области електронских комуникација. Ова мера 
има за циљ да спречи оператора са ЗТС да одржава неоправдано високе цене или да ниским 
ценама истисне конкуренте на штету крајњик корисника. 

Приликом одређивања мера мора посебно да се води рачуна о претходним улагањима 
оператора са ЗТС, подстицању даљих улагања и могућности повраћаја улагања по разумној 
стопи, с обзиром на повезане ризике. 

С обзиром на то да Телеком Србија а.д. и SBB DOO заузимају већински удео у броју 
терминираних минута и имају највећу базу корисника на малопродајном нивоу, овим 
операторима одређује се обавеза контроле цена и примене трошковног рачуноводства у 

складу са општим актом Агенције којим се уређује примена трошковног принципа, 
одвојених рачуна и извештавање од стране оператора са ЗТС у области електронских 
комуникациј а. 

Такође, имајући у виду чињеницу да оператори: ORION TELEKOM DOO, TELENOR 
D.O.O., INVEST-1NŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT 
DOO, BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT F1BER DOO 
заузимају незнатан удео у укупном броју терминираних минута, Агенција констатује да је 
довољно одређивање обавезе контроле цена, којом се обезбеђује ефикасност, одржава 
конкуренција и добробит потрошача, при чему се у обзир могу узети цене на упоредивим 
тржиштима, као и малопродајне цене оператора са ЗТС. 

Агенција препоручује свим операторима да, без обзира на одређене регулаторне обавезе, 
а имајуl~iи у виду да би примена трошковног принципа обезбедила корисне информације 
оператору за формулисање политике продајних цена, као и поуздану основу за њикову 
контролу, развијају трошковни модел у складу са општим актом Агенције којим се уређује 
примена трошковног принципа, одвојеник рачуна и извештавање од стране оператора са ЗТС 
у области електронских комуникација. 

Обавеза контроле цена и примене трошковног рачуноводства се односи само на позиве 
који потичу из националних мрежа. Цене позива које потичу из међународних мрежа ће се 
слободно формирати, а оператори са ЗТС на релевантном тржишту су у обавези да ове цене 
прикажу у својим стандардним понудама. 

На основу наведеног, Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, 
TELENOR D.O.O., INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., 
SAT-TRAKT DOO, BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK 
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SYSTEMS DOO, VIP MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, 
MASKO DOO, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, 
ЕХЕ NET DOO, CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., 
DETEL.COM  DOO, JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, 
GIMELNET DOO, BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT 
FIBER DOO cy y обавези да сваку регулаторну обавезу утврђену овим решењем извршавају 
на начин одређен овим решењем, те је одлучено као у ст. IV. до VIII. диспозитива овог 
решења. 

Такође, Телеком Србија а.д., SBB DOO, ORION TELEKOM DOO, TELENOR D.O.O., 
INVEST-INŽENJERING DOO, KOPERNIKUS TECHNOLOGY D.O.O., SAT-TRAKT DOO, 
BEOTELNET-ISP DOO, RADIJUS VEKTOR DOO, TELEMARK SYSTEMS DOO, VIP 
MOBILE DOO, SOFTNET DOO, BPP ING DOO, ЈП Пошта Србије, MASKO DOO, LIMES 
TELEKOMUNIKACIJE DOO, YU VIDEO SERVIS, MADNET DOO, EXE NET DOO, 
CHARLIE +, NETLOGIC DOO, SMILEY TV DOO, Victory media d.o.o., DETEL.COM  DOO, 
JOTEL DOO, Opte1 Telekom TIM D.O.O., AVCOM DOO, AKTON DOO, GIMELNET DOO, 
BAU NETWORKS DOO, TRUF DOO, ASTRA TELEKOM DOO u NEXT FIBER DOO cy y 
обавези да у року од 60 дана од дана пријема захтева Агенције, сачине и објаве нову 
Стандардну понуду у складу са општим актом Агенције који ближе прописује минимални 
садржај, ниво детаљности и начин објављивања стандардних понуда, те је одлучено као у 
ставу IX. диспозитива овог решења. 

