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Број:1-Каб-031-946/10-6 

Датум: 04.06.2010. године 

Б е о г р а д 

 

 На основу члана 8. ст. 2. и 3,  члана 9. став 1. тачка 1), члана 10. став 2. тач. 5) и 8), 

чл. 23, 47. став 2, 48, 52. и 87. став 3. Закона о телекомуникацијама („Службени гласник 

РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС), члана 192. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и 30/10), чл. 19, 20, 21. и 22. Правилника о општим 

условима за интерконекцију јавних телекомуникационих мрежа („Службени гласник РС“, 

број 53/08), члана 18. тачка (7) и 20. став 3. тачка (4) Статута Републичке агенције за 

телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), Принципа о условима заједничког 

коришћења кабловске канализације које је Управни одбор Републичке агенције за 

телекомуникације донео 8. децембра 2006. године, под бројем 1-01- 345-270/06 (објављено 

на Интернет страници Републичке агенције за телекомуникације) и Правилника о броју и 

периоду на који се издаје Лиценца за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге, 

као и о минималним условима за издавање Лиценце и најмањем износу једнократне 

накнаде за издавање Лиценце („Службени гласник РС“, број 87/09), решавајући по захтеву 

јавног телекомуникационог оператора „Telenor“ d.o.o., из Београда, Омладинских бригада 

90, у вези цена приступа телекомуникационој инфраструктури Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., из Београда, Таковска 2, који се односи на 

рашчлањени приступ локалној петљи (потпуни и заједнички), колокацију и коришћење 

транспортних капацитета, као и услова интерконекције, 

 

 Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације је, на седници од  04.06. 

2010. године, једногласно  донео 

 

 

О Д Л У К У 

 

I. Јавним телекомуникационим операторима Предузећу за телекомуникације 

„Телеком Србија“ а.д., из Београда, Таковска 2, и „Telenor“ d.o.o., из Београда, 

Омладинских бригада 90, одређују се услови и цена за услуге интерконекције 

јавних фиксних телекомуникационих мрежа, у делу терминирања позива, 

приступних тачака и водова за интерконекцију, као и цена приступа 

телекомуникационој инфраструктури, без пореза на додату вредност, на следећи 

начин: 

 

1. Терминирање позива  
 

1.1. на локалном нивоу по цени од 0,21 дин/мин у време јаког саобраћаја и 0,11 

дин/мин у време слабог саобраћаја; 

1.2. на нивоу транзитног подручја (једноструки транзит) по цени од 0,68 

дин/мин у време јаког саобраћаја и 0,34 дин/мин у време слабог саобраћаја; 



2 

 

1.3. на националном нивоу (двоструки транзит) по цени од 0,82 дин/мин у време 

јаког саобраћаја и 0,41 дин/мин у време слабог саобраћаја. 

 

2. Приступне тачке - Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и 

„Telenor“ d.o.o. су у обавези да обезбеде опрему и сносе све трошкове 

успостављања приступних тачака на својој страни вода за интерконекцију. 

 

3. Водови за интерконекцију - за успостављање вода за интерконекцију не плаћа 

се једнократна накнада. 

 

4.  Рашчлањени приступ локалној петљи 

 

4.1. за једнократну накнаду за рашчлањени приступ локалној петљи, у износу 

од 38,20  EUR по приступној линији; 

4.2. за месечну накнаду за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, у 

     износу од 6,28 EUR по приступној линији; 

4.3. за месечну накнаду за заједнички рашчлањени приступ локалној петљи, у 

     износу од 2,49 EUR по приступној линији. 

 

5.  Колокација - за месечну накнаду за услугу колокације у износу од 150 EUR по 

локацији. 

 

6. Коришћење транспортних капацитета закупом оптичких влакана са неопозивим 

      правом коришћења на 15 година 

 

6.1. за једнократну накнаду за закуп пара међумесних оптичких влакана  у 

     износу од 2,5 EUR/m, уз годишњу накнаду за одржавање у износу од 2,5%  

     од укупне једнократне накнаде; 

6.2. за једнократну накнаду за закуп пара месних оптичких влакана  у износу од  

     3,33EUR/m, уз годишњу накнаду за одржавање у износу од 3,33% од 

     укупне једнократне накнаде. 

 

7. Закуп телекомуникационе канализације - за месечну накнаду за закуп 

телекомуникационе канализације за полагање каблова у цеви пречника до 

40mm, у износу од 0,09 EUR. 

 

II. Цене из става I тачка 1. диспозитива ове одлуке одређене су на основу важећих 

цена „Телеком Србија“ а.д. на дан доношења ове одлуке и исте ће бити усклађене 

са повећањем цена услуга фиксне телефонске мреже „Телеком Србија“ а.д.  

III. На цену за услуге интерконекције између јавне фиксне телекомуникационе мреже 

„Telenor“ d.o.o. и јавне мобилне телекомуникационе мреже Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. примениће се услови, односно цене из 

Уговора о интерконекцији закљученог дана 8. фебруара 2007. године, односно 

важећег Анекса 3 наведеног Уговора, у складу са условима који важе за 

интерконекцију између јавне фиксне телекомуникационе мреже Предузећа за 
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телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и јавне мобилне телекомуникационе 

мреже „Telenor“ d.o.o.  

 

IV. Налаже се Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. да „Telenor“ d.o.o. 

обезбеди подршку за приступ информационим системима и базама података за 

потребе оперативне подршке приступу рашчлањеној локалној петљи и пратећим 

капацитетима. 

 

V. Налаже се Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ d.o.o. 

да уреде своје међусобне односе на основу ове одлуке у року од 30 дана од дана 

достављања под претњом принудног извршења. 

 

VI. Обавезују се Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ 

d.o.o. да Републичку агенцију за телекомуникације: 

 

-  тромесечно извештавају о питањима од значаја за реализацију ове одлуке, и 

-  обавесте о постигнутом договору да на другачијим основама, него што је то 

       утврђено овом одлуком, уреде своје међусобне односе, најмање у року од 

       30 дана пре почетка примене тог договора.       

  

VII. Ова одлука је коначна и објавиће се на Интернет страници Агенције. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавни телекомуникациони оператор „Telenor“ d.o.o, из Београда, Омладинских 

бригада 90, (у даљем тексту:  „Telenor“ d.o.o.) је, дана 24.02.2010. године под бројем: 

190/54/10 доставио Републичкој агенцији за телекомуникације (у даљем тексту: Агенција) 

захтев, а 22.04.2010. године под бројем: 187/112/10 и допуну захтева, којим је тражио  

решавање спора са јавним телекомуникационим оператором са значајним тржишним 

уделом, Предузећем за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска бр. 

