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На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 

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

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

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, број 

125/14), Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији 

(„Службени гласник РС“, број 59/11), у поступку анализе велепродајног тржишта 

терминације позива у јавној телефонској мрежи и одређивања оператора са значајном 

тржишном снагом, као и одређивања обавеза операторима са значајном тржишном снагом, 

  

        директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге    

доноси 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
  
I. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2 Београд, Serbia 

Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови 

Београд, Telenor d.o.o., Омладинских бригада 90, Нови Београд, Beogrid d.o.o., 

Нехруова 82а, Београд, Knight Development Support, Булевар Ослобођења 26, Нови 

Сад, IKOM d.o.o., Џона Кенедија 10д, Београд, Invest Inženjering d.o.o., Пут 

Шајкашког одреда 5а, Нови Сад, KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., Јурија 

Гагарина 206, Нови Београд, SAT-TRAKT d.o.o., Маршала Тита 111, Бачка Топола, 

Beotelnet-ISP, Булевар Војводе Мишића 37, Београд, Radijus vector d.o.o., Милентија 

Поповића 9, Нови Београд, Telemark Systems, Синђелићева бб, Чачак и Друштво за 

телекомуникације „Орион телеком“ д.o.o. из Београда, Гандијева 76A, одређују се за 

операторe са значајном тржишном снагом на велепродајном тржишту терминације 

позива у јавној телефонској мрежи.  

  

II. Операторима Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Таковска 2 

Београд и  Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Зорана 

Ђинђића 8а, Нови Београд одређују, се следеће обавезе:  

  

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;  

2. недискриминаторног поступања;  

3. рачуноводственог раздвајања;  

4. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;  

5. контроле цена и примене трошковног рачуноводства.  

  

III. Операторима Друштво за телекомуникације „Орион телеком“ д.o.o., Гандијева 76A 

Београд,  Telenor d.o.o., Омладинских бригада 90, Нови Београд, Beogrid d.o.o., 

Нехруова 82а, Београд, Knight Development Support, Булевар Ослобођења 26, Нови 
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Сад, IKOM d.o.o., Џона Кенедија 10д, Београд, Invest Inženjering d.o.o., Пут 

Шајкашког одреда 5а, Нови Сад, KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., Јурија 

Гагарина 206, Нови Београд, SAT-TRAKT d.o.o., Маршала Тита 111, Бачка Топола, 

Beotelnet-ISP, Булевар Војводе Мишића 37, Београд, Radijus vector d.o.o., Милентија 

Поповића 9, Нови Београд и Telemark Systems, Синђелићева бб, Чачак, одређују се 

следеће обавезе:  

  

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;  

2. недискриминаторног поступања; 

3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава; 

4. контроле цена.  

  

IV. Обавезе утврђене ст. II. и III. диспозитива овог решења оператори из става I. 

диспозитива овог решења су дужни да извршавају у складу са  документом 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге „Извештај о 

анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи“, 

септембар-новембар 2014. године, који је у целости саставни део овог решења.   

  

V. Оператори из става I. диспозитива овог решења у обавези су да у року од 60 дана од 

дана пријема захтева Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге сачине и објаве нову стандардну понуду у складу са прописима који уређују 

стандардне понуде.  

  

VI. Ово решење је коначно и објавиће се на Интернет страници Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге.  

  
  

О б р а з л о ж е њ е 
  

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 

тексту: Агенција) је по службеној дужности, сагласно одредби чл. 60. и 62. ст. 1-4 Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у 

даљем тексту: Закон), извршила анализу, велепродајног тржишта терминације позива у 

јавној телефонској мрежи и о томе сачинила „Извештај о анализи велепродајног тржишта 

терминације позива у јавној телефонској мрежи“, септембар - новембар 2014. године (у 

даљем тексту: Извештај о анализи релевантног тржишта), који је у целости саставни део овог 

решења. Извештај о анализи релевантног тржишта садржи чињеничну грађу, односно 

одлучне чињенице за доношење овог решења и његов је саставни део. 