Даље, Агенција је у поступку који је преткодио доношењу овог решења, операторима 
предочила чињенице и околности које су од значаја за одлучивање у овој управној ствари и 
омогућила да у остављеном року од 15 дана, доставе документацију и/или друге доказе за 
које сматрају да су релевантни за одлучивање, а сагласно одредбама члана 22. став 3. Закона 
и чл. 11, 102. и 106. став 5. ЗУП-а. 

У остављеном року изјаснили су се следеl"iи оператори: TELENOR D.O.O., ЈП Пошта 
Србије, Телеком Србија а.д., TELEMARK SYSTEMS DOO, SMILEY TV DOO, Victory media 
d.o.o., EXE NET DOO u NETLOGIC DOO. 

TELENOR D.O.O. je y свом изјашњењу број: 279/305/18 од 1.11.2018. године навео да је 
сагласан са Извештајем о анализи тржишта, као и обавезама које TELENOR D.O.O. има на 
овом релевантном тржишту. 

Оператор ЈП Пошта Србије је у свом изјашњењу број: 2018-174498/2 од 13.11.2018. 
године изнео наводе да, не спорећu обавезе које има као оператор на основу Закона, сматра 
да у овом тренутку не постоје оправдани разлози да се ЈП Пошта Србије одреди за оператора 
са ЗТС на релевантном тржишту, истичућu да постоји више разлога за то, а као најважнији да 
ЈП Пошта Србије услугу фиксне телефоније не нуди својим корисницима на комерцијалној 
основи, нити има званично објављен ценовник јавне говорне услуге, што се може проверити 
на интернет страници РЈ „Пошта НЕТ" — www.postanet.rs. У наредном периоду оператор 
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планира да пОнуди услугу фиксне телефОније, под кОмерцијалним условима, свОјим 
корисницима у склОпу пакета услуга који већ постоје. 

Агенција истиче да је ОператОр ЈП ПОшта Србије уписан у Евиденцију оператОра јавник 
кОмуникационих мрежа и услуга, кОју води Агенција, Од 2015. гОдине за пружање јавне 
гОворне услуге и није обавести0 Агенцију 0 промени или престанку обављања делатности 
електрОнских комуникација, те да представља Оператора јавник комуникаци0них мрежа и 
услуга на велепрОдајнОм тржишту терминације позива у јавнОј телефонскОј мрежи на 
фикснОј лОкацији. Агенција наломиње да, у складу са чланОм 7. Правилника 0 општим 
услОвима за Обављање делатности електрОнских кОмуникација по режиму општег Овлашћења 
(„Службени гласник РС", број 58/18), ак0 Оператор не Обавља делатност електронских 
кОмуникација дуже од шест месеци непрекидн0, Односно не испуњава Обавезе прОписане 
ЗаконОм и важећим пОдзакОнским актима, Агенција је Овлашћена да Обрише ОператОра из 
Евиденције Оператора јавних комуникаци0них мрежа и услуга даном утврђеним пОсебним 
решењем Агенције. Агенција указује, што је пОјашњен0 и у Извештају о анализи тржишта, да 
је предметн0 тржиште карактеристичн0 п0 томе шт0 за услуге на ОвОм тржишту не постОји 
супституција, однОсн0 алтернативни начин остваривања пОзива упућених ка кориснику из 
Одређене мреже. Из тог разлОга се сви Оператори кОји су регистровани за пружање услуга на 
релевантном тржишту проглашавају за ОператОре са значајном тржишном снагом. 

Телеком Србија а.д. је у свОм изјашњењу брОј: 490429/1-2018 од 14.11.2018. гОдине наве0 
да Остаје при раније изнетОм ставу да не треба уводити Обавезу приказивања у СтандарднОј 
пОнуди цена терминације позива који потичу из међународних мрежа, јер се на тај начин у 
значајнОј мери слабе преговарачке позиције наци0налних оператОра у односу на инОстране 

Операторе. ТелекОм Србија а.д. је истакао да Обавеза недискриминаторног пОступања 
ОператОра са ЗТС према националним ОператОрима, што се ОднОси и на цене терминације за 
пОзиве кОји потичу из међународник мрежа, довољна да се п0,цједнак0 заштите интереси 
свих националних ОператОра, при чему Агенција, према речима Телеком Србија а.д., има на 
располагању u кОнтрОлне механизме прОвере пОступања оператора. Уједно је истака0 да је 
пОтребн0 допунити прву реченицу у другом параграфу на страни 9. обавештења са захтевОм 
за изјашњење так0 да гласи: „ТелекОм Србија а.д. ћe бити у обавези да Обезбеди кОришћење 
инфраструктуре и Остале телекомуникаци0не Опреме, а нарочито је у Обавези да Омогућu 
вОдОве за приступ д0 тачака међупОвезивања оператора кОрисника, уколико за то постоје  
техничке могу~iности". 