2 (у даљем тексту: “Телеком Србија“ а.д.), у вези цена приступа инфраструктури  

“Телеком Србија“ (рашчлањени приступ локалној петљи – потпуни и заједнички, 

колокација, приступ информационим системима и базама података за потребе оперативне 

подршке локалној петљи и пратећим капацитетима и коришћење транспортних 

капацитета) и у вези услова интерконекције (у даљем тексту: захтев). Уз допуну захтева 

„Telenor“ d.o.o. је доставио и допис који је, 25.03.2010. године,  под бројем: 34/84/10  

упутио  “Телекому  Србија“ а.д., записнике са пет одржаних састанака, Уговор о 

интерконекцији са предложеним изменама и припадајуће  Анексе 2, 3, 10 и 11, Оквирни 

уговор о колокацији  са предложеним изменама и припадајућим прилозима 1 и 2, као и 

прилоге који се односе на рашчлањени приступ локалној петљи, закуп оптичких влакана 

са неопозивим правом коришћења на 15 година  и закуп телекомуникационе канализације. 

 

„Telenor“ d.o.o. и „Телеком Србија“ а.д. су јавни телекомуникациони оператори 

којима је Агенција у 2006. години издала лиценце за јавну мобилну телекомуникациону 

мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM-1800 и 

UMTS/IMT-2000 стандардом. Такође, „Телеком Србија“ а.д. је јавни телекомуникациони 
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оператор коме је Агенција, у поступку замене, у првој половини 2007. године, издала 

лиценцу за изградњу, поседовање и експлоатацију јавне фиксне телекомуникационе 

мреже и пружање услуга јавне фиксне телекомуникационе мреже, а „Telenor“ d.o.o. је од 

фебруара 2010. године ималац лиценце за јавну фиксну телекомуникациону мрежу и 

услуге, издате у поступку јавног надметања. 

 

Одлуком Агенције, број 1-КАБ-6-10/06-1 од 24. марта 2006. године, „Телеком 

Србија“ а.д. је утврђен за јавног телекомуникационог оператора са значајним тржишним 

уделом за услуге јавне фиксне телефонске мреже. 

 

Одредбом члана 4. тачка 13) Закона о телекомуникацијама ("Службени гласник 

РС", бр. 44/03, 36/06 и 50/09 - УС, у даљем тексту: Закон), прописано је да је услуга јавне 

фиксне телефонске мреже јавна услуга која корисницима на фиксним локацијама 

обезбеђује јавну говорну услугу и јавну услугу преноса података у локалном, 

међуградском и међународном телефонском саобраћају, преко јавне фиксне 

телекомуникационе мреже. 

 

Према одредби члана 9. став 1. тачка 1) Закона Агенција је надлежна да ближе 

уређује обављање делатности у области телекомуникација, нарочито када постоји један 

или више јавних телекомуникационих оператора који, по мерилима утврђеним тим 

законом, имају значајан удео на тржишту.  

 

Даље, сагласно члану 10. став 2. тач. 5 и 8) Закона, Агенција је овлашћена да 

јавном телекомуникационом оператору који има монопол или значајан тржишни удео у 

пружању услуга наложи, да исти омогући интерконекцију другом телекомуникационом 

оператору, односно да обезбеди закуп линија другом телекомуникационом оператору, на 

основу прихватљивог захтева и уколико постоје слободни капацитети за давање у закуп. 

 

Према одредби члана 47. став 2. Закона, ако јавни телекомуникациони оператор 

одбије захтев другог оператора за интерконекцију или  ако два јавна телекомуникациона 

оператора не могу да постигну договор о интерконекцији у року од три месеца од 

упућеног захтева за закључење уговора, сваки од њих може да затражи од Агенције да 

донесе одлуку која ће заменити уговор.  

 

 Посебни услови интерконекције у случају када један од оператора има значајан 

тржишни удео, уређени су одредбом члана 48. Закона. 

 

 Према одредбама члана 52. ст. 1. и 2. Закона, оператор јавне фиксне 

телекомуникационе мреже који има значајан тржишни удео  има обавезу да другим јавним 

телекомуникационим операторима, на њихов захтев обезбеђује закуп линија, при чему је 

дужан  да на захтев другог јавног телекомуникационог оператора  закључи уговор о 

закупу линија, ако постоје слободни капацитети, под условима који се заснивају на 

трошковном принципу и који су једнаки за све закупце који закупљују исте врсте линија. 

 

 У случају да и поред слободних капацитета, оператор јавне фиксне 

телекомуникационе мреже из претходног става одбије да закључи уговор или у случају да 
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за закључење уговора одреди дискриминаторске услове, јавни телекомуникациони 

оператор који је поднео захтев за закључење уговора, има право да се, сагласно  одредби 

члана 52 став 3. Закона,  обрати  Агенцији,  која ће донети одлуку која замењује уговор о 

закупу. 

 

Сагласно члану 87. став 3. Закона, када за то постоје технички или други оправдани 

разлози, Агенција може да наложи да два или више телекомуникациона оператора 

заједнички користе инфраструктурне објекте, односно да телекомуникационом оператору 

– власнику објекта наложи да омогући другом телекомуникационом оператору 

сукоришћење, уз правичну накнаду. 

 

У складу са Принципима о условима заједничког коришћења кабловске 

канализације које је Управни одбор Агенције донео 8. децембра 2006. године, под бројем 

1-01-345-270/06, а који су објављени на Интернет страници Агенције, у циљу рационалног 

коришћења инфраструктурних објеката сви јавни телекомуникациони оператори и друга 

лица која поседују, или по другом основу располажу кабловском канализацијом 

намењеној за постављање телекомуникационих каблова су дужни да на захтев, за закупом 

места од стране јавних телекомуникационих оператора, одговоре у року од 30 дана, при 

чему је одбијање захтева неопходно  детаљно образложити.  

 

Сагласно одредби члана 6. став 1. тачка 4) Закона, Министарство за 

телекомуникације и информационо друштво је донело Правилник о броју и периоду на 

који се издаје Лиценца за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге, као и о 

минималним условима за издавање Лиценце и најмањем износу једнократне накнаде за 

издавање Лиценце („Службени гласник РС“, број 87/09, у даљем тексту: Правилник 

МТИД), на основу кога је, у складу са Законом, Агенција је дана 3. новембра 2009. године 

покренула поступак јавног надметања за издавање Лиценце. Након спроведеног поступка 

јавног надметања, Управни одбор  Агенције је дана 22. јануара 2010. године донео одлуку 

о издавању једне Лиценце за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге за 

територију Републике Србије (у даљем тексту: Лиценца) подносиоцу најповољније понуде 

„Telenor“ d.o.o., на период од 10 година, која је ступила на снагу 10. фебруара  2010. 

године.  

 

Према одредби члана 5. став 1. Правилника МТИД, Лиценца се издаје за пружање 

јавних фиксних телекомуникационих услуга коришћењем јавне фиксне телефонске мреже 

на територији Републике Србије, у складу са уговором о интерконекцији са другим јавним 

телекомуникационим операторима, важећим прописима, националним, европским (ETSI)  

и међународним стандардима,  ITU препорукама и другим техничким условима.  

