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Број: 1-Каб-416-894/11 

Датум: 16.05.2011. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу чл. 3. став 1. тач.1) и 6), 8. став 1. тачка 2) и 22. став 2. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10), чл. 192. и 202. 

став 2. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и  

31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10), чл.12. став 1. тачка 2) и 28. Статута 

Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 

59/10),  

 

Директор Републичке агенције за електронске комуникације доноси 

 

                 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I. Операторима који су имаоци кабловске канализације на територији 

Републике Србије одређује се месечна накнада за закуп кабловске 

канализације за полагање каблова у цеви пречника до 40mm, у износу од 

0,09 EUR/m. 

 

II. На месечну накнаду одређену ставом I. диспозитива овог решења, оператори 

који су имаоци кабловске канализације могу одобрити комерцијалне 

попусте у складу са својом пословном политиком.  

 

 

III. Ово решење је коначно и доставља се јавним саопштењем на Интернет 

страници Републичке агенције за електронске комуникације у смислу члана 

84. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и  

31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10). 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  

Полазећи од одредби члана 3. став 1. тач. 1) и 6) Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, у даљем тексту: Закон), 
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којима је, између осталог, прописано да се циљеви и начела регулисања односа у 

области електронских комуникација заснивају на обезбеђивању услова за 

равномеран развој електронских комуникација на целој територији Републике 

Србије, као и подстицању конкуренције и економичности и делотворности у 

обављању делатности електронских комуникација, Републичка агенција за 

електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) је утврдила месечну накнаду 

за закуп кабловске канализације за полагање каблова у цеви пречника до 40mm, у 

износу од 0,09 EUR/m свим операторима који су имаоци кабловске канализације на 

територији Републике Србије. 

  

Приликом утврђивања висине месечне накнаде из претходног става, 

Агенција је имала у виду одлуку број 1-Каб-031-946/10-6 од 04.06.2010. године коју 

је донела решавајући спорна питања у вези цена приступа телекомуникационој 

инфраструктури Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ 

d.o.o. и утврђену цену применила на све операторе који су имаоци кабловске 

канализације, а у циљу спречавања дискриминације и омогућавања приступа 

кабловској канализацији под једнаким условима. 

 

Имајући у виду наведено Агенција је код одређивања месечне накнаде за 

закуп телекомуникационе канализације за полагање каблова користила методу 

упоређивања (benchmarking). Месечна накнада за закуп телекомуникационе 

канализације одређена је на основу расположивих података у државама региона 

које су узете као референтне у конкретном случају због конфигурације терена и 

сличности у степену развоја и тржишта.  

 

Коришћени су подаци доступни за Републику Хрватску и Републику 

Бугарску. Износ месечне накнаде одређен је у висини од 0,09 EUR/m, и то као 

средња вредност накнаде у Републици Хрватској која износи 0,05 EUR/m и 

Републици Бугарској у износу од 0,13 EUR/m чиме је одређен износ месечне 

накнаде за закуп канализације у висини од 0,09 EUR /m.  

 

Полазећи од чињенице да оператори који су имаоци кабловске канализације 

у Републици Србији имају могућност да у оквиру своје пословне политике, у 

зависности од одређених критеријума (нпр. дужина закупљене канализације, 

трајање уговора, начин плаћања и сл.) одобре одређене комерцијалне попусте у 

понуди или уговорима, Агенција је решила као у ставу II. диспозитива овог 

решења. 

 

Ово решење је коначно сагласно одредби члана 22. став 4. Закона и 

доставља се јавним саопштењем на Интернет страници Агенције у смислу члана 

84. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и  31/01 и 

„Службени гласник РС“, број 30/10), имајући у виду да су се по оцени органа 

стекли услови за непосредну примену наведеног члана. Ово решење сматра се 

достављеним заинтересованим странкама по истеку рока од 15 дана од дана 

његовог објављивања на Интернет страници Агенције. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог 

достављања. 

 

 

 

    Директор 
 

   др Милан Јанковић 

 


