Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 5/0-02-50/2014-38
Датум: 14.11.2014. године
Београд
Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 58. став 9. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/2013) и члана 192. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010), одлучујући по захтеву за прекид поступка поднетом од стране Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско друштво, са регистрованим седиштем
на адреси Ул. Таковска бр. 2, Београд, чији је законски заступник Предраг Ћулибрк,
генерални директор, а које је заступано преко пуномоћника, адвоката Слободана
Кремењака, Ул. Краља Милутина бр. 37, Београд и других адвоката из адвокатске
канцеларије Живковић Самарџић, Ул. Македонска 30, Београд, на 4. седници одржаној
14.11.2014. године, доноси
ЗАКЉУЧАК1
I
ПРЕКИДА СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције покренут по
службеној дужности против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“,
акционарско друштво, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Таковска бр. 2, Београд.
II

ОДРЕЂУЈУ СЕ ОБАВЕЗЕ учеснику на тржишту из става I овог диспозитива да:

1) приликом утврђивања предлога нових и/или промена постојећих цена услуга
малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице које је
вертикално интегрисано са тржиштем услуга велепродаје ADSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, за утврђивање постојања „маказа цена“ користи тест
„једнако ефикасног оператора“;
2) […]
3) не уводи нове и/или мења постојеће цене услуга малопродаје ADSL широкопојасног
приступа интернету путем бакарне парице које би биле ниже од трошка, укључујући и
разумну стопу профита, израчунатог у складу са тестом „једнако ефикасног оператора“;
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком […] или у распону који Комисија
сматра одговарајућим начином заштите.

4) однос између јединичних цена директног приступа интернету и закупљеног протока,
који примењује према својим корисницима у велепродаји, примени и на обрачун цена
директног приступа интернету својој малопродаји, при чему се понуда за кориснике
формира на основу стања и услова на тржишту;
5) не уводи попусте за услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету
путем бакарне парице, који би били условљени истовременом набавком услуге директног
приступа интернету у велепродаји;
6) задржи у понуди могућности:
закључивања и обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног
приступа интернету за међународно повезивање на одређено време по избору
купца (једна, две или три године) и
обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног приступа
интернету за међународно повезивање пре његовог истека и на период краћи од три
године (не краће од преосталог периода до истека уговора који се обнавља).
7) у случају да у важећем уговору чији је предмет велепродајна услуга директног приступа
интернету за међународно повезивање и даље постоји одредба о аутоматском
продужавању важења за наредне три године за свако повећање протока, понуди
закључивање анекса у складу са могућностима наведеним под тачком 6).
III
УТВРЂУЈЕ СЕ РОК од две (2) године од дана пријема овог закључка у којем је
учесник на тржишту из става I овог диспозитива у обавези да извршава обавезе из става II
овог диспозитива.
IV
НАЛАЖЕ СЕ учеснику на тржишту из става I овог диспозитива да року од
петнаест (15) дана од дана пријема овог закључка започне са извршењем обавеза из става
II овог диспозитива.
V
НАЛАЖЕ СЕ учеснику на тржишту из става I диспозитива, да на сваких шест (6)
месеци од дана пријема овог закључка доставља периодичне извештаје о испуњењу
обавеза из става II овог диспозитива за све време трајања рока утврђеног у ставу III овог
диспозитива.
VI
НАЛАЖЕ СЕ учеснику на тржишту из става I овог диспозитива да доставља
периодичне извештаје из става V овог диспозитива који садрже:
табеларни сумарни приказ појединачних тестова једнако ефикасног оператора
(Equally Efficient Operator – EEO), који су спроведени за сваку нову и/или
промењену постојећу цену услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, у периоду на који се извештај односи и
изјаву законског заступника којом се потврђује да у периоду на који се извештај
односи :
 нису уведени пoпусти зa услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, који би били условљени истовременом
набавком услуге директног приступа интернету у велепродаји и
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да су у понуди задржане могућности наведене у оквиру тачке 4. која се
односи на Аутоматско обнављање уговора о директном приступу интернету
у случају повећања протока.