 

Ставом 2. наведеног члана Правилника МТИД утврђен је минималан обим услуга 

као услов за издавање Лиценце и исти обухвата јавну говорну услугу у складу са 

стандардом ETSI  ЕG 201 769-1 и препоруком  ITU-T G.114, бесплатно позивање хитних 

служби, електронски именик претплатничких бројева и друге услуге у складу са Законом 

и општим актима Агенције. 
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Пружање услуга из претходна два става обезбеђује се давањем подршке од стране 

оператора са значајним тржишним уделом, која се односи на рашчлањени приступ 

локалној петљи (потпуни и заједнички рашчлањени приступ), колокацију, приступ 

информационим системима и базама података за потребе оперативне подршке приступу 

рашчлањеној локалној петљи и пратећим капацитетима и коришћење транспортних 

капацитета (члан 5. став 3. Правилника МТИД), а њихово ближе значење уређено је 

одредбом члана 2. став 1. тач. 3-8. Правилника МТИД.  

Оператор са значајним тржишним уделом  је, према одредби члана 2. Правилника 

МТИД оператор јавне фиксне телефонске мреже који је, сагласно Закону, одређен од 

Агенције за оператора са значајним тржишним уделом. У конкретном случају „Телеком 

Србија“ а.д.,  је одлуком Агенције, број 1-КАБ-6-10/06-1 од 24. марта 2006. године 

одређен за оператора са значајним тржишним уделом. 

Одредбом члана 6. Правилника МТИД прописано је да комерцијално пружање 

услуга утврђених чланом 5. Правилника МТИД, мора започети у року од годину дана од 

дана издавања Лиценце, односно у року од годину дана од 22.01.2010. године. 

 

У поступку одлучивања по захтеву,  односно решавајући спорна питања, Агенција 

је имала у виду одредбе чл. 19, 20, 21. и 22. Правилника о општим условима за 

интерконекцију јавних телекомуникационих мрежа („Службени гласник РС“, број 53/08, у 

даљем тексту: Правилник) којима су прописана овлашћења Агенције и начин поступања 

приликом доношења одлуке која замењује уговор о интерконекцији, односно поједине 

делове тог уговора. 

 

Решавајући у овој управној ствари, за утврђивање услова и цена за услуге 

интерконекције јавних фиксних телекомуникационих мрежа, у делу терминирања позива,  

коришћена је метода упоређивања (benchmarking).  

 

Анализом су обухваћене цене терминирања саобраћаја у следећим државама 

региона: Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Босна и Херцеговина (узете су у 

обзир цене терминирања у оба ентитета – Федерација БиХ и Република Српска), Хрватска 

и Црна Гора, које су дате у Табели 1.                                 
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Табела 1 

Држава 

  Терминација позива 
Локални/ нац 

позив Учешће цене 

терминирања 

у укупној 

цени услуге за 

јак саобраћај 

(%) 

Услуга 

интерконекције 

Цена по минуту 

саобраћаја 

Евроцент/мин 

Евроцент/мин 

  Јак 

саобраћај 

Слаб 

саобраћај 

Јак 

  саобраћај 

Бугарска 

Локал 0,60 0.48 2.53 23,72 

једноструки 

транзит 
0.72 0.51 5.23 13.77 

двоструки 

транзит 
1.43 0.82 5.23 27.34 

Хрватска 

Локал 0.66 0.33 3.12 21.15 

једноструки 

транзит 
0.93 0.47 3.12 29.81 

двоструки 

транзит 
1.79 0.89 3.12 57.37 

Мађарска 

Локал 0.49 0.29 3.11 15.76 

једноструки 

транзит 
0.62 0.37 3.47 17.87 

двоструки 

транзит 
0.67 0.39 3.47 19.31 

Македонија 

Локал 0.69 0.47 1.54 44.81 

једноструки 

транзит 
1.02 0.68 4.64 21.98 

двоструки 

транзит 
1.42 0.94 4.64 30.60 

Б и Х 

Локал 0.89 0.67 1.57 56.69 

једноструки 

транзит 
1.34 1.01 3.36 39.88 

двоструки 

транзит 
1.79 1.34 3.36 53.27 

Република 

Српска   

Локал 0.89 0.67 0.96 92.71 

једноструки 

транзит 
1.34 1.01 4.35 30.80 

двоструки 

транзит 
1.79 1.34 4.35 41.15 

Црна Гора 

Локал 2.25 2.25 1.87 120.32 

једноструки 

транзит 
2.70 2.70 4.72 57.20 
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Румунија 

Локал 0.84 0.84 1.80 46.67 

једноструки 

транзит 
0.97 0.97 1.80 53.89 

двоструки 

транзит 
1.06 1.06 1.80 58.89 

 

Цена терминирања саобраћаја из става I тачка 1. диспозитива ове одлуке, одређена 

је на следећи начин: 

За сваку државу из Табеле 1 извршен је прорачун односа цене терминирања и цене 

минута одговарајуће врсте саобраћаја. 

Просек односа цене терминирања и цене минута одговарајуће врсте саобраћаја за 

државе из Табеле 1 дат је у колони „Б“ Табеле 2. 

Добијени проценти из колоне „Б“ Табеле 2 су примењени на цену минута 

одговарајуће врсте саобраћаја у Републици Србији и добијене су цене као у колонама „Д“ 

и „Ф“ Табеле 2. 

Наведене  цене утврђене су  на основу курса 1 евро = 100,00 динара. 

Табела 2 

Врсте 

саобраћаја 

однос цене 

терминирања 

и цене 

минута 

одговарајућег 

саобраћаја у  

7 држава 

региона (%) 

Цена минута 

одговарајућег 

саобраћаја у    

Републици 

Србији  (јак 

саобраћај) 

износ 

(динар)    јак 

саобраћај 

Цена минута 

одговарајућег 

саобраћаја у         

Републици 

Србији          

(слаб 

саобраћај) 

износ 

(динар) 

слаб 

саобраћај 

А Б Ц Д = БxЦ/100 Е Ф=БxЕ/100 

Локална 

терминација 
52,95 0,4 

0,21 
0,2 

0,11 

Једноструки 

транзит 
33,78 2,0 

0,68 
1,0 

0,34 

Двоструки 

транзит 
40,98 2,0 

0,82 
1,0 

0,41 

 

У ставу I тачка 2. диспозитива ове одлуке која се односи на обезбеђивање 

приступних тачака и трошкова насталих по овом основу, предвиђено је да сваки оператор 

сноси трошкове успостављања приступних тачака на својој страни вода за 

интерконекцију. 
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У тачки 3. наведеног става утврђено је да се не плаћа једнократна накнада за 

успостављања водова за интерконекцију,  из разлога што су оба оператора равноправна у 

погледу права успостављања водова за интерконекцију, а то подразумева да ће сваки од 

оператора на својој страни вода обезбедити опрему и сносити трошкове одржавања. 

