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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕГУЛАТОРИА АГЕНЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ 
И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ 

Драган Пејовић, директор 
Ул. Палмотићева бр. 2 
11000 Београд  

ПРЕДМЕТ: Мишљење Комисије за заштиту конкуренције по захтеву Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-03-3483- 
3/21-6 од 05.07.2022. године 

ломшсија за заштиту канкуренције (у даљем тгкi;ту: -Комиć~іја), дана 07.07.2022. године, примила 
је допис Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: 
Агенција) у којем се наводи даје Агенција објавила на интернет страници позив стручној и широј 
јавности да у оквиру другог круга јавник консултација доставе мишљење у вези са Нацртом 
извештаја о анализи велепродајног тржишта ередишњег приступа који се пружа на фиксној 
локацији за производе за масовно тржиште (у даљем тексту: Извештај). 

Према наводима из дописа, Агенција је поступак анализе тржишта спровела у циљу 
континуираног праћења стања на поменутом тржишту на територији Републике.Србије: 

Позивајући се на одредбе члана 60. став 2. Закона о електронсiсим комуниiсацијама, као и на 
одредбе члана 3. Протокола о сарадњи закљученог између Агенције и Комисије, изнетаје молба да 
Комисија, до истека рока за достављање мишљења у оквиру поступка јавних консултација, 
одноćнfl до 04.08.2022. године, достави мишљење о томе ддв ли је извештај о анализи релевантног 
тржишта, као и регулаторне обавезе за које је у извештају закључено да могу бити одређене 
оператору са значајном тржишном снагом на релевантном тржишту, у складу са прописима који 
регулишу заштиту конкуренције. 

Након увида у предметну анализу, а на основу члана 21, став 1. Закона о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС", бр. 51/09 и 95/13), Савет Комисије на 91. седници од 22.07.2022. године 
даје следеће 



МИШЈbЕЊЕ 

Савет Комисије размотрио је Иацрт извештаја о анализи велепродајног тржишта средишњег 
приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште, оцењујући као 
прикватљиве налазе и закључке које извештај садржи. 

Комисија је дала мишљење број 9/0-02-338/2022-2 од 04.04.2022. године по зактеву Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-03-3483-3/21-4 од 01.03.2022. 
године у вези са првим кругом јавних консултација на Нацрт извештаја о анализи велепродајног 
тржишта средишњег приступа који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно 
тржиште. Том приликом, Комисија је изнела мишљење да је Извештај сачињен у складу са 
принципима заштите конкуренције, с тим да сматра да би било корисно поједине наводе додатно 
образложити и појаснити. 

Иацрт Извештаја којије предмет другог кругајавних консултацијаје допуњен и измењен у складу 
са раније достављеним мишљењем Комисије. 

Наиме, Агенција се сагласила са коментаром Комисије у вези са уоченим трендом све веће 
употребе мобилних телефона у сврке широкопојасног приступа и констатованог пораста броја 

корисника услуга мобилног интернета, као и са предлогом да се у Нацрту прикажу учешћа 

оператора у овом сегменту, мерено бројем корисника, те је Иацрт извештаја допунила подацима у 
складу са предлогом. Такође, у складу са предлогом Комисије, Агенција наводи да ћe наставити да 
прати развој ове врсте приступа и да ће, с тим у вези, предузимати одговарајуће кораке. 

Агенција је извршила одgеђене двпуне Нацрта._извештаја у циљу додатних појашњења изведених 
закључака у вези са опредељујућим критеријумима и са изменом закључака из преткодне анализе, 
имајући у виду тренутно стање на предметном тржишту, односно промене које су наступиле у 
периоду између две анализе тржишта. 

Иа основу преткодно изнетог, Комисија је мишљења да са аспекта надлежности које су јој 
поверене Законом, нема примедби у односу на достављени извештај. 

Ие доводе$и у питање изнето мишљење, Комисија напомиње да задржава право да у конкретним 
поступцима које води у оквиру својих надлежности, у складу са прописима којима се уређује 
заштита конкуренције, изведе и евентуално другачије закључке у односу на оне наведене у 

Извештају, а нарочито у погледу утврђивања релевантног тржишта, било у производној, било у 
географској димензији, при чему је могуће да се конкретна дефиниција не подудара у свему са 
дефиницијом усвојеном за потребе Извештаја. 
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