  

Велепродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи утврђено је 

као релевантно тржиште подложно претходној регулацији Одлуком о одређивању 

релевантних тржишта подложних претходној регулацији („Службени гласник РС“, број 

59/11), коју је донео Управни одбор Агенције.   

  

Агенција је приликом анализе релевантног тржишта (у даљем тексту: анализа) водила 

рачуна о примени Препоруке Комисије (ЕЗ) број 2007/879/EC од 17.12.2007. године о 

релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација која су подложна 
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претходној регулацији, као и Смерницама Комисије (ЕЗ) број 2002/C 165/03 од 11.07.2002. 

године о анализи тржишта и утврђивању значајне тржишне снаге на основу регулаторног 

оквира за електронске комуникације.  

 

Агенција је анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској 

мрежи приступила сагласно одредби члана 60. Закона, којом је прописано да Агенција 

најмање једном у три године врши анализу релевантних тржишта, а по потреби и додатних 

тржишта, уз примену одговарајућих препорука Европске уније у анализи тржишта и 

утврђивању значајне тржишне снаге. 

  

Приликом анализе коришћени су подаци које је Агенција прикупила путем упитника 

за велепродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи који обухватају 

период од 2011. до 2013. године.   

  

Агенција је поступак анализе спровeла у циљу оцене степена конкурентности на 

одређеном релевантном тржишту, сходно члану 59. став 1. Закона,  односно у циљу процене 

да ли постоје оператори са значајном тржишном снагом на одређеном релевантном тржишту. 

 

Одређивање оператора са значајном тржишном снагом (у даљем тексту: оператор са 

ЗТС) експлицитно је уређено одредбама члана 62. Закона. 

 

Обавезе оператора са ЗТС које му се решењем одређују прописане су чланом 63. 

Закона.  

  

У поступку анализе дефинисано је релевантно тржиште у производној и географској 

димензији, анализирани су критеријуми за утврђивање значајне тржишне снаге, а по 

окончању тог поступка за операторе са са ЗТС одређени су: Предузеће за телекомуникације 

„Телеком Србија“ а.д., Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Telenor d.o.o., 

Beogrid d.o.o., Knight Development Support, IKOM d.o.o., Invest Inženjering d.o.o., 

KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., SAT-TRAKT d.o.o., Beotelnet-ISP, Radijus vector 

d.o.o., Telemark Systems и Орион телеком д.o.o. Операторима са ЗТС су одређене обавезе 

на основу постојећег стања конкуренције и идентификованих потенцијалних препрека у 

развоју тржишне конкуренције са којим се суочавају оператори на велепродајном тржишту 

терминације позива у јавној телефонској мрежи.   
  

Агенција је закључила да је у производној димензији, релевантно тржиште  

велепродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи оператора Телеком 

Србија а.д., (фиксна мрежа, укључујући капацитете фиксне мреже CDMA), независно од 

националне мреже из које позив потиче, што је детаљно описано у поглављу 3 Извештаја о 

анализи релевантног тржишта, а од важности је за доношење овог решења. Такође, Агенција 

је закључила да су у производној димензији, релевантна тржишта и велепродајно тржиште 

терминације позива у јавној телефонској мрежи оператора Serbia Broadband - Srpske 

kablovske mreže d.o.o., Telenor d.o.o., Beogrid d.o.o., Knight Development Support, IKOM 

d.o.o., Invest Inženjering d.o.o., KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., SAT-TRAKT d.o.o., 

Beotelnet-ISP, Radijus vector d.o.o., Telemark Systems и Орион телеком д.o.o. независно од 

националне мреже из које позив потиче, што је детаљно описано у поглављу 3 Извештаја о 

анализи релевантног тржишта, а од важности је за доношење овог решења.  
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У географској димензији, за релевантно тржиште одређено је национално тржиште 

Републике Србије.   

