
Мишљење о извештајима о анализи тржишта електронских комуникација 

 
Захтев Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 

давање мишљења о извештајима о анализи следећих тржишта електронских 

комуникација: 

1. велепродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на 

фиксној локацији (Тржиште 2), 

2. велепродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим 

средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној 

петљи) (Тржиште 4), 

3. велепродајног тржишта изнајмљених линија (Тржиште 6) и 

4. велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (Тржиште 7). 

 

Поступак анализе тржишта спроведен је у циљу континуираног праћења стања на 

поменутим тржиштима ради уочавања промена у односу на претходно извршену 

анализу релевантних тржишта из августа/новембра 2011. године, а превасходно у циљу 

утврђивања постојања квалитетног тржишног надметања и постојања више оператора 

са значајним тржишном снагом на релевантним тржиштима. Позивајући се на одредбе 

члана 60. став 2. Закона о електронским комуникацијама, као и на одредбе члана 3. 

Протокола о сарадњи, изнета је молба да Комисија достави мишљење о томе да ли су 

извештаји о анализи релевантних тржишта, као и регулаторне обавезе за које је у 

извештајима закључено да могу бити одређене операторима са значајном тржишном 

снагом на релевантним тржиштима, у складу са прописима који регулишу заштиту 

конкуренције.    

 
Издато мишљење: У мишљењу од 18.09.2015. године наведено је да се примењена 

методологија и принципи приликом анализе предметних тржишта, суштински 

примењују и у области заштите конкуренције. Међутим, различит приступ, односно 

евентуалне разлике у закључцима, нарочито при утврђивању релевантног тржишта, 

могу да проистичу из разлике у правним оквирима који се примењују у области 

електронских комуникација, односно у области заштите конкуренције, а у зависности 

од околности сваког појединачног случаја. Из наведеног разлога могућа је ситуација у 

којој ће се за потребе конкретног појединачног поступка који се води пред Комисијом 

утврдити  релевантно тржиште, било у  производној, било у географској димензији, на 

начин да се дефиниција у свему не подудара са дефиницијама које су  усвојене за 

потребе предметних анализа. Када је реч о регулаторним обавезама које су одређене 

операторима са значајном тржишном снагом на анализираним релевантним 

тржиштима, исте су одређене у складу са чланом 63. Закона о електронским 

комуникацијама који таксативно наводи које мере могу бити одређене оператору са 

значајном тржишном снагом. Уз претходну оцену напоменуто је и да Комисија, у 

складу са чланом 59. Закона, такође има могућност да, када решењем утврди повреду 

конкуренције, одреди мере које представљају мере понашања. Циљ тих мера је да се 

отклоне утврђене повреде, односно да се спречи могућност настанка исте или сличне 

повреде, а реализација се врши давањем налога учеснику на тржишту на којег се 

решење односи за предузимање или забрану одређеног понашања. Међутим, за разлику 

од Закона о електронским комуникацијама, Закон не наводи таксативно мере понашања 

које Комисија може одредити, већ и оне зависе од околности сваког појединачног 

случаја.  

 


