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 Број: 1-КАБ-1221-4/10-1 

 Датум: 07.07.2010. године 

 Б е о г р а д  

 

 

 

На основу члана 8. ст. 2. и 3. и 23. Закона о телекомуникацијама („Службени 

гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС), чл. 115. став 2. и 192. Закона о општем 

управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, 

број 30/10) и чл. 18. тачка (7) и 20. став 3. тачка (4) Статута Републичке агенције за 

телекомуникације („Службени гласник РС“, број 78/05), решавајући по захтеву јавног 

телекомуникационог оператора „Telenor“ d.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, 

                                                                                                                                                                                     

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације на седници од 07.07.2010. 

године, донео je  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Јавном телекомуникационом оператору „Telenor“ d.о.о. из Београда, Омладинских 

бригада 90: 

1. ОДБИЈА СЕ  захтев број 100/186/10, од 05.07.2010. године, у делу поновног 

одређивања цена терминирања позива из мобилних мрежа према географским 

кодовима нумерације фиксне мреже Предузећа за телекомуникације „Телеком 

Србија“ а.д, и  фиксне мреже „Telenor“ d.о.о, као неоснован. 

2. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број 100/186/10, од 05.07.2010. године, у делу 

одређивања цена терминације за позиве који потичу из фиксне мреже „Telenor“ 

d.о.о и терминирају према крајњим корисницима у мобилној мрежи Предузећа 

за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, и обратно, из разлога што је о 

конкретној управној ствари решено одлуком Републичке агенције за 

телекомуникације број 1-КАБ-031-946/10-6 од 04.06.2010. године, као и 

закључком Републичке агенције за телекомуникације број 1-КАБ-031-946/10-9 

од 18.06.2010. године. 

II. Ово  решење  је коначно и објавиће се на Интернет страници Републичке агенције 

за телекомуникације. 
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О б р а з л о ж е њ е 

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

бригада 90 (у даљем тексту: „Telenor“ d.о.о.), поднео је Републичкој агенцији за 

телекомуникације (у даљем тексту: Агенција), допис број 100/186/10, од 05.07.2010. 

године, у коме је између осталог,  истакао захтев за  поновно одређивање цена 

терминирања позива из мобилних мрежа према географским кодовима нумерације фиксне 

мреже Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, из Београда, Таковска 2 (у 

даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д.), и  фиксне мреже „Telenor“ d.о.о, као и захтев за 

одређивање цена терминације за позиве који потичу из фиксне мреже „Telenor“ d.о.о и 

терминирају према крајњим корисницима у мобилној мрежи „Телеком Србија“ а.д, и 

обратно. 

Агенција је, дана 04.06.2010. године, донела одлуку број 1-КАБ-031-946/10-6, којом 

је, решавајући у целости по захтеву „Telenor“ d.о.о., одредила услове и цене за услуге 

интерконекције и цене приступа телекомуникационој инфраструктури. У поступку који је 

претходио доношењу наведене одлуке странкама „Telenor“ d.о.о. и „Телеком Србија“ а.д, 

је омогућено учешће према начелу саслушања странке, сагласно одредбама члана 9. 

Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и 

„Службени гласник РС“, број 30/10, у даљем тексту: ЗУП) и члана 23. став 2. Закона о 

телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09-УС, у даљем 

тексту: Закон), тако да су странке имале могућност да износе чињенице, и достављају 

доказе од значаја за одлучивање у тој правној ствари. 

Одлука Агенције број 1-КАБ-031-946/10-6 од 04.06.2010. године достављена је 

странкама 07.06.2010. године, а истом је у ставу V диспозитива наложено „Телеком 

Србија“ а.д. и „Telenor“ d.о.о. да уреде своје међусобне односе на основу те одлуке у року 

од 30 дана од дана достављања, под претњом принудног извршења. Парициони рок, 

односно рок за добровољно извршење наведене одлуке истиче 07.07.2010. године. 

Имајући у виду да „Telenor“ d.о.о, у делу захтева који се односи на поновно 

одређивање цена терминирања позива из мобилних мрежа према географским кодовима 

нумерације фиксне мреже „Телеком Србија“ а.д, и  фиксне мреже „Telenor“ d.о.о, није 

навео нове чињенице, нити околности које би указале на основаност измене одлуке 

Агенције број 1-КАБ-031-946/10-6 од 04.06.2010. године, нити је исте учинио вероватним, 

а ценећи целокупно стање ствари и чињеничну грађу у поступку доношења одлуке 

Агенције и поступку њеног добровољног извршења, донета је одлука као у ставу I. тачка 

1. диспозитива.   

У допису из става 1. образложења овог решења „Telenor“ d.о.о. је, између осталог, 

истакао захтев за одређивање цена терминације за позиве који потичу из фиксне мреже 

„Telenor“ d.о.о и терминирају према крајњим корисницима у мобилној мрежи Предузећа 

за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, и обратно. 

С обзиром да је о овом делу захтева већ решено одлуком Агенције број 1-КАБ-031-

946/10-6 од 04.06.2010. године, као и закључком број 1-КАБ-031-946/10-9 од 18.06.2010. 
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године, одлучено је на начин из става I. тачка 2. диспозитива, сагласно одредби члана 115. 

став 2. ЗУП.  

Ово решење је коначно сагласно члану 23. став 3. Закона.   

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против истог 

може се тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 

пријема.      

 

 

 

  

Достављено: 

- „Telenor“ d.o.o, Омладинских бригада 90, Београд; 

- Кабинету; 

- Сектору за информационо комуникационе технологије-

ICT; 

- Сектору за рачуноводство, финансије и анализу; 

- Сектору за правне послове у области телекомуникација; 

- Архиви. 

Председник 

Управног одбора 

 

 

проф. др Јован Радуновић 

  

 


