
Захтев за давање мишљења поднет од стране Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге 

 

Кратак опис захтева – питање: У захтеву Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге изнета је молба Комисији да изда мишљење о томе 

да ли су Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној 

телефонској мрежи, као и регулаторне обавезе одређене операторима са значајном 

тржишном снагом на релевантном тржишту, у складу са прописима који регулишу 

заштиту конкуренције.  

 

Издато мишљење: Комисија је дала мишљење у којем је навела да различит приступ, 

односно евентуалне разлике у закључцима Агенције и Комисије при разматрању 

одређеног релевантног тржишта могу да проистичу из разлике у правним оквирима 

који се примењују у области електронских комуникација, односно у области заштите 

конкуренције. Када је конкретно реч о тржишту терминације позива у јавној 

телефонској мрежи, супституција понуде и тражње на велепродајном нивоу не постоји. 

Релевантно тржиште у себи садржи и димензију релевантног географског тржишта, 

тако да су границе релевантног географског тржишта, посматрано за сваког оператора 

појединачно, дефинисане распрострањеношћу његове мреже. То значи да сви пружаоци 

услуге терминације позива у јавној телефонској мрежи припадају истом релевантном 

тржишту производа, али различитим географским тржиштима, која посматрана сва 

заједно имају димензију националног тржишта. Комисија је напоменула и да би 

учеснике присутне на предметном тржишту, а који се у складу са одредбом члана 5. 

Закона о заштити конкуренције сматрају повезаним учесницима на тржишту, сходно 

овој одредби, сматрала једним учесником на тржишту. Генерално је констатовано да 

принципи који су примењени приликом анализе велепродајног тржишта терминације 

позива у јавној телефонској мрежи, у основи представљају принципе који се примењују 

и у области заштите конкуренције, уз навођење да би Комисија за потребе сваког 

појединачног поступка који води, дефинисала релевантно тржиште у складу са Законом 

и подзаконским прописом који уређује ову материју, та да се тако дефинисано тржиште 

не мора подударати са дефиницијом тржишта коју је усвојила Агенција за потребе 

предметне Анализе. Када је реч о регулаторним обавезама које су одређене 

операторима са значајном тржишном снагом, Комисија је констатовала да су одређене 

у складу са Законом о електронским комуникацијама уз напомену да и Комисија има 

могућност да, када решењем утврди повреду конкуренције, одреди мере које 

представљају мере понашања. 