Агенција сматра да је транспарентност и објављивање цена међунарОдне терминације 
неопхОдан услОв у оквиру Обавезе недискриминатОрног поступања кОја се прописује 

ОператОру са ЗТС, шт0 је у складу са праксом која пОстОји у земљама ЕврОпске уније према 
кОјОј је Обавеза објављивања свик цена у форми стандардне пОнуде праћена и ОбавезОм 
кОнтрОле цена. У погледу зактева да се у текст Обавезе омОгућавања приступа и кОришћења 
елемената мреже и припадајућuх средстава дОдају речи „уколико за то постоје техничке 

могу~гности", Агенција сматра да се пОдразумева да се наведена обавеза испуњава укОлик0 
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за т0 п0етОје техничке мОгућнОсти, шт0 је ОператОр д0 еада навОди0 у евОјОј пОстОјећОј 
етандарднОј пОнуди. 

TELEMARK SYSTEMS DOO je y евОм изјашњењу брОј: 203/18 Од 12.11.2018. гОдине 
изне0 навОде да је у циљу Обезбеђивања јавне гОвОрне уелуге TELEMARK SYSTEMS DOO 
угОвОрним ОднОсОм уреди0 Обезбеђивање уелуге кОју на велепрОдајнОм нив0у Обезбеђује 
TELENOR D.O.O. u да би требал0 имати у виду епецифичн0ети ОваквОг п0елОвања и т0 пре 
евега да тачка интеркОнекције са ОператОрОм TELEMARK SYSTEMS DOO мОже бити 
TELENOR D.O.O. y Оквиру кОга ее реализује уелуга, а прек0 п0етОјећяк интеркОнекцијеких 
рута кОје је TELENOR D.O.O. Оетвари0 еа Оеталим ОператОрима, као и да у елучају изричите 
намере некОг ОператОра да се интеркОнекција Обезбеди иекључив0 прек0 интеркОнекци0не 
тачке ОператОра TELEMARK SYSTEMS DOO, пОстОје дОдатни трОшкОви у пОгледу 
инфраетруктуре за међупОвезивање и тОршкОви еигнализаци0не инфраетруктуре. 
TELEMARK SYSTEMS DOO je изне0 да је еа TELENOR D.O.O. склОпи0 угОвОр 0 
заједничкОм пружању уелуга, навОдећи и трОшкОве инфраструктуре за међупОвезивање и 
једнОкратне трОшкОве еигнализаци0не инфраетруктуре за међупОвезивање, кОје TELEMARK 
SYSTEMS DOO nnaha TELENOR D.O.O. y елучају пОвезивања са трећ0м етраном. 
Предметне уелуге ниеу де0 етандардне пОнуде TELENOR D.O.O., jep je реч 0 
кОмерцијалним, а не регулиеаним уелугама кОје је TELEMARK SYSTEMS DOO мОра0 да 
искаже у циљу дефиниеања уелОва интеркОнекције. Све Оетале Обавезе кОје имају ОператОри 
еа ЗТС, саглаен0 Одредбама ЗакОна, а кОје еу наведене у д0етављенОм Обавештењу са 
зактевОм за изјашњење, еу, према речима TELEMARK SYSTEMS DOO, већ Обухваћене 
пОстОјећ0м етандарднОм пОнудОм, кОја је јавн0 дОступна на интернет етраници TELEMARK 
SYSTEMS DOO. 