VII НАЛАЖЕ СЕ учеснику на тржишту из става I овог диспозитива да доставља
обавештења о:
стању на тржишту,
параметрима и факторима који утичу на формирање цене директног приступа
интернету,
протоку и цени коју примењује на сопствену малопродају,
променама елемената стандардне понуде коју је објавио за услуге велепродаје
ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице од значаја за
испуњење налога,
евентуалној промени Правилника о примени трошковног принципа, одвојених
рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у
области електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 52/11),
за све време трајања рока утврђеног у ставу III овог диспозитива.
VIII ОБАВЕЗУЈЕ СЕ учесник на тржишту из става I овог диспозитива да, преко […],
доставља извештаје и обавештења из ставова VI и VII овог диспозитива.
IX

Овај закључак се објављује на интернет страни Комисије.
Образложење

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту означена као: Комисија) поступала је
по Иницијативама за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона (у даљем
тексту означене као: Иницијативе), достављеним од стране привредног друштва Orion
Telekom Tim d.o.o, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Нехруова бр. 93А из
Београда и Удружење интернет сервис провајдера Србије, Ул. Тодора Тозе Јовановића бр.
10 из Новог Сада против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско
друштво, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Таковска бр. 2, Београд (у даљем
тексту означенo као: Друштво „Телеком Србија“), због злоупотребе доминантног положаја
на тржишту велепродаје ADSL прикључака, односно због злоупотребе доминантног
положаја оператора са значајном тржишном снагом на тржишту широкопојасног
приступа.
На основу информација и података достављених у Иницијативама и њиховим допунама,
Комисија је основано претпоставила могућност повреде конкуренције у смислу члана 9.
Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту означен као: Закона), која за циљ или
последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање
конкуренције. Услед испуњености услова из члана 35. став 1. Закона, Председник
Комисије је, у складу са ставом 2. истог члана, донеo Закључак број 5/0-02-761/2011-1 од
06.10.2011. године о покретању поступка ради испитивања повреде конкуренције по
службеној дужности против друштва „Телеком Србија“, ради утврђивања постојања
радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона.
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Поступак је покренут против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“,
акционарско друштво Београд, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Таковска бр. 2.
Према подацима доступним на интернет страници Агенције за привредне регистре правна
форма друштва је: акционарско друштво, матични број: 17162543, датум оснивања:
23.05.1997. године, статус: активно привредно друштво, датум регистрације: 21.02.2005.
године, шифра делатности: 6110, назив делатности: кабловске телекомуникације.
Структура акционарског капитала друштва „Телеком Србија“ је следећа: Република
Србија 58,11%, друштво „Телеком Србија“ 20%, грађани Републике Србије 14,95% и
запослени и бивши запослени друштва „Телеком Србија“ и његовог претходника 6,94%.
Друштво „Телеком Србија“ има учешћа у капиталу следећих зависних привредних
друштава: Телеком Српске а.д, Бања Лука, m:tel DOO, Подгорица, Телус а.д, Београд,
FiberNet d.o.o, Подгорица, TS:NET BV Амстердам и HD WIN DOO, Београд.
Комисија је у поступку прикупљала податаке и информације од друштва „Телеком
Србија“, друштава активних на велепродајним и/или малопродајним тржиштима
електронских комуникација, од којих су поједина истовремено и корисници услуга и
конкуренти друштву „Телеком Србија“, као и надлежног секторског регулатора –
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.
Као релевантна тржишта на којима је Комисија утврђивала постојање повреде
конкуренције разматрана су два тржишта: услуга велепродаје ADSL широкопојасног
приступа интернету коришћењем бакарних парица на територији Републике Србије и
услуга велепродаје директног приступа интернету за међународно повезивање на
територији Републике Србије.
