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БрОј : 1-К-021-71/21-2
Датум: 24.12.2021.

Београд
На оснОву чл. 11, 23. став 1, а у вези са чл. 59. и 60. Закона 0 електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн),
члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута РегулатОрне атенције за електронске
кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни ОдбОр Регулаторне агенције за електрОнске кОмуникације, и пОштанске
услуге, на 9. седници четвртог сазива одржаној дана 24. 12. 2021. гОдине, дОноси

ЗАКЈbУЧАК
1. цсваја се Извештај 0 анализи велепродајнОг тржишта терминације пОзива у
мобилнОј мрежи.
2. Извештај из тачке 1. овог закључка чини саставни део овог закључка.

З. Овај закључак Објављује се на Интернет страници Регулаторне атенције за
електронске кОмуникације и пОштанске услуге и ступа на снагу дан након
обј ављивања.
4. За реализацију овог закључка надлежан је Кабинет.

Образложење
Правни ОснОв за дОнОшење предметног закључка садржан је у Овлашћењима
РегулатОрне агенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту:
Агенција) која пр0изилазе из чл. 11. и 23. 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), затим члана 16. тачка 4) Статута Агенције („Службени гласник РС", бр. 125/14 и
30/16) кОјима је прОписано да Управни одбОр доноси правилиике, упутства, одлуке и друге
акте којима се на општи начин уређују питања из надлежнОсти Агенције.

Иа оснОву надлежности Агенције, које проистичу из Закона, спроводи се анализа
велепрОдајног тржишта терминације позива у мОбилној мрежи.
У складу са Одредбом члана 59. став 2. ЗакОна, Агенција одређује релевантна тржишта
уз примену одгОварају1iих преri0рука Европске уније о тржиштима пОдлОжним претходној
регулацији.
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СхОдн0 Одредби члана 60. етав 1. ЗакОна, Агенција најмање једнОм у три гОдине врши
анализу релевантник тржишта, а п0 пОтреби и дОдатних тржишта, уз примену ОдгОварајуђих
препОрука ЕврОпске уније 0 анализи тржишта и утврђивању значајне тржишне снате.
Агенција је еве кОментаре на Нацрт ОвОг извештаја у пОступку јавник кОнеултација,
размОтрила, Обрадила и накОн Оцене њикОве ОснОванОсти еачинила кОначан дОкумент.
На оснОву наведенОг, Управни ОдбОр Агенције је скОдн0 евОјим закОнеким
Овлашћењима, Одлучи0 ка0 у диепОзитиву Ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК

ДОетавити:
-СектОру за анализу тржишта и екОнОмске пОслОве(х2);
-Кабинету;

-Аркиви.
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