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СРБИЈ Е 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ - РАТЕЛ 

Вишњићева 8, 11000 Београд 

ПРЕДМЕТ: Јавне консултације  0  извештају  0  анализи велепродајног тржишта 

терминације позива у јавној телефонској мрежи (тржиште 3) 

Поводом Извештаја  0  анализи велепродајног тржишта терминације 
позива у јавној телефонској мрежи сматрамо да проглашење сваког оператора 
јавне телефонске услуге за опереатора са значајном тржишном снагом (ЗТС) 
без обзира на његову величину и реалну снагу на тржишту, не одговара 
реалности и није у интересу осталих оператора који нису ЗТС оператори 
малопродаје јавне телефонске услуге. 

Наиме, сматрамо крајње дискутабилно дефинисање релеватног тржишта 
(одељак 3 анализе) јер управо у самом дефинисању релеватног тржишта 
предлагач анализе га представља као скуп свих понуТјених услуга електронских 
комуникација на одређеном географском подручију, које  ce no  својим 
карактеристикама наменама и ценама, могу меТјусобно субституисати, тј. које 
крајњи корисници користе за исте сврхе. 

Управо у дефиницији релевантног тржишта предлагач Извештаја 
наглашава да је у питању скуп свих понуТјених услуга, што преведено на услуге 
које се нуде на поједином географском подручију, би значило да на одређеном 
географском подучију постоји могуТiност субституције услуга интернета, 
дистрибуције медијских садржаја, јавне телефонске услуге, мобилне 
телефоније идр. 

Оцењујемо да је предлагач извештаја био склон да саму услугу 
велепродаје терминације позива посматра одвојено од целине тржишта, 
свеукупности понуде електронских комуникационих услуга крајњим 
корисницима. Уколико на одреfјеном тржишту постоји субституција понуде 
крајњим корисницима сматрамо да такво тржиште не треба бити предмет 
претходне реryлације. 
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He  схватамо кога Рател штити проглашавајуFiи остале операторе јавне 
телефонске услуге (који и немају кориснике) за ЗТС операторе на сопственој 
мрежи. 
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У случају јавне телефонске  ycnyre  то  je  управо таква ситуација. Телеком 
Србија ад је ЗТС оператор у области јавне телефонске услуге малопродаје и 
велепродаје апсолутно доминантан оператор на целокупној територији Србије 
па и у свим географски одреТјеним деловима тржишта где  cy no  оцени 
власници осталих мрежа монополисти. 

Остали оператори који су уписани у регистар РАТЕЛ-а за пружање 
услуге јавне телефонске услуге или још нису ни почели да пружају ту услугу 
или је пружају у веома малом обиму па се не могу ни сматрати објективном 
конкуренцијом Телеком Србија. Преносивост бројева је заживела тек у 
протекла 4 месеца и то прилично симболично. Дакле овом анализом, 
предлагач документа који је на јавној расправи је требао да се бави,  a  не само 
велепродајом. Јер онда би и закључци требали да буду другачији. Само 
уколико мали оператори могу да конкуришу Телеком Србија у малопродаји 
јавне телефонске услуге можемо говорити  0  конкуренцији. Уколико буду 
проглашени за ЗТС у велепродаји ценимо да Tie бити потпуно онемогуТiени да 
воде тржишту утакмицу, веТi ћe меТјусобно повезивање и терминацију позива 
морати да nnafiajy  no  ценама које је дефинисао Телеком Србија а.д.,  a  одобрио 
РАТЕЛ. 

Стога закључујемо да на тржишту терминације позива у јавној 
телефонској услузи може и треба бити проглашен за оператора са ЗТС и свим 
обавезама које из тога произилазе, само Телеком Србија а.д. из разлога што се 
тиме штите остали оператори јавне телефонске услуге. 
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