На цену за услуге интерконекције између јавне фиксне телекомуникационе мреже 

„Telenor“ d.o.o. и јавне мобилне телекомуникационе мреже „Телеком Србија“ а.д. 

примениће се услови, односно цене из Уговора о интерконекцији закљученог дана 8. 

фебруара 2007. године, односно важећег Анекса 3 наведеног Уговора, у складу са 

условима који важе за интерконекцију између јавне фиксне телекомуникационе мреже 

„Телеком Србија“ а.д. и јавне мобилне телекомуникационе мреже „Telenor“ d.o.o.  

Различите цене терминирања позива из става I тачка 1. и става III диспозитива ове 

одлуке утврђене су из разлога што су малопродајне цене услуга фиксне телефонске мреже 

ниже од трошкова пружања тих услуга и, док се не заврши ребаланс тарифа услуга фиксне 

мреже, не могу се за интерконекцију са новим оператором на истом тржишту (услуге 

фиксне телефонске мреже) примењивати цене за терминацију позива које су далеко више 

од цене локалног позива унутар фиксне мреже „Телеком Србија“ а.д. Овим се  обезбеђује 

да услови пословања оба оператора, „Телеком Србија“ а.д. и  „Telenor“ d.o.o, који су 

добили лиценце за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге буду идентични.  

Цене из става I тачка 1. диспозитива ове одлуке одређене су на основу важећих 

цена „Телеком Србија“ а.д. на дан доношења ове одлуке, а не на основу цена из одлуке 

Републичке агенције за телекомуникације, број 1-03-345-69/08 од 14. октобра 2008. године 

и исте ће бити усклађене са повећањем цена услуга фиксне телефонске мреже „Телеком 

Србија“ а.д.  

Такође, решавајући у овој управној ствари, у делу који се односи на утврђивање 

цена приступа телекомуникационој инфраструктури из става I тачка 4. диспозитива ове 

одлуке, за једнократну накнаду за рашчлањени приступ локалној петљи (потпуни и 

заједнички), коришћена је метода упоређивања (benchmarking).  

 

Анализа начина наплате једнократне накнаде за рашчлањен приступ локалној 

петљи је показала да и у земљама ЕУ и у региону постоји принцип једнаких и различитих 

једнократних накнада за потпун и заједнички приступ локалној петљи. Увидом у 

достављену документацију утврђено је да су „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ d.o.o. 

сагласни да за потпуни и заједнички приступ локалној петљи буде иста накнада. Просечан 

износ једнократне накнаде за рашчлањен приступ локалној петљи у државама региона 

(Румунија, Бугарска, Македонија, БиХ и Хрватска) је 47,31 EUR (Табела 3). Просечан 

износ једнократне накнаде у земљама региона је 20,71%  од просечне трогодишње 

претплате у истим државама. Применом пропорције од 20,71% на износ трогодишње 

претплате у Републици Србији добија се износ од 29,08 EUR (Табела 4 – 

3,9x36x0,21=29,08).  
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Табела 3 

Држава 
Једнократна накнада  

за потпун приступ 

Једнократна накнада 

за заједнички приступ 

Бугарска 17,86 34,69 

Румунија 59,00 59,00 

Хрватска 50,82 75,55 

Македонија 40,41 34,57 

БиХ 46,02 55,22 

Просек у региону 42,82 51,81 

Средња вредност 47,31 

 

Табела 4 

Држава 

Цена месечне 

претплате 

Износ једнократне 

накнаде за отварање 

петље (EUR) 

Учешће једократне 

накнаде у износу 

трогодишње 

претплате (%) 

Бугарска 5,88 26,28 12,41 

Румунија 6,90 59,00 23,75 

БиХ 4,72 50,62 29,79 

Хрватска 8,24 63,19 21,31 

Македонија 6,39 37,49 16,29 

Просечно учешће једнократне накнаде за 5 земаља региона 20,71 

Србија 3,90 29,08 20,71 

 

Висина накнада датих у Табели 3 и 4 изражене су у EUR без ПДВ. 

 

Висина накнаде у износу од 38,20 EUR израчуната је као средња вредност:  

1. цене потпуног распетљавања за пет земаља региона (47,31 EUR) 

2. цене која се добија као производ цене претплате у Србији (3,90 EUR) за три 

године (36 месеци) и просечног учешћа једнократне накнаде у износу 

трогодишње претплате за пет земаља региона. 

Напомиње се да је просечна висина једнократне накнаде за заједнички приступ 

локалној петљи у државама ЕУ 54,17 EUR, а за потпун приступ локалној петљи је 57,54 

EUR. 

Код одређивања висине месечне накнаде за рашчлањени приступ локалној петљи 

(потпуни и заједнички), такође је коришћена метода упоређивања (benchmarking). 

Извршено је поређење и израчунат просек висине накнаде за потпуни приступ 

рашчлањеној петљи у земљама региона, као и однос цена претплате и цене приступа 

рашчлањеној петљи. Осим наведеног, као оквирни критеријум коришћен је однос бруто 
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друштвеног производа по глави становника за 2009. годину у земљама региона, према 

подацима Међународног монетарног фонда (у даљем тексту: БДП) и висине месечне 

накнаде за потпун приступ локалној петљи, а узимајући у обзир цену месечне претплате у 

државама региона. 

 

Као земље за упоређивање цена узете су земље из најближег окружења, због 

сличности у степену развоја и тржишта (Румунија, Бугарска, Македонија, БиХ и 

Хрватска). 

Висине накнаде дате у Табели 5. изражене су у EUR без ПДВ. 

 

 

Табела 5. 

Земља 

Месечна 

претплата за 

резиденцијал

не кориснике 

фиксне 

телефоније 

Висина месечне накнаде 

за рашчлањени приступ 

локалној петљи    % однос 

потпуни 

приступ / 

месечна 

претплата 

% однос 

заједнички 

приступ / 

потпуни 

приступ 

Потпуни 

приступ 

Заједнички 

приступ 

1 2 3 4 5 6 

Румунија 6,90 8,37 4,20 121,32 50,18 

Хрватска 8,24 7,18 2,95 87,18 41,09 

Бугарска 5,88 8,93 3,01 152,00 33,71 

Македонија 6,39 6,98 2,32 109,20 33,24 

БиХ 4,72 7,13 2,85 151,06 39,97 

Просек 5 

земаља 

региона 

6,43 7,72 3,07 124,15 39,64 

Србија 3,90 6,28 2,49 161,03 39,65 

 

Висина месечне накнаде за потпуни приступ рашчлањеној локалној петљи у износу 

од 6,28 EUR добијена је као средња вредност: 

1. просечне висине накнаде за потпуни приступ рашчлањеној петљи за 5 

земаља региона (А=7,72 EUR) 

2. цене која се добија као производ цене претплате у Србији (3,90 EUR)  и 

просечног односа висине накнаде за потпун приступ рашчлањеној петљи за 

пет земаља региона и цене претплате (1,24 или 124%) у пет земаља региона 

(Б=3,90x1,24=4,84 EUR). 
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Методом упоређења месечне накнаде за потпуни приступ рашчлањеној локалној 

петљи и БДП, констатовано је да се висина месечне накнаде за  потпуни приступ 

рашчлањеној локалној петљи, креће у распону од 6,14 до 7,29 EUR. 