На претходно поменутим тржиштима Комисија је утврђивала постојање доминантног
положаја друштва „Телеком Србија“ за период релевантан за поступак, односно у току
2010. и 2011. године. Доминантан положај на тржишту велепродаје ADSL широкопојасног
приступа интернету коришћењем бакарних парица на територији Републике Србије
утврђиван је у односу на инфраструктуру неопходну за пружање предметне услуге. У
циљу утврђивања постојања доминантног положаја на тржишту услуге велепродаје
директног приступа интернету за међународно повезивање на територији Републике
Србије коришћени су подаци о укупном броју дозвола/линкова за међународно
повезивање, укупном капацитету протока свих линкова и укупном приходу од услуге
велепродаје директног приступа интернету.
Комисија је у поступку разматрала радње предузете на тржишту велепродаје, односно на
тржишту малопродаје широкопојасног приступа интернeту коришћењем ADSL
технологије и тржишту пружања услуге велепродаје директног приступа интернету за
међународно повезивање. Констатовано је да значајне трошкове интернет оператора који
се у велепродаји снабдевају од друштва „Телеком Србија“ чине трошкови по уговорима
којима се регулише услуга директног приступа интернету и/или по уговорима којима се
регулише услуга велепродаје ADSL.
Приликом разматрања предузетих радњи које су у вези са широкопојасним приступом
интернету коришћењем ADSL технологије, Комисија је имала у виду околност да је
друштво „Телеком Србија“ вертикално интегрисани учесник активан на тржиштима
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велепродаје и малопродаје интернета, те да је нудило велепродајне услуге операторима
који су му конкуренти на тржишту малопродаје, по ценама које су биле више, или на
нивоу цена које је примењивао у малопродаји за своје крајње кориснике, у току
спровођења промотивне кампање у периоду од 01.06. до 31.07.2011. године. При томе,
предметна акција није и једина акција коју је друштво „Телеком Србија“ спровело на
тржишту малопродаје интернета у току 2010. и 2011. године, а што је период релевантан
за поступак.
Предмет поступка су биле и уговорне обавезе из уговора које интернет оператори
закључују са друштвом „Телеком Србија“, а којима се регулише услуга директног
приступа интернету и/или услуга велепродаје широкопојасног приступа интернету, и то
нарочито у погледу рока на који се уговори закључују и продужења трајања уговора, а
везано за захтеве за повећање ширине протока или закуп већег броја портова у
велепродаји.
У поступку пред Комисијом утврђивано је постојање следећих радњи повреде
конкуренције:
1. „Стискање марже“ (margin squeeze, „маказе цена“)
2. Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима
на тржишту (ценовна дискриминација)
3. Везивање пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету,
доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком
Србија“ снабдевају и услугом директног приступа интернету у велепродаји и
4. Уговарање услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету за
међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за
међународно повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако повећање
протока и другим условима уговора.
За потребе испитивања постојања повреде „стискања марже“ (margin squeeze, „маказе
цена“) у периоду релевантном за поступак пред Комисијом, од два теста која се користе,
Тест једнако ефикасног оператора (Equally efficient operator – EEO) и Тест разумно
ефикасног оператора (Reasonably efficient operator – REO), Комисија се определила за
примену теста „једнако ефикасног оператора“. Тест се заснива на трошковима вертикално
интегрисаног учесника на тржишту који има доминантан положај на велепродајном
тржишту, тако да се у пракси, услед информационих ограничења, као и потешкоћа у
избору оператора који је „разумно ефикасан“, најчешће користи тест једнако ефикасног
оператора. При томе, и Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске
услуге се такође определила за примену теста „једнако ефикасног оператора“, а што
недвосмислено произлази из документа „Регулација цена везаних услуга оператора са
значајном тржишном снагом – полазне основе за поступање РАТЕЛ-а“ из јуна 2012.
године.
