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Република Србија 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

- др Владица Тинтор, директор- 
11103 Београд  
Палмотиfiева бр. 2. 

ПРЕДМЕТ : Јавне консултације о Извештају о анализи малопродајног тржишта 

дистрибуције медијских садржаја (Тржиште 8.) 

ВЕЗА: Ваш допис број 1-03-34900-17116-2 од 19.04.2016. године 

У вези са Вашим дописом под горњим бројем, поново Вам достављамо 
мишљење о Извештају 0 анализи малопродајног тржишта дистрибуције 
медијских садржаја (тржиште 8), као и Анекс са поверљивим подацима. 

C  поштовањем, 



Телеком Србија 
Предузеће за телекомуникације а.д. 

Београд, Таковска бр. 2. 

ФУНКЦИЈА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број :  
Датум; . ~ .2016. године 

Република Србија 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

- др Владица Тинтор, директор- 
11103 B e o r D a д  

ПалмотиFiева бр. 2. 

ПРЕДМЕТ : Јавне консултације о Извештају о анализи малопродајног тржишта 

дистрибуције медијских садржаја (Тржиште 8.) 

Поводом јавних консултација објављених на званичној Интернет страни 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 18.01.2016. 
rб,цине,  у  вези са Извештајем о анализи малопродајног тржишта малопродајног тржишта 
дистрибуције медијских садржаја (Тржиште 8.), износимо следеТiе коментаре и сугестије. 

Ha  основу података о укупном броју корисника услуге дистрибуције медијских 
садржаја  (Pay  TV)  u  тржишног учешflа оператора објављених у прегледима тржишта 
телекомуникација и поштанских услуга у 2012. 2013. и 2014. години види се пад укупног 
броја payTV корисника у 2014. за 55.000,  a y  случају оператора СББ, може се израчунати 
пад корисника у 2014. години за 148.900 (Табела 1). Наведени пад броја корисника се 
дешава у години интензивних припрема за завршетак процеса преласка са аналогног на 
дигитално емитовање телевизије и интензивне кампање кабловских оператора 
усмерене према корисницима аналогне терестријалне телевизије. Несумњиво је да је у 
наведеним условима морало доТiи не до пада броја корисника веfi до значајнијег раста 
броја корисника  pay  TV  ycnyre.  У прилог наведеном иде и констатација из Ан ализе да 
„на тржишту дистрибуције расте број претплатника, што значи да тражња за овом 
услугом не опада" што презентоване податке  0  броју корисника додатно доводи у сумњу. 
У табели 2. је, на основу података  0  укупном броју  pay  TV корисника објављених у 
прегледима тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији, 
приказан константан пораст броја корисника  pay  TV  ycnyre  за више од 100 хиљада 
корисника годишње, у периоду 2007.-2013. година. Упркос упитном паду у броју 
корисника у 2014. години, укупни остварен приход од пружања услуге дистрибуције 
медијског садржаја у 2014. години био је, према подацима Агенције, за 11 °/о виши него у 
претходној години, што додатно уноси сумњу у валидно ст  података  0  броју корисника. 
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Табела 1 
2012. 2013. 2014. 

Ukupan broj  Pay  TV korisnika  u  1.442.000 1.552.000 1.497.000 

RS 

SB13 - broj korisnika  Pay  TV 
usiuge operatora SBB 

757.050 822.560 673.650 

SBB - učešće broja korisnika  52,50% 53,00% 45,00%  

Telekom Srbija - broj korisnika 186.018 232.800 314.370 
Pay  TV usiuge 
Telekom Srbija - učešEe broja  
korisnika 

12,90% 15,00% 21,00%  

Табела 2 

Ukupan broj  pay  TV korisnika  (u  

000) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ha  основу свега наведеног основана је сумња у валидност података  0  броју 
корисника које кабловски оператори достављају Агенцији и који нису проверени, упркос 
чињеници да су на оснаву ових података у анализи изведени закључци који су у значајној 
мери утичу на крајње резултате анализе. 

( 	 )* 

Друга значајна примедба Телекома Србија односи се на критеријуме и 
арryментацију који су за исте ствари дијаметрално различити у анализи Тржишта 1. и 
анализи Тржишта 8. 

Тако се у анализи Тржишта 8. констатује да малопродајно тржиште дистрибуције 
медијских садржаја није дефинисано као релевантно у директивама Европске комисије 
па се сходно томе, за утврfјивање његове релевантности, примењује Тест 3 критеријума. 
Наведено важи и за Тржиште 1., али је Агенција применила другачији приступ. 