Напомиње се да је просечна висина месечне накнаде за потпуни приступ 

рашчлањеној локалној петљи у државама ЕУ 9,28 EUR. 

Висина месечне накнаде за заједнички приступ рашчлањеној петљи утврђена је у 

износу од 2,49 EUR, као вредност предложене цене за потпуни приступ  рашчлањеној 

петљи у Републици Србији у износу од 6,28 EUR и  просечног односа висине накнаде за 

заједнички и потпуни приступ рашчлањеној локалној петљи у пет земаља региона 0,3964 

или 39,64% из Табеле 5. 

Висина месечне накнаде за заједнички приступ рашчлањеној локалној петљи је: 

Ц = 6,28x0,3964 = 2,49 EUR 

Напомиње се да висина месечне накнаде за заједнички приступ рашчлањеној петљи 

у државама ЕУ износи 2,62 EUR. 

При утврђивању висине месечне накнадe за услугу колокације у износу од 150 EUR 

по локацији, узет је у обзир постигнут договор у поступку преговарања који је претходио 

доношењу ове одлуке, између јавних телекомуникационих оператора  „Телеком Србија“ 

а.д.  и „Telenor“ d.o.o. 

 

Износ једнократне накнаде за петнаестогодишњи закуп пара међумесних оптичких 

влакана од 2,5 EUR /m одређен је као средња вредност достављене понуде „Телеком 

Србија“ а.д.  и „Telenor“ d.o.o., Увидом у достављену документацију утврђено је да је 

„Телеком Србија“ а.д. за ову врсту услуге понудио износ од 3,5 EUR /m, за укупну дужину 

закупљених влакана преко 1.000 km, а „Telenor“ d.o.o. износ од 1,5 EUR /m. Како је за 

годишњу накнаду за одржавање међумесних оптичких влакана „Телеком Србија“ а.д. 

понудио 4% од укупне једнократне накнаде за петнаестогодишњи закуп, а „Telenor“ d.o.o. 

је понудио 1%, утврђен је износ од 2,5% од једнократне накнаде за петнаестогодишњи 

закуп, а који је добијен као средња вредност достављених понуда.  

Ц=(3,5EUR+1,5EUR)/2=2,5 EUR 

Исти принцип је примењен и за цену одржавања. Висина једнократне накнаде за 

закуп пара месних оптичких влакана и одржавање истих је увећана за 33% у односу на 

висину једнократне накнаде за закуп међумесних оптичких влакна, а из разлога што је 

цена изградње у насељеним местима већа, као и могућност настанка квара на воду. 

Разматрајући различите предлоге „Телеком Србија“ а.д. који нуди закуп на месечном 

нивоу и  „Telenor“ d.o.o. који тражи закуп по моделу IRU 15. Агенција је одлучила да се 

цена за закуп месних влакана одреди по моделу уговора IRU 15, сматрајући да „Telenor“ 
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d.o.o. закупљује оптичка влакна пре свега за потребе повезивања телекомуникационих 

система, због чега је потребно обезбедити предвидљиве услове за дужи временски период.  

  

Ц=2,5 EURx1,33=3,33 EUR 

Код одређивања месечне накнаде за закуп телекомуникационе канализације за 

полагање каблова коришћена је метода упоређивања (benchmarking). Месечна накнада за 

закуп телекомуникационе канализације одређена је на основу расположивих података у 

државама региона. Коришћени су подаци доступни за Републику Хрватску и Републику 

Бугарску. Износ месечне накнаде одређен је у висини од 0,09 EUR/m, и то као средња 

вредност накнаде у Републици Хрватској (А=0,05 EUR/m) и Републици Бугарској (Б=0,13 

EUR/m). Такође, узети су у обзир и предложени износи висине месечне накнаде од стране 

„Телеком Србија“ а.д. 0,133 EUR/m и „Telenor“ d.o.o. 0,05-0,07 EUR/m и одређен је износ 

месечне накнаде за закуп канализације у висини од 0,09 EUR /m, на следећи начин:  

Ц=(А+Б)/2=(0,05+0,13)/2=0,09 EUR /m. 

Поступајући по предметном захтеву, у циљу потпуног утврђивања чињеничног 

стања, Агенција је користила податке Cullen International – European Report Cross-country 

analysis, april 2010, Benchmarking of key regulatory topics across 17 countries; Comimission 

of the European Communities – Progress Report on the single European electronic 

communications market 2008 (14th Report), као и релевантне податке доступне на Интернет 

страницама регулаторних тела за област телекомуникација. 

Агенција је, дана 21. маја 2010. године доставила јавним телекомуникационим 

операторима „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ d.o.o. обавештења у смислу члана 23. став 

2. Закона и члана 9. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97,  

31/01 и 30/10), са захтевом да се најкасније до 28. маја 2010. године изјасне о чињеницама 

и околностима које су од значаја за одлучивање у овој управној ствари. 

Дана 28.05.2010. године Агенција је примила изјашњење „Телеком Србија“ а.д., 

број 150845/1, на обавештење у вези услова интерконекције у коме, између осталог, 

износе да  остају при садашњим условима из Стандардне понуде за интерконекцију 

фиксне телекомуникационе мреже „Телеком Србија“ а.д, (у даљем тексту: СПИ), 

констатују да Агенција није до сада тражила измену исте, као и да посебне цене трајања 

позива по минуту у периоду слабог саобраћаја представљају додатно одступање од СПИ и 

принципа недискриминаторности. Даље, упућују да се критеријуми из члана 21. 

Правилника могу применити само на услове за интерконекцију, али не и на цене услуга 

интерконекције, као и да је питање накнада третирано као одвојено питање у члану 22. 

Правилника, имајући у виду да наведени члан Правилника уређује накнаде оператора са 

значајним тржишним уделом, који пружају услуге интерконекције, у складу са 

принципима транспарентности и трошковне оријентисаности и морају се заснивати на 
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трошковном моделу, који ће утврдити Агенција посебним актом. Такође,  наводе да не 

постоји императивни основ за примену методе упоређивања (benchmarking), с обзиром да 

је „Телеком Србија“ а.д. израдио прописани трошковни модел утврђен Правилником о 

примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране 

телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом („Службени гласник РС“, 

број 103/08) и предлажу да Агенција својом одлуком потврди примену услова и цена које 

су предвиђене важећом СПИ на интерконекцију фиксне мреже „Телеком Србија“ а.д. и  

„Telenor“ d.o.o. до потпуне примене трошковног модела. 