SMILEY TV DOO je y евОм изјашњењу брОј: D155/18 Од 14.11.2018. гОдине изне0 да је 
упиеан у Евиденцију ОператОра јавних кОмуникаци0них мрежа и уелуга за фикену јавну 
гОвОрну услугу и т0 путем пружања јавних фиксних телефОнекик уелуга кОриеницима у 
SMILEY TV DOO мрежи кОришћењем техничких рееурса телефОнеке централе SAT-TRAKT 
DOO, Одн0ен0 SMILEY TV DOO je ОмОгућена интеркОнекција еа јавнОм фикснОм мрежОм 
SAT-TRAKT DOO u еви пОзиви Од крајњих кОрисника SMILEY TV DOO ка другим мрежама 
еу искључив0 реализОвани прек0 интеркОнекције еа SAT-TRAKT DOO. SMILEY TV DOO не 
п0еедује е0петвену инфраструктуру за пружање уелуга за фикену јавну гОвОрну уелугу, нити 
има е0петвену телефОнеку централу, већ иету пружа ка0 виртуелни ОператОр прек0 п0етОјеће 
телефОнске мреже SAT-TRAKT DOO y складу еа еклОпљеним УгОвОрОм 0 пружању јавник 
фиксних телефОнских уелуга, д0етављен у прилОгу ОвОг изјашњења. SMILEY TV DOO 
ематра да према бил0 кОјем критеријуму из члана 61. ЗакОна не мОже бити Одређен за 
ОператОра са значајнОм тржишнОм енагОм на релевантнОм тржишту, јер пОред ОеталОг 
ОператОр не мОже пОнудити велепрОдајне услуге на тржишту терминације пОзива у јавнОј 
телефОнекОј мрежи на фикснОј лОкацији, већ еам0 малОпрОдаје уелуге крајњим пОтрОшачима. 
Уједн0 је д0етави0 дОпие кОји је 6.2.2017. гОдине упутио Агенцији, у кОјем ее навОди да је 
пОче0 да нуди јавну гОвОрну уелугу прек0 фикених мрежа за приетуп Од дана 17.1.2017. 
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године, односно да је од наведеног датума реализован сервис са активним корисницима. 
SMILEY TV DOO истиче да има свега 49 претплатника у јавној телефонској мрежи на 
подручјима за која је регистрован у Евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за фиксну јавну говорну услугу, што указује на врло низак степен тржишног учешћа и 
на том подручју, тј. на врло мали проценат претплатника у односу на број становника на 
наведеним локацијама, при чему истиче да на наведеној територији Телеком Србија а.д. 
поседује сопствену инфраструктуру и пружа исту врсту услуге и поседује знатно већи број 
корисника, те као доказ наводи Извештај о анализи тржишта. На основу свега наведеног у 
анализи Агенције и познатих околности на тржишту, а посебно да у конкретном случају 
SMILEY TV DOO нема техничке могућности да пружа велепродајне услуге на релевантном 
тржишту, према речима SMILEY TV DOO, овај оператор не испуњава било какве услове за 
одређивање за оператора са ЗТС. Агенција дефинише одвојена тржишта за сваког оператора, 
на којима сваки појединачни оператор има 100°/о тржишног учешћа. Међутим, SMILEY TV 
DOO сматра да овакав приступ може да буде случај само уколико између оператора не 
постоји супституција тражње и понуде, односно уколико су заправо у питању одвојена 
релевантна тржишта. Како су у питању иста територијално релевантна подручја на којима 
други оператори имају вишеструко веће учешће, SMILEY TV DOO сматра да се никако не 
може закључити да је он оператор са ЗТС на предметном тржишту. У Извештају о анализи 
тржишта Агенција наводи да Телеком Србија а.д. поседује 89,3°/о учешћа на тржишту, SBB 
DOO 9,1%, а сви остали оператори (њих 33), у које спада и SMILEY TV DOO мање од 2% 
учешћа, што недвосмислено указује да Телеком Србија а.д. има знатно већn број 
претплатника и на подручју где SMILEY TV DOO пружа услуге, те као доказ наводи Слику 
З. из Извештаја о анализи тржишта. SMILEY TV DOO сматра да је вероватно ненамерно 
погрешно примењено материјано право, јер је чињенично стање у овиру Извештаја о анализи 
тржишта нетачно и да је начињен пропуст у анализи кључних критеријума релевантних за 
одлучивање у предметном поступку. SMILEY TV DOO y свом изјашњењу наводи да налази 
из Извештаја о анализи тржишта нису поткрепили процену на основу које SMILEY TV DOO 
треба да буде одређен за оператора са ЗТС на релевантном тржишту, те да нема било каквих 
чињеница на основу којих би Агенција донела решење којим би се SMILEY TV DOO 
одредио за оператора са ЗТС на предметном тржишту и следствено томе биле одређене 

обавезе из члана 63. Закона. SMILEY TV DOO очекује да ћe аргументи из изјашњења бити 
прихваћени и да ће Агенција одустати од доношења решења. 