Приступ Комисије, односно одабир теста „једнако ефикасног оператора“ у складу је и са
европском праксом. Наиме, исти тест коришћен је и од стране Европске комисије у
случајевима Telefónica и Deutsche Telekom (Case COMP/38.784 – Wanadoo España vs.
Telefónica и Case COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG), оба случаја
потврђена од стране Европског суда правде (case C-295/12 P и case C-280/08 P).
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Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на
тржишту, односно ценовна дискриминација утврђивана је упоређивањем расхода
учесника на тржишту који су се снабдевали и ADSL портовима и ДПИ услугом од друштва
„Телеком Србија“ и расхода самог друштва „Телеком Србија“ за ADSL и ДПИ у 2010. и
2011. години.
Анализа услова под којима се врши пружање услуге велепродаје АDSL портова и пружања
услуге велепродаје ДПИ на комерцијалној основи извршена је на основу анализе одлука
Управног одбора друштва „Телеком Србија“ којима су регулисани услови пружања
претходно поменутих услуга.
Поступајући у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона, друштво „Телеком Србија“,
дана 07. августа 2014. године, доставило је документ означен као Предлог обавеза које је
друштво спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције.
У Прeдлoгу oбaвeзa је наведено да исти не подразумева, не представља и не може се
тумачити као признање друштва „Teлeкoм Србиjа“ да је на било који начин пoврeдило
кoнкурeнциjу.
Као обавезе које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да преузме ради
отклањања могућих повреда конкуренције, предложене су следеће:
1. „Стискање марже“ (margin squeeze, „маказе цена“)
а) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да, приликом утврђивања предлога нових и/или
промена постојећих цена услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету
путем бакарне парице које је вертикално интегрисано са тржиштем услуга велепродаје
ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице, за утврђивање
постојања „маказа цена“ користи тест „једнако ефикасног оператора“.
б) […].
в) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да не уводи нове и/или мења постојеће цене
услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице које
би биле ниже од трошка, укључујући и разумну стопу профита, израчунатог у складу са
тестом „једнако ефикасног оператора“.
Друштво „Телеком Србија“ ће приликом утврђивања предлога нових и/или промена
постојећих цена услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем
бакарне парице примењивати интерну процедуру провере усклађености предлога цене са
законом која је предочена Комисији и […].
2. Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим
учесницима на тржишту (ценовна дискриминација)
Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да однос између јединичних цена директног
приступа интернету и закупљеног протока, који примењује према својим корисницима у
велепродаји, примени и на обрачун цена директног приступа интернету својој
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малопродаји, при чему се понуда за кориснике формира на основу стања и услова на
тржишту.
3. Везивање пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа
интернету, доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва
„Телеком Србија“ снабдевају и услугом директног приступа интернету у
велепродаји
Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да не уводи попусте за услугу велепродаје АDSL
широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице, који би били условљени
истовременом набавком услуге директног приступа интернету у велепродаји.
4. Уговарање услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету
за међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за
међународно повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако
повећање протока
а) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да задржи у понуди могућности:
закључивања и обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног
приступа интернету за међународно повезивање на одређено време по избору
купца (једна, две или три године) и
обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног приступа
интернету за међународно повезивање пре његовог истека и на период краћи од три
године (не краће од преосталог периода до истека уговора који се обнавља).
б) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да, за случај да у важећем уговору чији је
предмет велепродајна услуга директног приступа интернету за међународно повезивање и
даље постоји одредба о аутоматском продужавању важења за наредне три године за свако
повећање протока, понуди закључивање анекса у складу са могућностима наведеним под
тачком а), односно у претходном ставу.
Поступајући у складу са чланом 58. став 3. Закона, Обавештење о подношењу предлога
обавеза које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да преузме ради
отклањања могућих повреда конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да
доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе
објављено је на интернет страници Комисије дана 09.09.2014. године.