Статус Тржишта 1. и Тржишта 8. је идентичан  u no  Одлуци  0  одреFјивању 
релевантних тржишта подложних претходној реryлацији („Службени гласник РС', број 
59/11)  no  којој  cy oSa  релевантна тржишта nодложна претходној реryлацији  u no  
релевантној препоруци Европске комисије 2014/710/ЕУ,  no  којој ниједно малопродајно 
тржиште није подложно претходној реryлацији,  a  ипак Агенција у анализама различито 
третира ова два тржишта: 

a)Статус Тржишта 1. не доводи у питање, иако би требало,  no  истом основу 
као и Тржиште 8., веТi само утврfјује доминацију Телекома Србија; 

b)Преиспитује се статус Тржишта 8. тако што спроводи врло кратак и 
недовољно арryментован Тест 3 критеријума, што резултира изузимањем 
Тржишта 8. из претходне реryлације. 

У Тесту 3 критеријума у оквиру анализе тржишта 8 се констатује да реryлаторне 
Sapujepe  за улазак на тржиште не постоје и да тржиште није изложено високим и трајним 
улазним баријерама, с обзиром на степен развијености приступне мреже Телеком-а 
Србија. При томе се заборавља чињеница да Телеком-у Србија за дистрибуцију 
медијских садржаја није довољна, само  no  себи, распрострањена приступна мрежа веfi 
је потребна широкопојасна приступна мрежа, чије обезбеfјивање захтева значајна 
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додатна улагања и чији је број активних прикључака далеко мањи од броја кабловских 
прикључака, који су сами no себи широкопојасни. Истовремено, у анализи Тржишта 1. 
уопште се не узима у обзир преко 1 милион корисника кабловских дистрибутивних 
система, веТi се само констатује да Телеком Србија поседује мрежу која се тешко 
реплицира. Дакле, у анализи Тржишта 8. мрежа Телекома Србија се узима као кључни 
арryмент да баријере не постоје док се у анализи Тржишта І. кабловска мрежа уопште 
не разматра као значајан ресурс. 

У анализи Тржишта 8. се хипотетички анализира моryТiност да „када би Телеком 
Србија био у моryТiности да 1PTV ycnyry понуди свим домаfiинствима до којих има 
приступ, представљао би најзначајнијег конкурента на тржишту дистрибуције медијских 
садржаја". Истовремено, у анализи Тржишта І. се не каже да када би кабловски 
оператори понудили ycnyry приступа свим домаfiинствима до којих имају приступ (преко 
1 милион домаfiинстава) да би онда они представљали најзначајнијег конкурента веfl се 
говори 0 тренутном ниском учешfiу кабловских оператора у броју корисника телефонске 
услуге. 

Желимо посебно да нагласимо да анализа Тржишта 8. није сагледавала 
доминантан положај у односу на TB права, права на медијски садржај (content), односно 
TB канале. Када се третира област дистрибуције медијских садржаја није довољно 
базирати се само на приступним технологијама веТi је важно анализирати и стање на 
тржишту у погледу TB права. TB права су од есенцијалне важности за ову услуry и то je 
свим операторима добро позната чињеница. СББ је као највеfiи дистрибутер медијских 
садржаја користио свој доминантни положај како би онемоryflио Телеком Србија да доFје 
до TB права и развија своју ycnyry. Ca једне стране СББ је као власник бројних 
ексклузивних TB права онемоry%авао Телеком-у Србија да тај исти садржај дистрибуира 
до својих корисника, a ca друге стране СББ је користио је свој доминантни положај и 
обезбеfјивао ексклузиву за садржај који није сам производио. 

СагледавајуFiи сву комплексност  Тржишта 8. сматрамо да смо далеко од тога да 
су се стекли услови да се дистрибуција медијских садржаја препусти само тржишној 
утакмици и да СББ, који  no  више основа диктира понашање на тржишту, мора да остане 
ЗТС оператор на овом тржишту . 

Сматрамо да Извештај  0  анализи тржишта 8. треба допунити прецизним 
подацима  0  броју корисника сваког од тржишних играча и на основу тога урадити нову 
квантитативну анализу npaFieнy и квалитативном анализом како би се заиста извели 
закључци који треба  npe  свега да обезбеде дугорочни развој овог тржишта. 

C  поштовањем, 

*Коментари у овом делу текста представљају поверљиве податке и дати су Анексу 
** Коментари у овом делу текста представљају поверљиве податке и дати су Анексу 
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