  

На основу критеријума за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге који су 

дефинисани у члану 61. Закона, и који су детаљно описани у поглављу 4 Извештаја о анализи 

релевантног тржишта, Агенција је утврдила да на посматраном релевантном тржишту не 

постоји ефикасна конкуренција, односно да оператори: „Телеком Србија“ а.д., Serbia 

Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Telenor d.o.o., Beogrid d.o.o., Knight 

Development Support, IKOM d.o.o., Invest Inženjering d.o.o., KOPERNIKUS 

TECHNOLOGY d.o.o., SAT-TRAKT d.o.o., Beotelnet-ISP, Radijus vector d.o.o., Telemark 

Systems и Орион телеком д.o.o. поседују значајну тржишну снагу. У посматраном периоду 

тржишно учешће „Телеком Србија“ а.д. на велепродајном тржишту терминације позива у 

јавној телефонској мрежи износи 100% у сопственој мрежи. Како је техничка реализација ове 

велепродајне услуге таква да се учешће на предметном тржишту неће мењати, то „Телеком 

Србија“ а.д омогућава независно понашање у односу на конкуренцију и крајње кориснике. 

Такође, тржишно учешће свих осталих оператора на велепродајном тржишту терминације 

позива у јавној телефонској мрежи износи 100% у сопственој мрежи. Како је техничка 

реализација ове велепродајне услуге таква да се учешће на предметном тржишту неће 

мењати, то свим осталим операторима омогућава независно понашање у односу на 

конкуренцију и крајње кориснике.  

  

Након утврђивања свих правно релевантних чињеница, на основу члана 63. Закона, уз 

уважавање постојећих и потенцијалних препрека у развоју тржишне конкуренције које су 

детаљно описане у поглављу 5 Извештаја о анализи релевантног тржишта, Агенција је 

„Телеком Србија“ а.д. и Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o. као операторима 

са ЗТС утврдила обавезе из става II. диспозитива овог решења, а Telenor d.o.o., Beogrid 

d.o.o., Knight Development Support, IKOM d.o.o., Invest Inženjering d.o.o., KOPERNIKUS 

TECHNOLOGY d.o.o., SAT-TRAKT d.o.o., Beotelnet-ISP, Radijus vector d.o.o., Telemark 

Systems и Орион телеком д.o.o. утврдила обавезе из става III. диспозитива овог решења.  

  

Приликом одређивања обавеза операторима са ЗТС, Агенција је водила рачуна о 

врсти и природи утврђених недостатака на тржишту, претходним улагањима, подстицању 

даљих улагања и могућности за повраћај улагања по разумној стопи с обзиром на ризике.   

  

Агенција је ставом II. диспозитива овог решења „Телеком Србија“ а.д. и Serbia 

Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o. као операторима са ЗТС одредила следеће 

обавезе: објављивања одређених података у форми стандардне понуде, недискриминаторног 

поступања, рачуноводственог раздвајања, омогућавања приступа и коришћења елемената 

мреже и припадајућих средстава, као и обавезу контроле цена и примене трошковног 

рачуноводства.  

  

Такође, Агенција је ставом III. диспозитива овог решења Telenor d.o.o., Beogrid d.o.o., 

Knight Development Support, IKOM d.o.o., Invest Inženjering d.o.o., KOPERNIKUS 

TECHNOLOGY d.o.o., SAT-TRAKT d.o.o., Beotelnet-ISP, Radijus vector d.o.o., Telemark 

Systems и Орион телеком д.o.o. као операторима са ЗТС одредила следеће обавезе: 

објављивања одређених података у форми стандардне понуде, недискриминаторног 
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http://registar.ratel.rs/cyr/reg201?action=table-details&filterNaziv=&filterSediste=&filterPodrucje=&vrstaMreze=5&vrstaUsluge=1&datumIzdavanjaOd=&datumIzdavanjaDo=&format=&operatorId=219
http://registar.ratel.rs/cyr/reg201?action=table-details&filterNaziv=&filterSediste=&filterPodrucje=&vrstaMreze=5&vrstaUsluge=1&datumIzdavanjaOd=&datumIzdavanjaDo=&format=&operatorId=219
http://registar.ratel.rs/cyr/reg201?action=table-details&filterNaziv=&filterSediste=&filterPodrucje=&vrstaMreze=5&vrstaUsluge=1&datumIzdavanjaOd=&datumIzdavanjaDo=&format=&operatorId=219
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поступања, омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава, 

као и обавезу контроле цена.  