У остављеном року, своје писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на
предложене обавезе које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да преузме
доставило је друштво „Теленор“ д.о.о, Нови Београд (у даљем тексту означено као:
Друштво „Теленор“).
Према Мишљењу друштва „Теленор“, уместо теста „једнако ефикасног оператора“
требало би применити тест „разумно ефикасног оператора“ из разлога што се на тај начин
смањује ризик неадекватно и субјективно одређеног трошковног модела друштва
„Телеком Србија“, односно обезбеђује се већа транспарентност и контрола спровођења
теста (поред интерног трошковног модела укључују се и подаци других оператора).
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Предлаже и додатно обавезивање друштва „Телеком Србија“ на примену LRIC PLUS
трошковног модела.
Разлоге за одабир теста „једнако ефикасног оператора“ и торшковног модела уређеног
Правилником о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од
стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација,
Савет Комисије је већ претходно образложио.
Један од предлога друштва „Теленор“ је да се друштво „Телеком Србија“ обавеже на
извршење margin squeeze теста на све пакете услуга који укључују ADSL услуге како би и
други оператори имали могућност да понуде конкурентне пакете услуге, а што је важно
јер се ADSL услуге све више и претежно продају у пакету са другим услугама.
У вези са изнетим предлогом, Савет Комисије напомиње да је продаја појединачних
услуга у пакетима засебно питање које није разматрано у оквиру спроведеног управног
поступка, тако да се на ову околност не могу односити обавезе које је предложило
друштво „Телеком Србија“, односно обавезе које одређује Комисија.
У погледу везивања пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа
интернету, доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком
Србија“ снабдевају и услугом директног приступа интернету у велепродаји, друштво
„Теленор“ сматра да је неопходно меру прецизирати тако што би друштво „Телеком
Србија“ прихватило обавезу да раздвоји уговоре за пружање ADSL услуга и уговоре за
пружање услуга директног приступа интернету.
Савет Комисије истиче да је у поступку утврђено да друштво „Телеком Србија“ послује на
начин да за две посебне услуге - велепродаја АDSL широкопојасног приступа интернету и
услуга директног приступа интернету у велепродаји – закључује засебне уговоре.
Према мишљењу друштва „Теленор“ извештавање на нивоу два пута годишње
онемогућава довољно транспарентну и поуздану основу да Комисија провери да ли се
мере поштују, посебно када је у питању margin squeeze, из ког разлога предлаже да се
извештавање врши на месечном нивоу.
Савет Комисије наводи да приликом одређивања обавеза води рачуна и о чињеници да
исте не смеју непотребно да оптерете друштво којем су изречене, а њихово праћење и
саму Комисију. Стога је као оптималан рок оцењено обавештавање Комисије о поштовању
преузетих обавеза на сваких 6 месеци током рoка важења обавеза.
У погледу напомена друштва „Теленор“ које су у вези са дружином трајања рокова у
којима је друштво „Телеком Србија“, према схватању друштва „Теленор“ у обавези да
спроведе преузете обавезе, Савет Комисије истиче да је прецизно одређен дан од када је
друштво „Телеком Србија“ у обавези да започне са извршењем обавеза, као и дужина рока
у којој је у обавези да преузете обавезе извршава.
Оцењујући предложене обавезе, а након анализе стања на тржишту, Савет Комисије је
утврдио да се истима остварују циљеви мера из члана 59. Закона, из разлога што преузете
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обавезе омогућавају успостављање ефективне конкуренције на релевантном тржишту, а по
свом садржају и ефекту одговарају мерама које би Комисија одредила сагласно члану 59.
Закона у случају да утврди постојање повреде конкуренције. Стога је одлучено као у
ставовима I и II диспозитива овог закључка.
Као дан преузимања предложених обавеза, друштво „Телеком Србија“ је навело да је
спремно дoбрoвoљнo да прeузмe предложене обавезе почев од протека рока од осам
радних дана по пријему писаног отправка Зaкључка Комисије o прeкиду пoступкa.
