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Прилог 1.

Пропорционална промена стварног обима саобраћаја регули-
саних услуга роминга у региону Западног Балкана према начину 
наплате „роминг као код куће” у односу на исти период претходне 
године:

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података);
n је број дана примене начина наплате „роминг као код куће” 

(n ≥ 30); 
t је година прве примене услуге „роминга као код куће”.
Овај проценат би требало да се користи за процену обима 

саобраћаја током пројектованог 12-месечног периода тако што се 
помножи са обимом саобраћаја из претходне године.

Прилог 2.

1) Пондерисане вредности (wk) за малопродајне мобилне 
услуге:

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података);
„просечна велепродајна цена роминга коју плаћа оператор” 

се односи на просечну јединичну цену за небалансирани саобра-
ћај коју плаћа оператор за сваку услугу, при чему је јединица за 
сваку услугу евроцент за (i) минут говорног саобраћаја; (ii) SMS 
за SMS; и (iii) МB за пренос података; 

2) Однос укупног обима саобраћаја малопродајних услуга 
роминга подносиоца захтева и укупног малопродајног одлазног 
саобраћаја и велепродајног долазног саобраћаја за његове услуге 
роминга:

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података);
3) Однос укупног обима саобраћаја малопродајних услуга 

роминга подносиоца захтева у економијама у региону Западног 
Балкана и укупног обима саобраћаја његових малопродајних услу-
га роминга у економијама у региону Западног Балкана и у другим 
државама:

 – – – – – – – – – – – – –
1 ЗБ  – регион Западног Балкана.

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података);
4) Однос укупног обима саобраћаја малопродајних услуга ро-

минга подносиоца захтева у економијама у региону Западног Балка-
на и укупног обима саобраћаја свих његових малопродајних услуга:

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података);
5) Малопродајни приход од услуга роминга у економијама у 

региону Западног Балкана:

где је:
k = услуга (1 = говор, 2 = SMS, 3 = пренос података).
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На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и чла-

на 53. став 9. Закона о електронским комуникацијама („Службе-
ни гласник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС, 62/14 и 95/18  – др. закон), 
члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16),

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуни-
кације и поштанске услуге, на 2. седници четвртог сазива, одржа-
ној 28. априла 2021. године, доноси 

П РА В И Л Н И К 

о измени и допуни Правилника о садржини и начину 
пријаве уговора о међуповезивању на међународном 

нивоу

Члан 1.
У Правилнику о садржини и начину пријаве уговора о ме-

ђуповезивању на међународном нивоу („Службени гласник РС”, 
број 104/14) у члану 2. став 4. тачка на крају става замењује се за-
петом и додају се речи: „а Агенција је у обавези да, без одлагања, 
истог обавести о пријему пријаве, као и евидентирању у регистар 
закључених уговора о међуповезивању на међународном нивоу.” .

Члан 2.
Досадашњи Образац ОМП  – Пријава уговора о међуповези-

вању на међународном нивоу, замењује се новим обрасцем ОМП 
 – Пријава уговора о међуповезивању на међународном нивоу, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У Београду, 28. априла 2021. године
Број 1-01-3400-6/21

Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р.
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