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РАТЕЛ

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Број : 1-К-021-8/22-3
Датум: 25.02.2022.
Београд
Па основу чл. 11. тачка 2), 23, 34-36, а у вези еа чл. 59. и 60. Закона о електронеким
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - одлука УС, 62/14 и 95/18 - др.
закон), члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронеке комуникације и
поштанеке услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге,
на 11. седници четвртог сазива, одржаној дана 25. 2. 2022. године, доноси

1. Усваја се Пацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег приступа
који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште.
2. Пацрт из тачке 1. ове одлуке упућује се најавне консултације у трајању Од 30 дана,
почев од 8. 3. 2022. године.
3. Особа задужена за давање информација неопходних у току јавник консултација је
Алекеандра Малинић, виши саветник за анализу тржишта и рачуноводства
трошкова.
4. За реализацију ове одлуке надлежан је Сектор за анализу тржишта и економеке
послове.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Правни основ за доношење предметне одлуке садржан је у законским Овлашћењима
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске уелуге (у даљем тексту:
Агенција) кОје произилазе из чл. 11. тачка 2) и 23. етав 1. Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 = одлука УС, 62/14 и 95/18 др.закон, у да.љем текету: Закон), члана 16. тачка 4) Статута Агенције („Службени гласник
РС", бр. 125/14 u 30/16) кОјимаје пропиеано да Управни одбОр доноси правилнике, упутства,
одлуке и друге акте којима се на општи начин уређују питања из надлежноети Агенције.
Па основу надлежности Агенције, кОје проистичу из Закона, спроводи ее анализа
велепродајног тржишта средишњег приетупа.
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У складу са одредбОм члана 59. став 2. Закона, Агенција одређује релевантна тржишта
уз примену одговарајућих препорука ЕврОпске уније о тржиштима пОдлОжним претхОдној
регулацији.
Сходно Одредби члана 60. став 1. ЗакОна, Агенција најмање једном у три гОдине врцп3
анализу релевантних тржишта, а по потреби и дОдатних тржишта, уз примену Одговарајућuх
препОрука Европске уније 0 анализи тржишта и утврђивању значајне тржишне снаге.

Управни Одбор Агенцијеје схОдн0 свОјим законским Овлагпћењима у циљу спровођења
поступка јавних консултација, сагласн0 чл. 34-36. наведеног закона, одлучио као у
диспОзитиву ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
НОГ ОДБОРА

Доставити:
- СектОру за анализу тржикта и екОномске послОве;
- Кабинету;
- Архиви.
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