Одређујући рок у којем је друштво „Телеком Србија“ спремно да се придржава преузетих
обавеза, друштво је навело следеће рокове:
за обавеза које се односе на „Стискање марже“ (margin squeeze), у року у коме
пружа услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету путем
бакарне парице, а најдуже две године од дана почетка важења обавеза;
за обавеза које се односе на Примену неједнаких услова пословања, односно
ценовну дискриминацију, у року од једне године од дана почетка важења обавеза;
за обавезе које се односе на Везивање велепродајних услуга ADSL-a и директног
приступа интернету, у року од једне године од дана почетка важења обавеза и
за обавезе које се односе на Аутоматско обнављање уговора о директном приступу
интернету у случају повећања протока, у року од две године од дана почетка
важења обавеза.
Оцењујући предложени дан за почетак преузимања обавеза, односно рокове за поштовање
преузетих обавеза, Савет Комисије је оценио да се циљеви преузетих мера могу остварити
почев од 15-ог дана од дана пријема закључка, са трајањем од две године од дана
преузимања обавеза, те у складу са тим и одлучио као у ставовима III и IV диспозитива
овог закључка.
Као доказ за поштовање преузетих обавеза, друштво „Телеком Србија“ ће извештавати
Комисију о њиховом извршењу први пут најкасније у року од 6 месеци од дана почетка
важења обавеза, а након тога на сваких 6 месеци током рoка важења обавеза и још
једанпут у року од три месеца од дана истека наведеног рoка, за период важења обавеза од
претходног извештаја до истека рoка важења обавеза.
Извештаји које ће друштво „Телеком Србија“ подносити Комисији садржаће:
табеларни сумарни приказ појединачних тестова једнако ефикасног оператора
(Equally Efficient Operator – EEO), који су спроведени за сваку нову и/или
промењену постојећу цену услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, у периоду на који се извештај односи и
изјаву законског заступника којом се потврђује да у периоду на који се извештај
односи :
 нису уведени пoпусти зa услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, који би били условљени истовременом
набавком услуге директног приступа интернету у велепродаји и
 да су у понуди задржане могућности наведене у оквиру тачке 4. која се
односи на Аутоматско обнављање уговора о директном приступу интернету
у случају повећања протока.
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Друштво „Телеком Србија“ ће, поред периодичних извештаја, уредно обавештавати
Комисију о стању на тржишту, односно параметрима и факторима који утичу на
формирање цене директног приступа интернету, као и о протоку и цени коју примењује на
сопствену малопродају.
Друштво „Телеком Србија“ ће, поред периодичних извештаја, уредно обавештавати
Комисију о променама елемената стандардне понуде коју је објавио за услуге велепродаје
ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице од значаја за испуњење
обавеза, као и о свакој евентуалној промени Правилника о примени трошковног принципа,
одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у
области електронских комуникација („Службени гласник РС“, бр. 52/11).
Организациона јединица коју је друштво „Телеком Србија“ предложило као надлежну за
подношење извештаја и достављених изјава и обавештења је […].
Оцењујући предложено, Савет Комисије је одлучио као у ставовима VI, VII и VIII
диспозитива овог закључка.
На захтев друштва „Телеком Србија“, поднетог у смислу одредбе члана 45. став 1. Закона,
закључком је одређена мера заштите података, из ког разлога се на интернет страници
Комисије, објављује верзија овог закључка без заштићених података.
Комисија ће наставити поступак, у року не дужем од три године од дана доношења овог
закључка, ако:
1) наступе битне промене околности на којима се заснивао закључак о прекиду поступка;
2) друштво „Телеком Србија“ не испуни утврђене обавезе у року одређеном за њихово
извршење, односно не достави одговарајуће доказе о томе,
3) Комисија установи да је закључак о прекиду поступка донет на основу нетачних,
неистинитих, некомплетних или обмањујућих података које је доставило друштво
„Телеком Србија“.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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