Број: 1-03-34900-29/17-187
Датум: 03.12.2019.
Београд
Ha основу чл. 8. став 1. тачка 2), 17. и 22. Закона о електронским комуникацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 44/10
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон
закон), чл. 104. и 136. став 1.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично
тумачење), чл. 12. став 1. тачка 2), 21. и 28. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16),
30/16) члана 11.
Правилника о минималном садржају
садржају, нивоу детаљности и начину објављивања стандардних
понуда („Службени гласник РС
РС“, број 36/19), у складу са Правилником о примени
трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном
тржишном снагом у области електронских комуникација („Службени
Службени гласник РС“, број
52/11), у поступку спровођења решења о одређивању оператора са значајном тржишном
снагом на велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи на
фиксној локацији број: 1-03-34900
34900-29/17-45 од 8.1.2019. године и праћења примене
регулаторних обавеза одређених оператору са значајном тржишном снагом, а поступајући у
складу са дописом Предузећа за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво,
Београд, Таковска 2, број:
ој: 30414819
30414819-2019 од 28.8.2019. године,
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге доноси

РЕШЕЊЕ
I.

Одобрава се Предузећу за телекомуникације Телеком Србија акционарско
друштво, Београд, Таковска 2, Београд, да изврши промену цена које су садржане и
објављују се у Стандардн
Стандардној понуди за услуге међуповезивања са јавном фиксном
комуникационом мрежом Предузећа за телекомуникације Телеком Србија
акционарско друштво,
друштво Београд
Београд, тако да почев од 1.2.2020. године:
1) цена локалне терминације
рминације у јавну фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија
акционарско друштво, Београд
Београд, износи 0,62 дин/мин, без ПДВ-а,
2) цена једноструког транзита у јавну фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија
акционарско друштво, Београд
Београд, износи 0,62 дин/мин, без ПДВ-а, и
3) цена двоструког транзита у јавну фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија
акционарско друштво, Београд износи 0,62 дин/мин, без ПДВ-а.

II.

Оператор из става I. диспозитива овог решења у обавези је да постојеће уговоре о
интерконекцији усклади са овим решењем и Стандардном понудом за услуге
међуповезивања са јавном фиксном комуникационом мрежом Предузећа за
телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд
Београд, у којој су садржане
и објављене цене из става I. диспозитива овог решења.
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III.

Ово решење је коначно.