Victory media d.o.o. je y свом изјашњењу број: D256/18 од 14.11.2018. године навео даје 
уписан у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за фиксну јавну 
говорну услугу и то путем пружања јавних фиксних телефонскик услуга корисницима у 
својој мрежи коришћењем техничких ресурса телефонске централе SAT-TRAKT DOO, 
односно Victory media d.o.o. je омогућена интерконекција са јавном фиксном мрежом SAT- 
TRAKT DOO u сви позиви од крајњих корисника Victory media d.o.o. ка другим мрежама су 
искључиво реализовани преко интерконекције са SAT-TRAKT DOO. Victory media d.o.o. ue 
поседује сопствену инфраструктуру за пружање услуга за фиксну јавну говорну услугу, нити 
има сопствену телефонску централу, већ исту пружа као виртуелни оператор преко постојеће 
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телефонске мреже SAT-TRAKT DOO y складу са склопљеним Уговором о пружању јавних 
фиксних телефонских услуга, достављен у прилогу овог изјашњења. Victory media d.o.o. 
сматра да према било којем критеријуму из члана 61. Закона не може бити одређен за 
оператора са значајном тржишном снагом на релевантном тржишту, јер поред осталог 
оператор не може понудити велепродајне услуге на тржишту терминације позива у јавној 
телефонској мрежи на фиксној локацији, већ само малопродаје услуге крајњим потрошачима. 
Уједно је доставио допис који је 31.1.2017. године упутио Агенцији, у којем се наводи да је 
почео да нуди јавну говорну услугу преко фиксних мрежа за приступ од дана 18.1.2017. 
године, односно да је од наведеног датума реализован сервис са активним корисницима. 
Victory media d.o.o. истиче да има свега 133 претплатника у јавној телефонској мрежи на 
подручјима за која је регистрован у Евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга за фиксну јавну говорну услугу, што указује на врло низак степен тржишног учешћа и 
на том подручју, тј. на врло мали проценат претплатника у односу на број становника на 
наведеним локацијама, при чему истиче да на наведеној територији Телеком Србија а.д. 
поседује сопствену инфраструктуру и пружа исту врсту услуге и поседује знатно већи број 
корисника, те као доказ наводи Извештај о анализи тржишта. Иа основу свега наведеног у 
анализи Агенције и познатих околности на тржишту, а посебно да у конкретном случају 
Victory media d.o.o. нема техничке могућности да пружа велепродајне услуге на релевантном 
тржишту, према речима Victory media d.o.o., овај оператор не испуњава било какве услове за 
одређивање за оператора са ЗТС. Агенција дефинише одвојена тржишта за сваког оператора, 
на којима сваки појединачни оператор има 100% тржишног учешћа. Међутим, Victory media 
d.o.o. сматра да овакав приступ може да буде случај само уколико између оператора не 
постоји супституција тражње и понуде, односно уколико су заправо у питању одвојена 
релевантна тржишта. Како су у питању иста територијално релевантна подручја на којима 
други оператори имају вишеструко веће учешће, Victory media d.o.o. сматра да се никако не 
може закључити да је он оператор са ЗТС на предметном тржишту. У Извештају о анализи 
тржишта Агенција наводи да Телеком Србија а.д. поседује 89,3% учешћа на тржишту, SBB 
DOO 9,1%, а сви остали оператори (њих 33), у које спада и Victory media d.o.o. мање од 2% 
учешћа, што недвосмислено указује да Телеком Србија а.д. има знатно већи број 
претплатника и на подручју где Victory media d.o.o. пружа услуге, те као доказ наводи Слику 
3. из Извештаја о анализи тржишта. Victory media d.o.o. сматра да је вероватно ненамерно 
погрешно примењено материјано право, јер је чињенично стање у овиру Извештаја о анализи 
тржишта нетачно и да је начињен пропуст у анализи кључних критеријума релевантних за 
одлучивање у предметном поступку. Victory media d.o.o. y свом изјашњењу наводи да налази 
из Извештаја о анализи тржишта нису поткрепили процену на основу које Victory media 
d.o.o. треба да буде одређен за оператора са ЗТС на релевантном тржишту, те да нема било 
каквих чињеница на основу којих би Агенција донела решење којим би се Victory media 
d.o.o. одредио за оператора са ЗТС на предметном тржишту и следствено томе биле одређене 
обавезе из члана 63. Закона. Victory media d.o.o. очекује да ће аргументи из изјашњења бити 
прихваћени и да ће Агенција одустати од доношења решења. 
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EXE NET DOO je y евом изјашњењу брОј: 6250/18 од 12.11.2018. гОдине наве0 да не 
треба да буде Одређен за оператОра са значајнОм тржишнОм снагОм на предметнОм тржишту. 
Даље, EXE NET DOO je изнео навОде даје на оенову УгОвОра о заједничком пружањујавних 
фикених телефОнекик уелуга, пОтписанОг еа TELENOR D.O.O., предвиђено заједничк0 
пружање уелуга, при чему EXE NET DOO омОгућује last mile везу д0 крајњег кОриеника 
фиксне телефОније, као и ге0графеку нумерацију. Једина интеркОнекција је са TELENOR 
D.O.O. u према овом угОвору није угОвОрена велепрОдаја. На ОенОву финанеијеких и 
текничкик извештаја п0елатих Агенцији 2018. гОдине, а за 2017. годину, EXE NET DOO 
навОди да ее види да из географеке нумерације кОју кОриети EXE NET DOO заједн0 еа 
пренетим брОјевима, EXE NET DOO има ве0ма мали брОј претплатника фикене телефОније и 
нема никакву зараду од велепрОдаје. Уједн0 је и д0етавио екицу тОпОграфије мреже, која, 
према речима ЕХЕ NET DOO, отежава мОгућнОст другачије интерконекције без кОришћења 
мреже ОператОра TELENOR D.O.O. Пружање уелуге фикене телефОније ее реализује 
комуникацијом IP прОтОкОлОм између SIP клијената и еервиса TELENOR IMS језгра фиксне 
телефоније. У ОднОсу на Извештај 0 анализи тржишта ЕХЕ NET DOO навОди да није баш 
најјаеније како је тржиште еегментиран0 п0 евакОм ОператОру, так0 да еваки ОператОр чини 
100% удела у евојој мрежи, јер би на иети начин мОгла да ее сегментирају и тржишта свик 
других уелуга електрОнеких кОмуникација. У емиелу тржишта јавних телефонеких услуга у 
Србији, ЕХЕ NET DOO наводи да има учешће у прОмилима, а никак0 за Оператора еа 
значајнОм тржишном енагом. У изјашњењу навОди да на иетОм том тржишту у Србији 
п0етоји велика конкуренција, што ее мОже видети п0 извештајима Агенције 0 пренетим 
бројевима у фикенОј телефОнији. На Оенову евега наведенОг, брОја кОрисника, прихода Од 
уелуга фикене телефОније, кОличине пренетик брОјева из мрежа других ОператОра, те 
УгОвОра на оенОву којег ЕХЕ NET DOO пружа уелуге фикене телефОније заједн0 са 
TELENOR D.O.O., EXE NET DOO ематра да не мОже бити у пОзицији ка0 Телеком Србија 
а.д., SBB DOO, RADIJUS VEKTOR DOO u други велики оператори, те не би требал0 да буде 
квалификОван ка0 оператор еа значајнОм тржишном снагом у пружању уелуга електрОнекик 
комуникација, ка0 ни на велепрОдајнОм тржишту терминације позива у јавнОј фикеној мрежи 
на фикенОј лОкацији. 