Разматрајући наведене примедбе, констатује се следеће: 

Полазећи од фактичког и правног стања да је почетком 2010. године „Телеком 

Србија“ а.д. био једини ималац лиценце за пружање услуга јавне фиксне 

телекомуникационе мреже, Агенција није захтевала измену СПИ из разлога непостојања 

конкуренције на тржишту фиксне телефоније. Цене интерконекције би требало да буду 

утврђене на трошковном принципу, али до сада „Телеком Србија“ а.д. није доставио 

ваљано и проверљиво образложење за цене терминације позива у фиксну мрежу по 

трошковном моделу. Истиче се да се и цене које је „Телеком Србија“ а.д. покушао 

трошковно да образложи, разликују од цена датих у СПИ. Уважавајући чињеницу да су 

цене услуга фиксне телефоније битно мање од цена на које Управни одбор Агенције дао 

сагласност, а да су се цене услуга мобилних оператора формирале тржишно, Агенција је 

одвојила цене терминације из мобилних и фиксних мрежа. Примена цена терминације које 

је „Телеком Србија“ а.д. дао у својој СПИ, као и оних из трошковног модела, а узимајући 

у обзир изузетно ниске цене услуга у фиксној телефонији, довело би до затварања 

тржишта фиксне телефоније, односно ограничење на могућност рада само једног 

оператора – „Телеком Србија“ а.д. 

Цене за услуге интерконекције утврђене овом одлуком одступају од важеће СПИ, 

уважавајући чињеницу да је различита цена терминације у време јаког и слабог саобраћаја 

неопходна да би други фиксни оператор могао да послује на тржишту. Уколико би се 

успоставила само једна цена (односно цена терминације у време јаког саобраћаја), други 

фиксни оператор не би био у могућности да без губитака омогући својим корисницима 

јефтинију тарифу у време слабог саобраћаја, а самим тим не би био конкурентан у односу 

на цене „Телеком Србија“ а.д. 

Агенција је посебно је размотрила аспект дефинисања цена интерконекције између 

јавних телекомуникационих оператора у овој управној ствари, на основу поднете 

документације и документације са којом располаже Агенција у примени трошковног 

модела, а коју је „Телеком Србија“а.д. доставио Агенцији, као и цена приказаних у СПИ. 

Наводи „Телеком Србија“ а.д. да су цене за услуге интерконекције са његовом фиксном 

мрежом из СПИ засноване на трошковном моделу и да су потврђене Регулаторним 

извештајем о примени трошковног принципа за 2008. годину, који је достављен Агенцији 
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04.11.2009. године, не могу бити прихваћени са аспекта потврђености цена 

интерконекције из трошковног модела од стране Агенције, као и са аспекта трошковне 

оријентисаности цена које су приказане у јавно доступној СПИ са web странице „Телеком 

Србија“ а.д. С обзиром на напред наведено, немогуће је било применити трошковни 

принцип, те је Агенција принципом упоређења са ценама у окружењу одредила цене 

терминације које ће важити само за услуге интерконекције између фиксних мрежа. 

Упоређење је извршено са државама из окружења уз корекцију која уважава постојеће 

цене услуга у фиксној мрежи „Телеком Србија“ а.д. Упоређење је извршено са државама 

из региона, односно земљама Европске уније, сагласно члану 22. став 3. Правилника, пре 

свега из разлога што су те државе упоредиве по питању развоја телекомуникационе мреже 

и БДП.  

Такође, не стоје наводи „Телеком Србија“ а.д. који се односе на начин одређивања 

цена без уважавања ефекта депресираног тржишта фиксне телефоније у Републици Србији 

из разлога што је Агенција својом одлуком  број 1-03-345-69/08 од 14. октобра 2008. 

године, дала сагласност на ребаланс тарифа у фиксној телефонији, која од стране 

„Телеком Србија“ а.д. није у целости примењена. Ценећи наведено, истиче се да су цене 

из става I тачка 1. диспозитива ове одлуке одређене на основу важећих цена „Телеком 

Србија“ а.д. на дан доношења ове одлуке, а не на основу одобрених цена из одлуке 

Агенције, број 1-03-345-69/08 од 14. октобра 2008. године и исте ће бити усклађиване са 

променом цена услуга фиксне телефонске мреже „Телеком Србија“ а.д.  

Приликом доношења ове одлуке, Агенција је нарочито имала у виду да би 

непосредна примена цена из СПИ онемогућила улазак других јавних телекомуникационих 

оператора фиксне телефоније на тржиште. 

Дана 28.05.2010. године Агенција је примила изјашњење „Telenor“ d.o.o., број 

76/148/10,  на обавештење у вези услова интерконекције у коме, између осталог, предлажу 

проширење предмета захтева за решење интерконекционог спора тако што би се измениле 

цене утврђене важећим Уговором о интерконекцији са „Телеком Србија“ а.д., указују да 

као основни принцип за одређивање цена интерконекције Закон и Правилник прописују 

трошковни принцип, захтевају одређивање цена за терминацију у фиксну мрежу у висини 

цена утврђених одлуком Агенције у интерконкционом спору између „Телеком Србија“ а.д. 

и „MEDIA WORKS“ d.o.o., изражавају неслагање са начином на који су цене утврђене, 

захтевају да се цене терминације из фиксне мреже „Telenor“ d.o.o. у фиксну мрежу 

„Телеком Србија“ а.д., у периоду од три године, обрачунавају као интерконекција на 

локалном нивоу, без обзира на технички начин реализације интерконекције и предлажу 

форму правног акта који Агенција треба да донесе у овој управној ствари. 

Разматрајући наведене примедбе, Агенција констатује следеће: 
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Ставом III ове одлуке, утврђено је да ће се на цене за услуге интерконкције између 

јавне фиксне телекомуникационе мреже „Telenor“ d.o.o. и јавне мобилне 

телекомуникационе мреже Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. 

применити услови, односно цене из Уговора о интерконекцији закљученог дана 8. 

фебруара 2007. године, односно важећег Анекса 3 наведеног Уговора, у складу са 

условима, односно ценама које важе за интерконекцију између јавне фиксне 

телекомуникационе мреже Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и јавне 

мобилне телекомуникационе мреже „Telenor“ d.o.o. С тим у вези, Агенција је у границама 

својих надлежности, поштујући поверена јавно-правна овлашћења, утврдила цене за 

услуге интерконекције у оквирима важећег уговора и предметног захтева. 

