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ПРЕДМЕТ: Коментари и сугестије на нацрте Решења којима се 
7елеком Србија а.д. одређује за оператора са значајном тржишном 
снагом на одређеним тржиштима подложним претходној регулацији 

У прилоry Вам достављамо коментаре и сугестије „Телеком Србија" а.д. 
на нацрте Решења којима се Телеком Србија а.д. адређује за оператора са 
значајном тржишном снагом на одреТјеним тржиштима подложним претходној 
реryлацији, a на основу јавних консултација којима је Републичка агенција за 
електронске комуникације позвала стручну и ширу јавност да изнесу своје 
мишљење на наведени нацрт правилника. 

C поштовањем,
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КОМЕНТАРИ HA НАЦРТЕ PEWEFbA КОЈИМА CE ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
ОДРЕЋУЈЕ ЗА OflEPATOPA CA ЗНАЧАЈНОМ ТРЖИШНОМ СНАГОМ HA 
ОДРЕЋЕНИМ ТРЖИШТИМА ПОДЛОЖНИМ ПРЕТХОДНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ 

- 1— Непрописно објављивање јавних консултација на нацрте решења 0 
одреFјивању оператора са значајном тржишном снагом за време 
трајања јавних консултација 0 нацрту Одпуке 0 тржиштима претходне 
регулације са извештајима 0 анализама тих тржишта, пре објављивања 
коначног текста наведене одлуке са извештајима 

Као што je то Suno истакнуто и код изношења коментара у јавним 
консултацијам на нацрт Одлуке 0 одреТјивању тржишта претходне 
регулације (ТРП) са извештајима 0 анализама тих тржишта, сматрамо да се 
одредбе Закона 0 електронским комуникацијама (ЗЕК) које се односе на 
оператора са значајном тржишном снагом - ЗТС (чл. 63.) морају 
сагледавати у вези са одредбама које регулишу - ТПР (чл.145. CT. 1. u 
чл.59.).

Према ЗЕК-у, Агенција је дужна да у року од годину дана од дана 
ступања на снаry ЗЕК-а изврши анализу тржишта, у складу са одредбама 
овог закона, што би у конкретном случају значило до 08. јула 2011. године. 

Потом Агенција је дужна да, у року од 6 месеци од објављивања 
извештаја о извршеној анализи тржишта, преиспита одлуке 0 утврђивању 
оператора са ЗТС, које су донете на основу раније важе ћих прописа, као и 
да одлучи 0 одређивању оператора са ЗТС у складу са одредбама новог 
Закона (чл. 145. ст. 2. и 3.). 

Првенствено указујемо да наведене одредбе ЗЕК-а прописују 
различите временске моменте за спровоТјење јавних консултација и 
утвТјивање анализа тржишта, a тек након тога и то y року од 6 месеци од 
објављивања коначног извештаја 0 извршеној анализи тржишта, наступа 
временски моменат спровоFјења јавних консултација за решења 0 
одређ ивању оператора са ЗТС и тек на крају доношење тих решења. У TOM 
смислу, мишљења смо да Агенција није испоштовала одредбе чл. 145. ст. 2. 
и 3.ЗЕК-а, које истовремено предствљају обавезе Агенције, али и права 
оператора. 

Поред тога, Агенција је истовременим спровоfјењем ове две јавне 
консултације, предлог ТПР је фактички и суштински дала као свој коначан 
став у садржају решења 0 одреТјивању оператора са ЗТС, иако јавне 
консултације 0 ТПР нису завршене, a самим тим није ни објављен коначан 
текст анализе ТПР. Овакав поступак Агенције наводи на закључак да изнета 
мишљења у току јавне консултације неТiе ни бити разматрана од стране 
Агенције, нити да иста могу у крајњем случају утицати на садржај коначног 
текста акта који је био предмет јавне расправе. 

Поставља се питање шта је сврха оваквих јавних консултација? 
Чињеница је да ЗЕК не прописује изричито обавезу Агенције да уважи 
изнета мишљења у току јавних консултација, ме ђутим уколико се има у виду



да ЗЕК изричито прописује обавезу Агенције да спроведе јавне 
консултације у поступку доношења акта из своје надлежности ради 
прибављања мишљења стручне и шире јавности 0 утицају предложених 
мера на тржиште електорнских комуникација (чл. 34. CT. 1.), то указује да 
Агенција мора размотрити и имати у виду изнета мишљења у јавним 
консултацијама. Оваква обавеза Агенције, је потвр ђена у одредби чл. 62. ст. 
3. ЗЕК којим је одређна изричита обавеза Агенције да у поступку доношења 
решења којим се одређују оператори са ЗТС, позива све заинтересоване 
стране да дају мишљења од значаја за одрђивање обавезе оператора са 
ЗТС u no потреби тражи мишљење органа надлежног за заштиту 
конкуренције. Надаље, ЗЕК управо посебно указује на значај управо јавних 
консултација 0 одређивању и анализи ТПР и јавних консултација за 
проглашење опертора са ЗТС и одреТјивању његових обавеза, јер за њих 
nponucyje минимални P0k од 30 дана (чл. 35. CT. 1). 