NETLOGIC DOO je y евом изјашњењу брОј: 155/18 Од 16.11.2018. гОдине изне0 да не 
треба да буде Одређен за Оператора еа значајном тржишнОм енагом на предметнОм тржишту. 
NETLOGIC DOO je навео да је на оенову УгОвОра 0 заједничком пружању јавних фикених 
телефОнских уелуга, потпиеанОг са TELENOR D.O.O., предвиђен0 заједничк0 пружање 
уелуга, при чему NETLOGIC DOO омОгућује last mile везу д0 крајњег кОриеника фикене 
телефоније, као и ге0rрафеку нумерацију. Једина интерконекција је еа TELENOR D.O.O. u 
према Овом уговОру није угОворена велепродаја. На ОенОву финанеијеких и техничких 
извештаја п0елатих Агенцији 2018. гОдине, а за 2017. годину, NETLOGIC DOO изн0еи да се 
види да из ге0графеке нумерације кОју кориети NETLOGIC DOO заједн0 еа пренетим 
брОјевима, NETLOGIC DOO има 158 претплатника фикене телефоније и нема никакву зараду 
Од велепрОдаје. Уједно је и д0етави0 скицу тОпОграфије мреже, кОја, према речима 
NETLOGIC DOO, Отежава могућн0ет другачије интерконекције без коришћења мреже 
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оператора TELENOR D.O.O. Пружање услуге фиксне телефоније се реализује 
комуникацијом IP протоколом између SIP клијената и сервиса TELENOR IMS језгра фиксне 
телефоније. У односу на Извештај о анализи тржишта NETLOGIC DOO наводи да није баш 
најјасније како је тржиште сегментирано по сваком оператору, тако да сваки оператор чини 
100% удела у својој мрежи, јер би на исти начин могла да се сегментирају и тржишта свик 
других услуга електронских комуникација. У смислу тржишта јавних телефонских услуга у 
Србији, NETLOGIC DOO наводи да има учешће у промилима, а никако за оператора са 
значајном тржишном снагом. У изјашњењу наводи да на истом том тржишту у Србији 
постоји велика конкуренција, што се може видети по извештајима Агенције о пренетим 
бројевима у фиксној телефонији. На основу свега наведеног, броја корисника, прихода од 
услуга фиксне телефоније, количине пренетих бројева из мрежа других оператора, те 
Уговора на основу којег NETLOGIC DOO пружа услуге фиксне телефоније заједно са 
TELENOR D.O.O., NETLOGIC DOO сматра да не може бити у позицији као Телеком Србија 
а.д., SBB DOO, RADIJUS VEKTOR DOO u други велики оператори, те не би требало да буде 
квалификован као оператор са значајном тржишном снагом у пружању услуга електронскик 
комуникација, као ни на велепродајном тржишту терминације позива у јавној фиксној мрежи 
на фиксној локацији. 