   

Оператори из става I. диспозитива овог решења су дужни да обавезе утврђене ст. II. и 

III. диспозитива овог решења извршавају у складу са документом Извештај о анализи 

релевантног тржишта, па је одлучено као у ставу IV. диспозитива овог решења.  

  

Оператори са ЗТС су у обавези да у року од 60 дана од дана пријема захтева Агенције 

сачине и објаве нове стандардне понуде у складу са прописима који уређују стандардне 

понуде,те је одлучено као у  ставу V. диспозитива овог решења.  

 

У поступку анализе релевантног тржишта, односно доношења овог решења Агенција 

је, сагласно одредби чл. 60. став 2. и 62. став 3. Закона, дана 13.10.2014. године прибавила и 

Мишљење Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-02-619/2014-2 од 10.10.2014. године, 

у коме је констатовано, између осталог, да су принципи који су примењени приликом 

анализе релевантног тржишта, у основи, принципи који се примењују и у области заштите 

конкуренције. Такође, када је реч о регулаторним обавезама које су одређене операторима са 

ЗТС, Комисија за заштиту конкуренције констатује да су у потпуности у складу са Законом, 

који у члану 63. таксативно наводи које мере Агенција може одредити оператору са ЗТС. 

  

Поступајући сагласно одредбама чл. 34-36. Закона, Агенција је у периоду од 

15.09.2014. године до 15.10.2014. године спровела поступак јавних консултација ради 

прибављања мишљења стручне и шире јавности на нацрт Извештаја о анализи релевантног 

тржишта. Агенција је након тога, извршила анализу пристиглих мишљења, примедаба и 

предлога на наведени акт и уважила основане сугестије и примедбе.   

  

Даље, Агенција је у поступку који претходи доношењу одговарајућег решења за 

операторе са ЗТС предочила чињенице и околности које су од значаја за одлучивање у овој 

управној ствари и истима омогућила да у остављеном року од 15 дана, доставе 

документацију или друге доказе за које сматрају да су релевантни за одлучивање, а сагласно 

одредбама члана 22. став 3. Закона и члана 9. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10).  

 

 У остављеном року изјаснили су се следећи оператори: SAT-TRAKT d.o.o., Serbia 

Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Kopernikus, Радијус вектор, Telemark, Knight 

Development Support, „Телеком Србија“ а.д., „Орион телеком“ д.о.о. и „Telenor“ d.o.o. 
  

 Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o. је у свом изјашњењу број 

1619/2014 oд 08.12.2014. године, поновио своје мишљење изнето у току јавне расправе да 

сматра неоправданим наметање регулаторне обавезе у виду рачуноводственог раздвајања и 

примене трошковног рачуноводства. Агенција сматра да је Serbia Broadband - Srpske 

kablovske mreže d.o.o. оператор са значајном тржишном снагом на тржишту дистрибуције 

медијских садржаја и као таквом му је већ прописана обавеза рачуноводственог раздвајања и 

примене трошковног рачуноводства. Како би било доказано да нема преливања трошкова 

између регулисаних и нерегулисаних услуга, Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže 

d.o.o.  мора разложити све услуге па и услугу терминације саобраћаја без обзира да ли је ова 
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обавеза наметнута или не. Овај податак ће бити од изузетне користи и ради сагледавања 

трошкова терминације у мрежама нове генерације. 

