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ПРЕДМЕт : Коментари поводом Извештаја о анализи велепродајног тржишта 
локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији 

Поводом јавних консултација објављених на званичној Интернет страни 
Реryлаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: РАТЕЛ), 31.01.2018. године, у вези са Извештајем о анализи 
велепродајног тржишта локалног приступа елементима мреже који се пружа на 
фиксној локацији износимо следеflе коментаре и сугестије. 

РАТЕЛ у предметној анализи тржишта закључује да је потражња за 
приступом елементима мреже и припадајућим средствима на велепродајном 
тржишту последица потражње за услугом широкопојасног приступа Интернету на 
малопродајном тржишту. У периоду 2014.-2016. година пораст броја корисника 
Интернета преко xDSL технологије износио је 21.500 док је пораст броја 
корисника интернета преко кДС мрежа износио 151.100 (слика 4 на стр. 27. 
Извештаја), што је скоро 7 пута више. Са оваквим трендом у периоду од наредне 
три године број корисника интернета преко КДС fie сасвим сиryрно престиfiи број 
корисника интернета преко xDSL. Узимајући у обзир овај очигледан тренд, како 
и кретања на тржишту електронских комуникација, неспорно је да ћe се 
малопродајно тржиште широкопојасног приступа Интернету у наредном периоду 
кретати у правцу успостављања делотворне конкуренције, што аутоматски значи 
да неfiе бити потребе ни за реryлацијом на велепродајном нивоу. Упркос 
реченом, Агенција намеfiе реryлаторне обавезе само Телекому Србија. 

На страни 41. Извештаја Агенција закључује да широкопојасни приступ 
Интернету реализован коришhењем кабловских мрежа оператора дистрибуције 
медијских садржаја представља супститут услузи широкопојасног приступа 
Интернету коришfiењем xDSL технологија преко бакарне парице на 
малопродајном тржишту, али уз географска ограничења која се односе на област 
покривену мрежом кабловских оператора. Поставља се питање, зашто Агенција 
није даље анализирала географску распрострањеност мрежа кабловских 
оператора, проценат становништва, као и тржишно учешТiе кабловских 
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оператора на тим територијама. Таква анализа би показала доминацију 
кабловских оператора на тим територијама и неутемељеност наметања 
реryлаторних обавеза само једном оператору (Телеком Србија) који на тим 
подручјима углавном има мање тржишно учешfiе од водеТiег КДС оператора СББ. 

На страни 77. је наведена контрадикторна дефиниција Виртуелне 
колокације: „Телеком Србија а.д. ће имати обавезу да, на захтев оператора, 
омоryfiи виртуелну колокацију, где се уређаји оператора корисника постављају у 
постојеhи простор Телеком Србија а.д. и где нема потребе за додатним радовима 
како би се прихватила опрема оператора корисника.". У дефиницији је наведено 
да виртуелна колокација представља смештај опреме у просторијама оператора 
који нуди велепродајну услуry рашчлањеног приступа локалној петљи, где он 
инсталира и одржава ту опрему и управља њоме, при чему оператору кориснику 
рашчлањеног присryпа није дозвољен приступ опреми. 

На страни 80. Извештаја дефинисано је да услуге приступа елементима 
мреже и припадајуfiим средствима треба да обухвате приступ кабловској 
канализацији ради полагања каблова у цеви пречника мањих од 40мм, при чему 
приступ кабловској канализацији мора бити искључиво руковођен слободним 
простором у оквиру цеви и не може се условљавати минималним бројем цеви на 
одреТјеним деоницама. Неопходно је да се дефинише да слободан простор не 
укључује простор који је неопходан за потребе одржавања односно реализацију 
планираних инвестиција Телекома Србија. 

С поштовањем, 
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