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Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
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Контакт центар и факс: 011 3242 673 
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На основу чл. 8. став 1. тачка 1) и 11. став 1. тачка 2) Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - УС и 62/14), Споразума о 
снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама између 
министарстава надлежних за област електронских комуникација: Босне и Херцеговине, Црне 
Горе, Републике Македоније и Републике Србије и чл. 12. став 1. тачка 1) и члана 16. став 1. 
тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
(„Службени гласник РС“, број 125/14), а у вези са Уредбом (ЕУ) бр. 531/2012 Европског 
парламента и Савета од 13. јуна 2012. о ромингу у јавним мобилним комуникационим 
мрежама унутар Уније (REGULATION (EU) No 531/2012 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2012 on roaming on public mobile 
communications networks within the Union), Управни одбор Регулаторне агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге је, без сазивања седнице, писаним путем, 
употребом електронске поште, дана 25.12.2014. године, донео 

 
 

О Д Л У К У 
 

1. Операторима који поседују јавну мобилну комуникациону мрежу и пружају јавне 
мобилне комуникационе услуге на територији Републике Србије, утврђује се динамика 
снижавања цена роминга на следећи начин: 

− Максимална просечна велепродајна ценa позива у ромингу (без ПДВ) 

Период примене  Цена по минуту у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 0,14 
од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 0,10 

од 01.07.2017. године и даље  0,05 
 
Максимална просечна велепродајна цена коју оператор гостујуће мреже може 

наплатити пружаоцу услуга роминга за пружање регулисаних позива у ромингу започетих у 
тој гостујућој мрежи, укључујући, између осталог трошкове оригинације, транзита и 
терминације je дата у табели из алинеје 1. ове тачке одлуке. Просечна велепродајна цена се 
примењује између било која два оператора и израчунава се за период од 12 месеци.  

Просечна велепродајна цена позива из табеле из алинеје 1. ове тачке одлуке 
израчунава се тако да се укупан остварен приход oд роминга на велепродајном нивоу подели 
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укупним бројем минута роминга на велепродајном нивоу који је релевантан оператор 
стварно искористио за пружање позива у ромингу на велепродајном нивоу у државама 
потписницама Споразума о снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним 
комуникационим мрежама између министарстава надлежних за област електронских 
комуникација: Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније и Републике Србије 
(у даљем тексту: Споразум) у релевантном периоду, који се агрегирају по секунди и 
прилагођени су да узму у обзир могућност да оператор гостујуће мреже примењује 
иницијални минимални обрачунски период који не може бити дужи од 30 секунди. 

 
− Максималне мaлопродајне цене позива у ромингу (без ПДВ) 

Период примене  Врста позива Цена по минуту у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 
одлазни 0,29 
долазни 0,08 

од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 
одлазни 0,24 
долазни 0,07 

од 01.07.2017. године и даље 
одлазни 0,19 
долазни 0,05 

 
Максималне малопродајне цене за говорне услуге које пружалац услуга роминга може 

наплаћивати корисницима роминга за пружање регулисаних позива, одлазних и долазних, у 
ромингу су дате у табели из алинеје 2. ове тачке одлуке и не подразумевају никакве повезане 
претплате или друге фиксне или понављајуће накнаде и могу се комбиновати са било којом 
малопродајном тарифом. 
 

Пружаоци услуга роминга не смеју наплаћивати никакву накнаду корисницима 
роминга за примање порука говорне поште у ромингу. Овим се не доводе у питање друге 
примењиве накнаде, као што су накнаде за преслушавање таквих порука. 
 

Сваки пружалац услуга роминга својим корисницима роминга наплаћује пружање 
сваког регулисаног позива у ромингу на који се примењују наведене цене за говорне услуге, 
без обзира да ли је реч о одлазном или долазном позиву, по секунди.  
 

Пружалац услуга роминга може примењивати иницијални минимални обрачунски 
период који не може бити дужи од 30 секунди на одлазне позиве на које се примењују 
наведене цене за говорне услуге. 
 

− Максимална просечна велепродајна цена SMS порука (Short Message Service) у ромингу 
(без ПДВ) 
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Период примене  Цена у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 0,03 
од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 0,02 

од 01.07.2017. године и даље  0,02 
 
Максимална просечна велепродајна цена коју оператор гостујуће мреже може 

наплаћивати за пружање регулисаних SMS порука у ромингу започетих у тој гостујућој 
мрежи je дата у табели из алинеје 3. ове тачке одлуке. Просечна велепродајна цена се 
примењује између било која два оператора и израчунава се за период од 12 месеци.  