У изнетом смислу, сматрамо да се на овај начин грубо крше 
првенствено права оператора који fie овим решењима бити проглашени за 
операторе са ЗТС, али и права других заитнересованих лица. 

- 11 — Коментари Телеком-а Србија изнети у јавним консултацијама на 
нацрт Одлуке о одреfјивању ТПР са извештајима о анализама ових 
тржишта, као и у јавним консултацијама на нацрт Правилника о 
примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од 
стране оператора са ЗТС у области електронских комуникација, се у 
потпуности примењују и односе и на садржај релевантних нацрта 
решења у овим јавним консултацијама 

C обзриом, да су према нацрту решења извештаји 0 анализи ТПР 
саставни део ових решења, Телеком остаје у потпуности код коментара 
изнетих у јавним консултацијама на садржај ових извештаја. C обзиром, да 
се готово поклапа трајање обе јавне консултације (и за извештаје и за 
решења), не видимо разлог за понављање ових коментара и овим јавним 
консулатацијама, када су исти изнети на нацрт Одлуке 0 одређ ивању 
оператора са ЗТС са извештајима 0 анализима ових тржишта. 

- 111 — Телеком Србија је доведен у неравноправан положај у односу на 
остале предложене операторе са ЗТС и прекршена су одређена 
законом призната права, предвиfјањем минималног рока за трајање 
јавних консултација и истовременим спровоfјењем јавних 
консултација на: нацрт Правилника о примени трошковног принципа, 
одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са ЗТС у 
области електронских комуникација; нацрта Одлуке о одреТјивању 
ТПР са извештајима о анализама истих и нацрта решења о одреТјивању 
оператора са ЗТС



Према нашем мишљењу, P0K за спровоТјење ових јавних 
консулатација није разумно одређен, с обзиром да је Телеком Србија 
проглашен за оператора са ЗТС на 8 од укупно 9 ТПР, тако да исти не даје 
објективне могућности за припрему адекватних и свеобухватних коментара. 

Минималним трајањем јавних консултација пре свега оштеfiен 
Телеком Србија и тиме је доведен у неравноправан положај у односу на 
друге операторе који су предложени за операторе за ЗТС. Наиме, други 
предложени оператори са ЗТС имају исти рок за припрему коментара који 
се односе само на једно ТПР. Као што се могло да чује на одржаном 
округлом столу no овом питању, ни оператори чије се проглашење 
предлаже на само једном ТПР сматрају да није разумно одре ђено трајање 
јавних консултација. 
Додатно је отежена могуТiности Телеком-а да припреми одговарају ћ е 
коментаре чињеницом да се истовремено спроводе три јавне консултације 
које се у највеflој мери односе управо на права и обавезе Телекома (нацрт 
Правилника 0 примени трошковног принципа, одвојених рачуна и 
извештавању од стране оператора са ЗТС у области електронских 
комуникација; нацрта Одлуке 0 одреТјивању ТПР са извештајима 0 
анализама истих и нацрта решења 0 одређивању оператора са ЗТС). 
Сматрамо да је нису обезбеТјени ни разумни услови ни разумни рокови да 
се Телеком Србија изјасни 0 свим чињеницама релеватним за правилно 
одлучивање Агенције. У npunor изнетом, истичемо да је и Смерницама 
2002/Ц 165/03 предвиFјено да период јавних консултација мора бити 
разуман (нпр. за одлуке 0 проглашењу оператора са значајним тржишним 
уделом би био разуман период од 2 месеца)- тачка 6.1. Смерница. 

ПодсеТiамо да за разлику од јавних консултација чији су предмет 
општи правни акти где се примењују одредбе ЗЕК у погледу спровођења 
јавних консултација, ова јавна консултација има за предмет појединачни 
правни акт где се осим одредби ЗЕК, морају применити и одредбе Закона 0 
општем управном поступку (ЗУП). Према ЗУП-у, једно од основних начела 
овог закона, јесте да се пре доношења решења странци мора омогуfiити да 
се изјасни 0 чињеницама и околностима које су од значаја за доношење 
решења (чл. 9.), као и да се решење доноси тек пошто се утврде одлучне 
чињенице у поступку (чл.192.). Правила јавних консултација, имајуfiи у виду 
број ТПР за које се предлаже проглашење оператора са ЗТС, обимност 
предложених будућ их обавеза, као и трајање јавних консултација, не даје 
Телеком-у разумну могућност да се изјасни 0 свим чињиницама и 
околностима од значаја за одлучивање. 

Из изнетих разлога, сматрамо да уколико се не обезбеде услови за 
равноправни третман свих оператора, као и поштовање других права 
утврђених како ЗЕК, тако и другим nponucuMa, биFiемо принуђени да 
заштиту својих права остваримо у управном cnopy. 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.
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