 

Агенција је остала при наводима из образложења овог акта који су дати на 

изјашњење „Телеком Србија“ а.д., а односе се на чињеницу да су цене услуга фиксне 

телефоније битно мање од цена на које Управни одбор Агенције дао сагласност, као и да 

су се цене услуга мобилних оператора формирале тржишно. Из тог разлога Агенција је 

одредила корекцију цена из СПИ, само за случај интерконекције фиксних мрежа. Након 

завршетка ребаланса тарифа у фиксној телефонији створиће се услови за једнаку цену 

терминације у фиксну мрежу, без обзира на то из које мреже потиче позив. 

Одговарајући на наводе из изјашњења „Telenor“ d.o.o. који се односе на примену 

трошковног принципа, Агенција остаје у свему при констатацији датој у одговору на 

изјашњење „Телеком Србија“ а.д. 

Агенција истиче да су цене и услови интерконекције између фиксне мреже 

„Телеком Србија“ а.д. и фиксне мреже „MEDIA WORKS“ d.o.o., исте са ценама утврђеним 

у овој одлуци. 

Разматрајући примедбе у делу који се односи на начин на који су цене утврђене, 

истиче се да Агенција остаје при датом образложењу, посебно имајући у виду навод 

„Telenor“ d.o.o. да је висина цена утврђених применом наведеног начина, прихватљива, 

под условом да се исте примене и на терминацију позива из мобилне мреже „Telenor“ 

d.o.o. Разлози формирања неједнаких цена већ су дати у претходним ставовима. 

Поводом захтева да се цене терминације из фиксне мреже „Telenor“ d.o.o. у фиксну 

мрежу „Телеком Србија“ а.д., у периоду од три године, обрачунавају као интерконекција 

на локалном нивоу, Агенција истиче да додељеном лиценцом није условила „Telenor“ 

d.o.o. којим ће темпом развијати своју мрежу, што значи да је то искључиво одлука  

„Telenor“ d.o.o. 

У вези са предложеном формом правног акта којим би се извршила регулација цена 

интерконекције, истичемо да се исти не може прихватити из разлога што је овлашћење 

Агенције у решавању овог спора одређено одредбом члана 47. став 2. Закона и то тако да, 

у случају да странке не постигну договор о интерконекцији у прописаном року, Агенција 

доноси одлуку која ће заменити уговор. Ниједном одредбом Закона, као и подзаконског 
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акта није предвиђена обавеза Агенције да, у ситуацијама када користи јавно-правна 

овлашћења доноси друге акте, осим оних који су резултат решавања  о правима и 

обавезама јавних телекомуникационих оператора у управном поступку, тј. одлука, 

односно решења и закључака.  Сагласно наведеном, Агенција је у свему поступила у 

границама својих јавно-правних овлашћења. 

Дана 28.05.2010. године Агенција је примила изјашњење „Телеком Србија“ а.д., 

број 150840/1, на обавештење у вези одређивања цене приступа телекомуникационој 

инфраструктури, у коме наводи да је у преговорима са „Telenor“ d.o.o.  по питању 

приступа телекомуникационој инфраструктури понудио цене које су оправдане и реално 

засноване, изражавајући негодовање код чињенице да је Агенција приликом одређивања 

цена приступа телекомуникационој инфраструктури применила принцип аритметичке 

средине, као и да је одредила цене по методи упоређивања (benchmarking) комбиновано са 

упоредним рационалним вредностима са тржишта која нису упоредива са тржиштем у 

Републици Србији, истовремено износећи примедбе на цене утврђене за рашчлањени 

приступ локалној петљи, закуп транспортних капацитета, закуп телекомуникационе 

канализације и у прилогу су достављена документа која се односе на анализу тржишта у 

делу структуре трошкова кабловске канализације. 

Разматрајући наведено, Агенција истиче следеће: 

Навод „Телеком Србија“ а.д. да су његове цене оправдане и реално се могу 

засновати, као и да су на нивоу цена у окружењу, а при томе водећи рачуна о трошковима 

које „Телеком Србија“ а.д. има при пружању свих наведених услуга, није уважен  из 

разлога што није на адекватан начин поткрепљен достављеном документацијом, односно 

не постоје чињенице које доказују ову тврдњу. 

Наиме, нису достављени прорачуни трошкова које „Телеком Србија“ а.д. има при 

пружању својих услуга. Из документације није јасно које земље из окружења су 

коришћене као парификат приликом одређивања цена које „Телеком Србија“ а.д. нуди, 

нити су наведени принципи и методи за упоређивање. 

Принцип аритметичке средине примењен је само код одређивања цене за 

коришћење транспортних капацитета закупом оптичких влакана, зато што није било 

релевантних података за процену. Није се могло доћи до одговарајућих вредности закупа 

оптичких капацитета у региону и Европској унији који би се могли упоредити.  

Нису јасне примедбе „Телеком Србија“ а.д. због примене принципа упоређивања, и 

исте су  контрадикторне, јер се из навода изјашњења може констатовати да је „Телеком 

Србија“ а.д. користио исти принцип када је водио преговоре са  „Telenor“ d.o.o.  у вези 

цене приступа инфраструктури. („Наиме, по питању приступа телекомуникационој 

инфраструктури Телеком Србија је у преговоре ушао са ценама које су оправдане и реално 
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се могу засновати, а на нивоу су цена у окружењу, при томе водећи рачуна о трошковима 

које Телеком има при пружању свих наведених услуга.“). 

По питању критеријума којима се Агенција руководила када је одређивала земље  

које ће бити основ за поређење, истиче се да се ради о земљама које су из непосредног 

окружења, сличног су степена економске развијености и степена развијености 

телекомуникација. Такође, Агенција је приликом одређивања цена посебно водила рачуна 

о специфичностима тржишта фиксне телефоније у Републици Србији односно о укупном 

ефекту „депресираног“ тржишта фиксне телефоније. Остајући у целости при наводима 

изнетим у образложењу овог акта, Агенција истиче да је  „Телеком Србија“ а.д. ово могао 

јасно да препозна кроз однос месечне накнаде за потпуни приступ рашчлањеној петљи и 

претплате.  

 

У делу примедби „Телеком Србија“ а.д. изнетих на одређивање цене за 

рашчлањени приступ локалној петљи и постојање правног основа за доношење одлуке 

Агенције за ову и услуге колокације, коришћење транспортних капацитета закупом 

оптичких влакана, као и закуп телекомуникационе канализације констатује се да су исте 

неосноване из разлога што је Агенција у свему поштујући Закон, општа акта Агенције и 

Правилник МТИД одлучила у овој управној ствари. Ово нарочито имајући у виду да 

ималац лиценце („Telenor“ d.o.o.) треба да пружа  јавне фиксне телекомуникационе услуге 

коришћењем јавне фиксне телефонске мреже, сагласно члану 5. ст. 1. и 2. Правилника 

МТИД, обезбеђивањем давања подршке од стране оператора са ЗТУ (став 3. наведеног 

члана Правилника МТИД), у складу са уговором о интерконекцији са другим јавним 

телекомуникационим операторима, односно у складу са одлуком Агенције која замењује 

уговор о интерконекцији или неке његове делове за које није постигнута сагласност 

између јавних телекомуникационих оператора, а сагласно Закону и општим актима 

Агенције.  

