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ПРЕДМЕТ: Коментари Телекома Србија поводом извешт.'а о анализи
велепродајног тржишта изнајмљених лин 'а (тржиште 6)

Поводом јавних консултација објављених на зван .о И-•нет страни
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: РАТЕЛ) 23.07.2015. године, у вези са извештајем 0 анализи
велепродајног тржишта изнајмљених линија (тржиште 6.), износимо cneдeFie
коментаре и сугестије.
У извештају 0 анализи предметног тржишта нису идентификовани
капацитети свих релевантних оператора у погледу транспортне инфраструктуре
на територији Републике Србије, што је од суштинског значаја за оцену стања
конкурентности на тржишту. Пре свега, није препознат капацитет оптичких мрежа
којим располажу јавна и комунална предузе ћ а као и оператори Теленор, ВИП,
СББ, Орион Телеком, Тарго Телеком, JR „Пошта Србије", кабловски оператори
удружени у Пословно удружење кабловских оператора Србије (ПУКОС),
многобројни други ucn u КДС оператори. Тржиште изнајмљених линија у 2014.
години карактерише велики број оператора и јавних предузеfiа који поседује
сопствену транспортну мрежу и који према подацима РАТЕЛ-а имају око 50 %
тржишног yчewfia. C обзиром на тренд и брзину пада тржишног учешfiа Телекома Србија а.д. оправдано је претпоставити да ћ e у наредном периоду то учешfiе
бити знато мање па тврдња РАТЕЛ-а да се у наредном периоду не очекују веТiе
промене и померања на тржишту није поткрепљена ни једним аргументом. Ако
узмемо у обзир тржишно учеш ћ е Телеком-а Србија а.д. од око 50 % није
аргументована ни тврдња да је инфраструктура која се користи за пружање
изнајмљених линија у 100 % власништву Телеком-а Србија и да закључно са
31.12.2014 године није постојала ефективна конкуренција. Сасвим супротно од
наведене тврдње, подаци 0 наведеном паду тржишног учеш ћ а Телеком-а Србија
а.д. на овом тржишту у периоду који је обухвата претхо д ну и теку ћ у ар ~ализу,
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показују да је створена делотворна конкуренција и да су престали разлози за
претходну регулацију овог тржишта.
Неспорно је и да на предметном тржишту у овом тренутку постоји
супституција и на страни тражње и на страни понуде.
Корисници се последњих година окрећу VPN u Етернет решењима
Телеком-а Србија а.д. и других оператора превасходно због природе својих
мрежа и 36cr тренда целокупног тржишта електронских комуникација.
Што се тиче супституције на страни понуде, велики број оператора је у
овом тренутку у могуТiности да пружи не само изнајмљене линије, веТi и L2VPN
и Етернет решење као u dark fiber као супститут за изнајмљене линије великих
капацитета. У извештају РАТЕЛ наводи да ce VPN не може сматрати адекватним
супститутом за услугу изнајмљених линија јер не обезбеђује гаранције у погледу
симетричног капацитета преноса као и параметара квалитета услуге. Сматрамо
да РАТЕЛ у анализи не сагледава све врсте L2VPN услуга када доноси овакав
закључак. Наиме, треба имати на уму да се ова услуга реализује преко 1Р/MPLS
технологије и да се може реализовати као EVPL, EPL port based u EPL QinQ
сервис и да управо EPL port based решења обезбеђују еквивалентне
карактеристике као услуга изнајмљених линија.
C обзиром да постоји супституција и на страни тражње и на страни понуде,
сматрамо да велепродајно тржиште изнајмљених линија не треба да буде
подложно претходној регулацији.
Алтернативно, предлажемо да се велепродајно тржиште изнајмљених
линија ограничи на основни скуп изнајмљених линија капацитета 64 Kbps, 2
Mbps неструктуирано и 2Mbps структуирано, односно ограничи на изнајмљене
линије које се реализују преко бакарних парица.
C поштовањем,
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