 

 SAT-TRAKT d.o.o. у свом допису број 1966 од 09.12.2014. године наводи да се 

одлуком РАТЕЛ-а, практично сваки нови оператер који је тек отпочео посао пружања јавне 

телефонске услуге одмах проглашава за оператера за значајном тржишном снагом, 

сматрајући да је овакво становиште неприхватљиво јер је супротно Директивама Европске 

уније којом се даје дефиниција релевантног тржишта и у којој Директиви се дефиниција 

значајне тржишне снаге изједначава са концептом доминације.  Даље овај оператор наводи 

да је РАТЕЛ у циљу правилног утврђивања тржишне снаге морао пре свега анализирати 

тржишно учешће телекомуникационог оператора на релевантном тржишту и измене у 

структури у дужем временском периоду; препреке за улазак на релеванто тржиште и утицај 

потенцијалне конкуренције на том тржишту; утицај великих корисника на снагу оператора 

(компензациона куповна моћ), еластичност тражње; тренутно стање конкуренције на 

релевантном тржишту; технолошка предност и супериорност, ниво развијености продајне и 

дистрибутивне мреже; степен вертикалне интеграције; степен диференцијације услуга; 

привилегован приступ тржиштима капитала и финансијским ресурсима; да ли контролише 

инфраструктуру, чији се обим не може лако удвостручити и остало. Агенција је мишљења да 

је у анализи  јасно изнето да је тржиште 3, односно  велепродајно тржиште терминације 

позива у јавној телефонској мрежи, карактеристично по томе што за услуге на овом тржишту 

не постоји супституција, односно алтернативни начин остваривања позива упућених ка 

кориснику из мреже. Из тог разлога се сви оператори који учествују на истом проглашавају 

за операторе са значајном тржишном снагом. На састанку који је током јавне расправе 

одржан са кабловским операторима предочено је да су и у другим државама (конкретно је 

дат пример Републике Хрватске и Републике Словеније) након анализе тржишта 

терминације позива у фиксну мрежу сви оператори проглашени за операторе са значајном 

тржишном снагом. 

 

 Оператори Kopernikus, Радијус вектор и Telemark (у даљем тексту: КРТ) су 

10.12.2014. године упутили своја изјашњења дописима број: 1049/14, 2.1-5-4/14 и 149/2014 

(Дописи ова три оператора су идентичне садржине, па је у наставку дат извод из дописа 

Радијус вектора): Коментари ових оператора су врло слични коментарима који су дати током 

јавне расправе, као и на састанку који је у Агенцији одржан на ову тему дана 22.10.2014. 

године. Напред наведени оператори указују на чињеницу да је њихова мрежа 

карактеристична по томе што више личи на виртуелну мрежу, као и да велики део функција 

везаних за телефонску услугу обавља оператор Telenor d.o.o. кога означавају као 

„надоператора“. Агенција сматра да су сва три оператора у Регистру Агенције евидентирана 

као оператори који поседују кабловску мрежу за приступ. Telemark није обухваћен 

предметном анализом јер је касније  регистрован за јавну говорну услугу и накнадно додат у 

коначан списак оператора у анализи. Сагласно Правилнику о општим условима за обављање 

делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник 

РС“, бр. 38/11, 44/11-исправка и 13/14 ) ови оператори су регистровани и за јавну говорну 

услугу. Поводом наведеног у просторијама Агенције је 22.10.2014. године одржан састанак 

између представника Агенције - Сектора за регулативу и Сектора за економске послове и 

анализу тржишта,  и представника КРТ и Telenor d.o.o.. На састанку је изнет став Агенције да 

наведени правилник не предвиђа виртуелне операторе у фиксној мрежи,  као што не 

распознаје ни термин „надоператора“ , па се сходно томе   може констатовати да су сви 
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оператори, у складу са уписом у Регистар Агенције, у анализи посматрани на идентичан 

начин  и то као оператори регистровани за обављање јавне говорне услуге, што је у складу са 

чланом 14. и 14а наведеног правилника. 