Образложење

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту:
Агенција) је на основу спроведене анализе велепродајног тржишта терминације позива у
јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (у даљем тексту: релевантно тржиште),
сагласно одредбама чл. 60. став 1. и 62. став 1. Закона о електронским комуникацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон, у даљем тексту:
Закон), утврдила непостојање делотворне конкуренције на релевантном тржишту и донела
решење о одређивању оператора са значајном тржишном снагом на релевантном тржишту
број: 1-03-34900-29/17-45 од 8.1.2019. године. Агенција је овим решењем одредила, између
осталог, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд,
Таковска 2, Београд (у даљем тексту: Телеком Србија а.д.) за оператора са значајном
тржишном снагом на релевантном тржишту и одредила његове обавезе, укључујући обавезу
објављивања одређених података у форми стандардне понуде.
Агенција је дана 27.6.2019. године упутила оператору Телеком Србија а.д. захтев за
достављање Стандардне понуде за услугу терминације позива у јавној фиксној телефонској
мрежи (међуповезивање) број: 1-03-34900-29/17-46, којим је од оператора тражила да у
законском року од 60 дана од дана пријема захтева Агенције сачини Стандардну понуду за
услугу терминације позива у јавној фиксној телефонској мрежи (међуповезивање) (у даљем
тексту: Стандардна понуда) у складу са захтевом, објави је на својој интернет страници и
истовремено достави Агенцији.
Телеком Србија а.д. је дана 28.8.2019. године Агенцији доставио Стандардну понуду уз
допис број: 30414819-2019 од 28.8.2019. године, заведен у Агенцији под бројем: 1-03-3490029/17-92, у коме је, између осталог, навео да је у члану 8. Стандардне понуде извршена
измена цена за услугу терминације позива коришћењем TDM транспортне технологије,
допуна комерцијалних услова предвиђањем цене за услугу терминације позива коришћењем
IP транспортних технологија, допуна комерцијалних услова за услугу терминације позива
који потичу из међународних мрежа, као и једнократних и месечних накнада за водове за
међуповезивање коришћењем IP транспортних технологија.
Увидом у Стандардну понуду констатовано је да је наведена измена извршена тако да
цене за локалну терминацију, једноструки транзит и двоструки транзит у јавну фиксну
комуникациону мрежу Телеком Србија а.д. износе 0,62 дин/мин, без ПДВ.
Цене локалне терминације, једноструког транзита и двоструког транзита у јавну фиксну
комуникациону мрежу Телеком Србија а.д. биле су одобрене решењем Агенције број: 1-023491-410/14-51 од 14.1.2015. године, тако што је почев од 1.5.2015. године цена локалне
терминације у јавну фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија а.д. износила 0,57
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дин/мин, цена једноструког транзита у јавну фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија
а.д. износила 0,67 дин/мин и цена двоструког транзита у јавну фиксну комуникациону мрежу
Телеком Србија а.д. износила 0,75 дин/мин.
Уједно, Агенција је решењем број: 1-02-3491-410/14-78 од 28.1.2015. године свим
операторима са значајном тржишном снагом на велепродајном тржишту терминације позива
у јавној фиксној телефонској мрежи, изузев Телеком Србија а.д., одредила јединствену цену
терминације позива у јавној телефонској мрежи у износу од 0,62 дин/мин без ПДВ, с обзиром
да ови оператори пружају јавну говорну услугу преко мрежа нове генерације и немају јасно
изражене хијерархијске нивое, за разлику од Телеком Србија а.д. који је јавну говорну услугу
реализовао путем TDM транспортне технологије, при чему је мрежа подељена на три
различита нивоа за транзитирање саобраћаја.
У протеклом периоду Телеком Србија а.д. је обезбедио услове за увођење мрежа нове
генерације које воде ка мултисервисним мрежама за пренос говорног, видео и аудио
садржаја, стога је у достављеној Стандардној понуди утврдио техничке и експлоатационе
услове за услуге међуповезивања коришћењем IP транспортне технологије. Поред тога,
Телеком Србија а.д. дефинисао је цену за услугу терминације позива у јавној телефонској
мрежи коришћењем IP транспортне технологије, у износу од 0,62 дин/мин без ПДВ.
Измена цена за локалну терминацију, једноструки транзит и двоструки транзит у јавну
фиксну комуникациону мрежу Телеком Србија а.д. у износу од 0,62 дин/мин, без ПДВ је у
складу са начелом обезбеђивања равноправних услова за пословање оператора из члана 3.
тачка 2) Закона, имајући у виду развој мрежа нове генерације, као и чињеницу да је иста цена
свим осталим операторима са значајном тржишном снагом на овом релевантном тржишту
одређена решењем Агенције број: 1-02-3491-410/14-78 од 28.1.2015. године. Такође, наведена
измена цена је у складу са регулаторним финансијским извештајем Телеком Србија а.д. за
2018. годину, који је, према мишљењу независног ревизора, састављен, у свим материјално
значајним аспектима, у складу са Правилником о примени трошковног принципа, одвојених
рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области
електронских комуникација („Службени гласник РC“ број 52/11).
Агенција је, у поступку доношења овог решења размотрила наведени допис Телеком
Србија а.д., одредбе члана 11. Правилника о минималном садржају, нивоу детаљности и
начину објављивања стандардних понуда („Службени гласник РС“, број 36/19), којим је
уређен поступак за објављивање и измену стандардне понуде, као и материјално-правне
одредбе Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од
стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација, и
закључила да нема сметње да се у конкретном случају донесе одлука као у ставу I. овог
решења.
Сагласно одредби члана 104. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење, у даљем тексту: ЗУП), орган може, између
осталог, непосредно да одлучи о управној ствари ако је чињенично стање утврђено на основу
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чињеница и доказа које је странка изнела у захтеву или на основу општепознатих чињеница
или чињеница које су познате органу, као и ако чињенично стање може да се утврди на
основу података из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради заштите
њених права и правних интереса. У складу са одредбом члана 104. став 2. ЗУП, у поступку
непосредног одлучивања од странке се не узима изјава и не води испитни поступак.
Решењем се одлучује о праву, обавези или правном интересу странке, сходно одредби члана
136. став 1. ЗУП.
Надлежност Агенције да одлучује о правима и обавезама оператора и корисника
прописана је одредбом члана 8. став 1. тачка 2) Закона.
Одредбом члана 17. Закона и члана 21. Статута Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16, у даљем
тексту: Статут), прописано је, између осталог, да директор Агенције заступа и представља
Агенцију и да је одговоран за законитост њеног рада.
Одредбом члана 22. Закона и члана 28. Статута 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.
На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно сагласно члану 22. став 4. Закона
и против истог се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30
дана од дана његовог достављања.

ДИРЕКТОР
др Владица Тинтор
Доставити:
− Телеком Србија а.д., Таковска 2, Београд,
− Сектору за анализу тржишта и економске послове Служби за анализу тржишта и рачуноводство трошкова.
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