Просечна велепродајна цена из табеле из алинеје 3. ове тачке одлуке израчунава се 
тако да се укупан приход на велепродајном нивоу који оствари оператор гостујуће мреже или 
оператор домаће мреже за започињање и пренос регулисаних SMS порука у ромингу у 
оквиру држава потписница споразума у релевантном периоду са укупним бројем SMS порука 
које су започете и пренете у име релевантног пружаоца услуга роминга или оператора 
домаће мреже у том периоду. 

Оператор гостујуће мреже не сме наплаћивати никакву цену пружаоцу услуге 
роминга или оператору домаће мреже корисника роминга, одвојено од цене из табеле из 
алинеје 3. ове тачке одлуке за терминацију регулисаних SMS порука у ромингу послатих 
кориснику током роминга у његовој гостујућој мрежи. 
 

− Максимална малопродајна цена SMS порука (Short Message Service) у ромингу (без 
ПДВ) 

Период примене Цена у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 0,09 
од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 0,08 

од 01.07.2017. године и даље  0,06 
 

Максимална малопродајна цена за SMS поруке коју пружалац услуге роминга може 
наплаћивати својим корисницима роминга за регулисане SMS поруке у ромингу које је 
послао тај корисник роминга је дата у табели из алинеје 4. ове тачке одлуке и не подразумева 
никакву повезану претплату или друге фиксне или понављајуће накнаде и може се 
комбиновати са било којом малопродајном тарифом у складу са одредбама ове тачке одлуке. 

Пружаоци услуга роминга не смеју наплаћивати никакву накнаду својим корисницима  
за пријем регулисаних SMS порука у ромингу. 

 
− Максимална просечна велепродајна цена за пренос података у ромингу (без ПДВ) 

Период примене Цена по МB у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 0,25 
од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 0,15 

од 01.07.2017. године и даље  0,05 
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Максимална просечна велепродајна цена коју оператор гостујуће мреже може 

наплаћивати домаћем пружаоцу услуга корисника роминга за пружање регулисаних услуга 
преноса података у ромингу путем те гостујуће мреже je дата у табели из алинеје 5. ове тачке 
одлуке. Просечна велепродајна цена примењује се између било која два оператора и 
израчунава се за период од 12 месеци. 

Просечна велепродајна цена из табеле дате у алинеји 5. ове тачке одлуке израчунава 
се тако да се укупан приход који оствари на велепродајном нивоу оператор гостујуће мреже 
или оператор домаће мреже за пружање регулисаних услуга података у ромингу у 
релевантном периоду подели укупним бројем мегабајта података стварно потрошених при 
пружању наведених услуга у том периоду, који је агрегиран по килобајту у име релевантног 
пружаоца услуга роминга или оператора домаће мреже у том периоду. 
 

− Максимална малопродајна цена за услуге преноса података и MMS порука (Multimedia 
Messaging Servicе) у ромингу (без ПДВ) 

Период примене Цена по МB у еврима 

од 30.06.2015. до 30.06.2016. године 0,70 
од 01.07.2016. до 30.06.2017. године 0,45 

од 01.07.2017. године и даље  0,20 
 

Максимална малопродајна цена за услуге преноса података које пружалац услуга 
роминга може наплаћивати својим корисницима роминга за пружање регулисаних услуга 
преноса података у ромингу je дата у табели из алинеје 6. ове тачке одлуке и не подразумева 
никакву повезану претплату или друге фиксне или понављајуће накнаде и може се 
комбиновати са било којом малопродајном тарифом. 
 

Сваки пружалац услуга роминга својим корисницима роминга наплаћује пружање 
свих регулисаних услуга преноса података на које се примењује цена за услуге преноса 
података по килобајту, уз изузетак мултимедијалних порука (MMS), које се могу 
наплаћивати по јединици. У том случају малопродајна цена коју пружалац услуга роминга 
може наплаћивати својим корисницима роминга за пренос или примање MMS порука у 
ромингу не сме бити већа од максималне малопродајне цене утврђене у табели из алинеје 6. 
ове тачке одлуке. 

 
     2. Обавезују се оператори из тачке 1. ове одлуке да утврђене цене примене у 

наведеном периоду. 
 

3. На све што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Уредбе 
(ЕУ) бр. 531/2012 Европског парламента и Савета од 13. јуна 2012. о ромингу у јавним 
мобилним комуникационим мрежама унутар Уније (REGULATION (EU) No 531/2012 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 June 2012 on roaming on 
public mobile communications networks within the Union). 
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4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављује се на 
Интернет страници Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. 
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