Поводом изјашњења TELEMARK SYSTEMS DOO, SMILEY TV DOO, Victory media 
d.o.o., EXE NET DOO u NETLOGIC DOO Агенција указује, како је наведено и у Извештају о 
анализи тржишта, да су у периоду који обухвата анализа, мреже оператора који су 
омогућавали јавно доступну фиксну телефонску услугу реализоване на начин да се 

приступни сегмент мреже налазио у власништву самих оператора, док су core и транспортни 
сегмент мреже оператори поседовали или изнајмљивали од других оператора. Када је реч о 
терминацији позива у јавној телефонској мрежи, од значаја је сегмент мреже којим оператор 
остварује приступ до својих крајњих корисника. Овај сегмент мреже се не може реализовати 
на други начин, јер се до крајњих корисника одређеног оператора може доћи само преко 
мреже за приступ тог оператора. Из наведеног разлога, у анализи су разматрани сви 
оператори који су предметну услугу реализовали преко сопствене мреже за приступ, без 

обзира на начин на који су реализовали core и транспортни сегмент мреже. Са текничке 
тачке гледишта, оператори не могу терминирати позив који је упућен ка нумерацији која 
припада једном оператору у мрежу која припада неком другом оператору, јер ћe позив бити 
неуспешан. Ово значи да оператор из чије мреже је позив упућен нема алтернативу до да 
терминира позив у мрежу оператора који обезбеђује приступ позваном кориснику. Из 
наведеног се може закључити да не постоји било каква препрека која може да ограничи 
оператора да повећа велепродајне цене терминације позива у сопствену мрежу, с обзиром на 
то да не постоји алтернативни начин да се позиви упућени ка корисницима тог оператора 
успешно реализују, те самим тим Агенција сматра да супституција на страни тражње на 
велепродајном нивоу не постоји и да је мрежу сваког оператора потребно посматрати као 
посебно релевантно тржиште. Стога, Агенција не може прихватити захтеве наведених 
оператора. 
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~ 
др Владица Тиитор 

