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Предмет: Коментари А1 Srbija на други круг јавних консултација о Нацрту извештаја о 
анализи велепродајног тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за 
производе за масовно тржиште 

Поштовани, 

У складу са другим кругом јавних консултација о Нацрту извештаја о анализи велепродајног 
тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно 
тржиште (даље у тексту: Нацрт извештаја) у наставку текста достављамо мишљење А1 
Srbija на предметни документ. 

Нацрт извештаја предвиFја да ЗТС оператор треба да понуди јединствену услугу bitstream 
приступа независно од технологије којом се услуга реализује што је од изузетног значаја 
за даљи развој тржишта и равноправан третман оператора корисника. 

Имајуliи наведено у виду, А1 Srbija поздравља овакав приступ и одлуку РАТЕЛ-а да цене 
велепродајних регулисаних услуга на овом тржишту буду трошковно засноване применом 
LRIC трошковног модела. У погледу могуliности да се утврди фазна примена трошковно 
заснованих цена, предлажемо да фазни период не буде дужи од шест месеци имајуliи у 
виду стварна кретања на тржишту која указују да корисници приступају интернету 
доминантно путем оптичких каблова. С тим у вези желимо да укажемо на значај да ЗТС 
оператор у оквиру своје Стандардне понуде објави техничке и комерцијалне услове на 

начин да исти буду транспарентни и доступни под једнаким условима свим учесницима на 
тржишту. 
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