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Telekomu naknada za preuzetog korisnika 38,2 evra 

09. jun 2010. | 09:54 

Izvor: Emg.rs 

Kompanija Telenor plaćaće Telekomu Srbija jednokratnu naknadu za infrastrukturu 
od 38,2 evra za svakog preuzetog korisnika fiksne telefonije, navodi se u odluci 
Republičke agencije za telekomunikacije. 

Prema odluci o cenama zakupa infrastrukture za fiksnu telefoniju, Telenor će plaćati i 6,28 evra 
mesečno po pristupnoj liniji ako pruža i usluge telefonije i Interneta. Mesečna naknada ako 
kompanija preuzima samo Internet-pristup biće 2,49 evra po liniji, precizira se u odluci.  
 
Zakup optičkih vlakana na 15 godina koštaće Telenor 2,5 evra po metru za meñugradsku 
telekomunikacionu infratrukturu, uz godišnju naknadu za održavanje od 2,5 odsto te jednokratne 
naknade, navodi se u odluci.  
 
Naknada za zakup optičkih vlakana u lokalnoj infrastukturi tokom 15 godina je 3,33 evra po metru, 
dok je naknada za održavanje 3,33 odsto te naknade godišnje.  
 
Cena zakupa telekomunikacione kanalizacije, odnosno polaganja optičkih kablova u cevi 
Telekoma Srbija, biće 0,09 evra po metru mesečno.  
 
Telekomunikacione kompanije će plaćati i naknadu za lokalni poziv izmeñu mreža od 0,21 dinara 
po minutu u vreme skupljeg saobraćaja i 0,11 dinara po minutu u vreme jeftinog saobraćaja. 
Naknada za meñugradski poziv u jednoj zoni biće 0,68 dinara po minutu u vreme skupljeg 
saobraćaja i 0,34 dinara u vreme jeftinijeg saobraćaja, dok će naknada za meñugradski poziv 
preko dve zone biti 0,82 dinara po minutu u vreme skupljeg saobraćaja i 0,41 dinara u vreme 
jeftinijeg saobraćaja.  
 
Jeftini saobraćaj je za pozive od 7.00 do 15.00 i od 17.00 do 21.00 radnim danima i subotom, dok 
je jefitiniji saobraćaj za pozive radnim danima od 15.00 do 17.00 i od 21.00 do 7.00, subotom od 
15.00 do 17.00 i od 21.00 do ponedeljka u 7.00 i u dane državnih praznika.  
 
Telenor će plaćati i mesečnu naknadu od 150 evra za svako mesto, odnosno centralu ili objekat 
Telekoma Srbija u koji bude smestio opremu.  
 
Prema zakonu, RATEL donosi odluku o korišćenju infrastrukture pošto nisu uspeli direktni 
pregovori Telenora i 
Telekoma.  
 
Kompanija Telenor, koja pruža usluge mobilne telefonije u Srbiji, dobila je polovinom februara i 
licencu za fiksnu telefoniju, čime je ukinut monopol Telekoma Srbija. 
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