 

 У анализи је јасно изнето да је релевантно тржиште карактеристично по томе што за 

услуге на овом тржишту не постоји супституција, односно алтернативни начин остваривања 

позива упућених ка кориснику из мреже. Из тог разлога се сви оператори који учествују на 

истом проглашавају за операторе са значајном тржишном снагом. На састанку који је одржан 

са кабловским операторима предочено је да су и у другим државама (конкретно је дат 

пример Републике Хрватске и Републике Словеније) након анализе велепродајног тржишта 

терминације позива у јавној телефонској мрежи, сви оператори проглашени за операторе са 

значајном тржишном снагом. 

 

 Дана 09.12.2014. године, дописом број: 4523-14 оператор Knight Development 

Support је обавестио Агенцију да је од 01.12.2014. године оператор JET TV припојен 

кабловском оператору Knight Development Support. Агенција је усвојила ову информацију и 

захтев за исписивање из регистра оператора JET TV,   тако да JET TV није проглашен за 

оператора са ЗТС на тржишту терминације позива у јавну телефонску мрежу. 

 

 Оператор „Телеком Србија“ а.д. у свом допису број 424405/2-2014 од 10.12.2014. 

године обавештава Агенцију да у свему остаје при наводима из јавне расправе, посебно 

указујући поново да није потребна констатација Агенције у Извештају о анализи тржишта 

везано за дефиницију тржишта терминације и различиту цену терминације националног и 

међународног саобраћаја. Агенција сматра да је дефиниција тржишта терминације позива у 

складу са чињеницом да у Републици Србији тржиште терминације функционише тако да 

постоји различита цена терминације позива за национални и међународни саобраћај, као и у 

другим државама које нису чланице ЕУ. Ова карактеристика тржишта у Републици Србији 

не ограничава Агенцију да у оквиру анализе тржишта укаже на ту разлику и изложи јасну 

дефиницију остатка тржишта које због карактеристика домаћег тржишта терминације позива 

није предмет коначног закључка. Иста констатација је постојала и у претходном кругу 

анализе овог тржишта и Агенција до сада није ни једним својим актом утицала на цену 

терминације међународног саобраћаја. У анализи се јасно истиче да констатација следи из 

искуства држава ЕУ и свакако не подразумева било какво деловање Агенције у том 

смислу, пре него што се због могућих законских и подзаконских аката то деловање 

покаже нужним, при чему се имају у виду активности које се спроводе од стране Владе 

Републике Србије и усклађивања домаћих законских и подзаконских аката са актима ЕУ. 

Агенција у оквиру својих надлежности нема право да регулише међусобне односе 

оператора у случају међународних уговора.  

 

 Оператор „Орион телеком“ д.о.о.  се у свом допису број 2903/14 од 10.12.2014. 

године придружује ставу појединих алтернативних оператора који сматрају да се нису стекли 

услови да буду проглашени за оператора са ЗТС и указује да се не слаже са чињеницом да 

„Орион телеком“ д.о.о. треба да примени јединствену цену терминације у своју мрежу. 

Агенција сматра да је „Орион телеком“ д.о.о., како је и констатовано у анализи, показао да 

не може испратити хијерархију мреже „Телеком Србија“ а.д. То није реално ни очекивати из 

много разлога, а један од кључних је технолошке природе. Управо узимајући у обзир 

проблеме на тржишту терминације, различито тумачење дефиниција које је прописала 
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Агенција и потребу да оператори на тржишту буду равноправни, Агенција је анализирала 

начин решавања терминације за мреже алтернативних оператора у скоро свим европским 

државама и ту анализу изложила у документу који је био предмет јавне расправе. Наведену 

анализу искустава у европским државама „Орион телеком“ д.о.о. није коментарисао. Начин 

формирања цене терминације у мреже алтернативних оператора који је најављен у анализи 

обезбеђује равноправност оператора и превазилази технолошке разлике и разлике у 

топологији мреже оператора на тржишту у Републици Србији. 

 

 „Telenor“ d.o.o. је у свом допису број 434/344/14 од 10.12.2014. године углавном 

поновио ставове изнете у јавној расправи истичући да сматра да нема услова да буде 

проглашен за оператора са ЗТС на анализираном тржишту, јер као оператор, у односу на 

„Телеком Србија“ а.д. заузима мали део тржишта, као и други алтернативни оператори. 