°Иl 

Како се из напред наведеног мОже закључити, Агенција је у пОступку одлучивања у 
потпуности ценила пристигла изјашњења ОператОра, у вези са одређивањем ОператОра са 
ЗТС на релевантнОм тржишту, размОтрила изнете примедбе и сугестије и повОдОм истик 
заузела став кОји је дат у образлОжењу овОг решења. 

НадлежнОст Агенције да Одлучује о правима и Обавезама оператОра и кОрисника 
прОписанаје ОдредбОм члана 8. став 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 Осталог, прописан0 је да Агенција 0 
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. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначн0 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. 

Достављено: 

— 	Телеком Србија а.д., Таковска 2, Београд, 
— 	SBB DOO, Булевар Пека Дапчевиnа 19, Београд - Вождовац, 
— 	ORION TELEKOM DOO, Насеље Земун Поље, Мала Пруга 8, Београд-Земун, 
— 	TELENOR D.O.O., Омлацинских бригада 90, Нови Београд, 
— 	INVEST-INŽENJERING DOO, Пут шајкашког одреда 5а, Нови Сдд, 
— 	KOPERNIKUS TECHNOLOGY, Булевар Арсенија Чарнојевиhа 996, Нови Беотрац, 
— 	SAT-TRAKT DOO, Маршала Тита 111, Бачка Топола, 
— 	BEOTELNET-ISP DOO, Булевар војводе Мишиnа 37, Београд, 
— 	RADIJUS VEKTOR DOO, Милентија Поповиliа 9, Нови Беогрдд, 
— 	TELE1v1ARK SYSTEMS DOO, Светог Саве 35, Чачак, 
— 	VIP MOBILE DOO, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, 
— 	SOFTNET DOO, Владимира Поповиflа 40, Нови Београд, 
— 	ВРР ING DOO, Булевар Ослобођен,а 45, Гроцка, 
— 	ЈП Пошта Србије, Таковска 2, Београд, 
— 	MASKO DOO, Jypuja Гагарина 227, Нови Београд, 
— 	LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, Таковска 411I, Деспотовац, 
— 	YU VIDEO SERVIS, Бате Булића 66, Петровац на Млави, 
— 	MADNET DOO, Др Жарка Фогараша 37, Панчево, 
— 	ЕХЕ NET DOO, Цара Душана 85, Ниш, 
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— 	Ci-IARLIE + MILAN PAVLOVIĆ PR, Предрага Вилимоновића 19, Рашка, 
— 	NETLOGIC DOO, Милутина Миланковиl-iа 1, Београц - Нови Беоrрад, 
— 	SMILEY TV DOO, ацреса за пријем поште: Булевар Војводе Мишића 51а, Београд, 
— 	Victory media d.o.o., Булевар војводе МишиТiа 51/а, Београд, 
— 	DETEL.COM  DOO, Булевар Михаила Пупина 10ж/Впр/локал бр. 28, Београд - Нови Београд, 
— 	JOTEL DOO, Булевар Немањића 31/47, Ниш, 
— 	Opte1 Telekom TIM D.O.O., Књаза Милоша 263, локал 1, Аранђеловац, 
— 	AVCOM DOO, 27. марта бр. 36 стан 24, Београд, 
— 	AKTON DOO, Булевар Михаила Пупина 6/16, Беоrрад - Нови Београц, 
— 	GIMELNET DOO, 1. мај бр. 44, Банатско Карађорђево, 
— 	BAU NETWORKS DOO, Петефи Шандора 33, Торњош, 
— 	TRUF DOO, Војводе Степе 284/85, Београд - Вождовац, 
— 	ASTRA TELEKOM DOO, Милентија Поповиfiа 9, Београд - Нови Београд, 
— 	NEXT F1BER DOO, Стевана Немање 39, Нови Пазар, 
— 	Сектору за анализу тржишта и економске послове - Служби за анализу тржишта и рачуноводство трошкова; 
— Архиви. 
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