Приликом одређивања цене за рашчлањени приступ локалној петљи узете су земље 

из непосредног окружења (Румунија, Бугарска, Македонија, Босна и Херцеговина и 

Хрватска) према напред наведеном критеријуму, односно због сличности у степену 

економског развоја и степену развоја тржишта телекомуникација.  

Поводом примедби „Телеком Србија“ а.д. да су приликом одређивања цене за закуп 

канализације једино били доступни подаци за Бугарску и Хрватску, истиче се да су били 

доступни подаци и за цену закупа канализације у Црној Гори, али исти нису узети у обзир 

приликом прорачуна, из разлога што се конфигурација терена у Црној Гори, а самим тим и 

цена изградње, битно разликују од истих категорија у Републици Србији.  

 Такође се истиче да документација коју је „Телеком Србија“ а.д. доставио као 

прилог изјашњења на обавештење није од значаја за одлучивање у овој управној ствари. 
  

 Дана 28. маја 2010. године, Агенција је примила изјашњење „Telenor“ d.o.o., број 

74/148/10, на обавештење у вези одређивања цене приступа телекомуникационој 
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инфраструктури, у коме, између осталог износи примедбе на цене утврђене за 

рашчлањени приступ локалној петљи, колокације, закуп транспортних капацитета и закуп 

телекомуникационе канализације. 

Разматрајући наведено, Агенција истиче следеће: 

У делу који се односи на једнократну накнаду за рашчлањени приступ локалној 

петљи „Telenor“ d.o.o. наводи да би цена исте требало да буде одређена у висини постојеће 

велепродајне цене „Телеком Србија“ а.д. за заснивање претплатничког односа за ADSL 

прикључке. Међутим, висина постојеће велепродајне цене „Телеком Србија“ а.д. за 

заснивање претплатничког односа за ADSL, иако се ради о сличним (упоредивим) 

услугама, не може се узимати као једина вредност на основу које се израчунава 

једнократна накнада за рашчлањени приступ локалној петљи из разлога што је наведена 

цена формирана када није био предвиђен рашчлањени приступ локалној петљи и што се из 

саме цене не могу видети и остале обавезе оператора који по велепродајним ценама 

закупљују ADSL, а што може значајно утицати на  висину цене. Такође, рашчлањени 

приступ локалној петљи пружа више могућности од закупа ADSL, а оба оператора су се  

током преговора сложила да једнократне цене буду исте за потпуни и заједнички приступ 

локалној петљи. 

Утврђена цена  од 38,20 EUR  по приступној линији нижа је од просечног износа 

једнократне накнаде за рашчлањен приступ локалној петљи у државама региона 

(Румунија, Бугарска, Македонија, БиХ и Хрватска).  

 Разматрајући примедбе које се односе на утврђивање висине месечне накнаде за   

рашчлањени приступ локалној петљи истиче се да су приликом одређивања истих узете у 

обзир земље из најближег окружења, због сличности у степену развоја и тржишта 

(Румунија, Бугарска, Македонија, Босна и Херцеговина и Хрватска). Просечна цена 

месечне претплате ових 5 земаља региона је 6,43 € и значајно је већа од цене претплате у 

Републици Србији, која износи 3,90 € и која је најмања у региону. 

Горе наведене цене и чињеница да је цена месечне претплате формирана на 

тржишту фиксне телефоније на коме није била присутна конкуренција, узете су у обзир  

приликом израчунавања месечне накнаде за рашчлањени приступ локалној петљи.  

Просечна цена потпуног распетљавања 5 земаља региона  износи 7,72 €, што због 

специфичности које владају на нашем тржишту није могло да се узме као једини 

параметар. 

Из тих разлога примењене су методе израчунавања у образложењу овог акта. 

У вези са услугом колокације утврђена је цена у висини постигнутој договором 

између оба оператора у поступку преговарања који је претходио доношењу ове одлуке.  
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У делу коришћења транспортних капацитета закупом оптичких влакана са 

неопозивим правом коришћења на 15 година „Telenor“ d.o.o. и „Телеком Србија“ а.д., у 

достављеној документацији нису образложили начин на који су дошли до предложених 

цена, па је за утврђивање цене примењен метод као у образложењу диспозитива ове 

одлуке. 

  Размотрен је  захтев „Telenor“ d.o.o.  да се цена закупа телекомуникационе 

канализације утврди  на основу цена у постојећем комерцијалном уговору између 

„Телеком Србија“ а.д. и кабловских оператора и исти није прихваћен из разлога  што 

„Telenor“ d.o.o.  није пружио одговарајућу документацију којом би поткрепио тражене 

цене закупа телекомуникационе канализације.  

У вези са предложеном формом правног акта којим би се извршила регулација цена 

закупа инфраструктуре, поново истичемо да се исти не може прихватити из разлога што је 

овлашћење Агенције у решавању овог спора, између осталог, одређено одредбом члана 52. 

став 3. Закона и то тако да, у случају да странке не постигну предметни договор, Агенција 

доноси одлуку која ће заменити уговор. Ниједном одредбом Закона, као и подзаконског 

акта није предвиђена обавеза Агенције да, у ситуацијама када користи јавно-правна 

овлашћења доноси друге акте, осим оних који су резултат решавања  о правима и 

обавезама јавних телекомуникационих оператора у управном поступку, тј. одлука, 

односно решења и закључака.  

Сагласно наведеном, а у циљу потпуне имплементације Правилника МТИД, 

односно омогућавања имаоцу друге лиценце да пружа јавне фиксне телекомуникационе 

услуге коришћењем јавне фиксне телефонске мреже на територији Републике Србије, а 

све у циљу успостављања конкуренције на овом телекомуникационом тржишту, што је од 

највећег значаја и интереса за све грађане и друге правне субјекте у Републици Србији,  

Агенција је у свему поступила у границама својих јавно-правних овлашћења, а Управни 

одбор Агенције је донео одлуку  као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ова одлука је коначна и против ње се може 

тужбом покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана њеног 

достављања. 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Управног одбора 

 

проф. др Јован Радуновић 
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Достављено: 

 

- Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д; 

- „Telenor“ d.o.o.; 

- Кабинету; 

- Сектору за информационо комуникационе технологије-ICT; 

- Сектору за рачуноводство, финансије и анализу; 

- Сектору за правне послове у области телекомуникација; 

- Архиви. 

 

 