Такође истичу да у свом раду зависе од инфраструктуре „Телеком Србија“ а.д., што не може 

да буде предмет закључака анализе тржишта терминације позива у јавној телефонској 

мрежи.  
 

 Агенција сматра да је у анализи јасно изнето да је тржиште терминације позива у 

јавној телефонској мрежи карактеристично по томе што за услуге на овом тржишту не 

постоји супституција, односно алтернативни начин остваривања позива упућених ка 

кориснику из мреже. Из тог разлога се сви оператори који учествују на истом проглашавају 

за операторе са значајном тржишном снагом. На састанку који је одржан са кабловским 

операторима и представницима „Telenor“ d.o.o. предочено је да су и у другим државама 

(конкретно је дат пример Републике Хрватске и Републике Словеније) након анализе 

тржишта терминације позива у фиксној мрежи сви оператори проглашени су за операторе са 

значајном тржишном снагом на том релевантном тржишту. „Telenor“ d.o.o. је оператор који 

послује на многим европским тржиштима и сигурно је упознат са овом чињеницом. Начин 

формирања цене терминирања саобраћаја у мрежу алтернативних оператора омогућава 

равноправност истих, односно симетричне услове. Захтев да цена терминације буде што 

нижа за алтернативне операторе је немогуће спровести из разлога што „Телеком Србија“ а.д. 

има трошковно оријентисане цене терминације, а алтернативни оператори, којима ће преко 

90% саобраћаја бити усмерено ка мрежи „Телеком Србија“ а.д., би пословали са огромним 

губицима уколико би им се прописала цена на начин како предлаже „Telenor“ d.o.o. С друге 

стране цена терминације у мрежу „Телеком Србија“ а.д.  је заснована на регулаторном 

извештају како је Законом и прописана. Цене малопродајних услуга и конкурентност 

оператора се у овом случају могу контролисати искључиво кроз тест маказа цена. Осим тога, 

анализом није предложена регулација цене међународне терминације, већ је коментарисано 

стање на том тржишту (које и јесте део тржишта терминације позива) и дешавања на другим 

европским тржиштима везано за услугу терминације позива. Управо узимајући у обзир 

проблеме на тржишту терминације, различито тумачење дефиниција које је прописала 

Агенција и потребу да оператори на тржишту буду равноправни, Агенција је анализирала 

начин решавања терминације за мреже алтернативних оператора у скоро свим европским 

државама и ту анализу изложила у документу који је био предмет јавне расправе. Начин 

формирања цене терминације у мреже алтернативних оператора који је дат у анализи 

обезбеђује равноправност оператора и превазилази технолошке разлике и разлике у 

топологији мреже оператора на тржишту у Републици Србији. 
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www.ratel.rs 

Као што се из напред наведеног може закључити, Агенција је у поступку одлучивања 

у потпуности ценила пристигла изјашњења оператора, у вези са одређивањем оператора са 

ЗТС на релевантном тржишту, размотрила изнете примедбе и сугестије и поводом истих 

заузела став који је дат у образложењу овог решења, као и у документу Прилог 1 и 2 - 

Извештаја о анализи релевантног тржишта (Прилог 1 – Примедбе дате у поступку јавне 

расправе и Прилог 2 – Примедбе дате у поступку изјашњења на обавештење и одговори 

Агенције на исте), који је саставни део Извештаја о анализи релевантног тржишта, односно 

овог решења. 

 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву овог решења.  

Одредбом члана 22. Закона регулисано је одлучивање о правима и обавезама 

оператора и корисника, односно, између осталог, прописано је да Агенција, о правима и 

обавезама оператора и корисника из овог Закона, одлучује решењем које доноси директор 

Агенције. 

 

Ово решење је коначно сагласно члану 22. став 4. Закона.  

  

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  
 

Прилог:  

  

-  Извештај о анализи велепродајног тржишта 

 терминације позива у јавној телефонској мрежи 
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