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З  А  К  О  Н  

 
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА 

  
ЗАКОНА  О  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 

 
 

Члан 1. 
 

У Закону о телекомуникацијама (''Службени гласник РС'', број 44/03),  у члану 2. после 
става 1. додаје се став 2. који гласи:  

“Одредбе овог закона не односе се на телекомуникационе мреже и системе оружаних 
снага и органа безбедности, осим одредби које се односе на услове планирања и коришћења 
радио-фреквенцијског спектра.”. 

 
  

Члан 2. 
 

 У члану 3. у наслову члана после речи: “Начела” додају се речи: “и циљеви”. 
  
 У уводној реченици после речи: “Начела” додају се речи: “и циљеви”. 
 
 После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 
 “1а) стварање услова за пуну либерализацију и конкурентност, регулисањем тржишта 
телекомуникација, као и забраном било ког облика монопола и монополског понашања.”. 
 
 У тачки 6) после речи: “оператора”, ставља се запета и додају речи: “и отвореног 
приступа телекомуникационим мрежама”. 
 
 У тачки 7) после речи: “спектра”, тачка и запета бришу се и додају речи: “и орбиталних 
позиција, као ограничених природних ресурса;”. 
 
 Тачка 8) мења се и гласи:  
 “8) усклађивање Закона о телекомуникацијама и других прописа у области 
телекомуникација, у зависности од промена у међународним и европским прописима, 
стандардима, пракси и техничким нормативима у области телекомуникација, као и у зависности 
од промена у правном систему Републике Србије и државне заједнице Србија и Црна Гора.”. 

 
 
 



Члан 3. 
 
Члан 4. мења се и гласи: 

    “Значење појединих израза 

Члан 4. 

Поједини изрази употребљени у овом закону, ако није другачије одређено, имају 
следеће значење: 

1) "телекомуникације" су свако емитовање, пренос или пријем порука (говор, 
звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, коришћењем жичних, радио, 
оптичких или других електромагнетских система; 

2) "телекомуникациона мрежа" је скуп телекомуникационих система и средстава, 
који омогућавају пренос порука сагласно захтевима корисника; 

3) "телекомуникациона средства" су опрема и уређаји за обраду, пренос, 
емитовање и пријем сигнала, као и одговарајући софтвер, који се користе у 
телекомуникацијама; 

4) "телекомуникациони систем" је сваки технички систем састављен од 
одговарајуће опреме укључујући жични, радио, оптички или други 
електромагнетни систем, који омогућава предају, пренос, преспајање, пријем, 
управљање или надзор електромагнетних или оптичких сигнала који се могу 
препознати као порука или саопштење; 

5) "корисник" је физичко или правно лице које користи или жели да користи 
телекомуникационе услуге по основу закљученог претплатничког уговора или 
на други предвиђени начин;  

6) "крајњи корисник" је корисник који не обезбеђује јавну телекомуникациону 
мрежу, нити пружа јавну доступну телекомуникациону услугу; 

7) "телекомуникациона услуга" је услуга која се у потпуности или делимично 
састоји од преноса и усмеравања сигнала кроз телекомуникационе мреже, у 
складу са захтевима корисника и телекомуникационог процеса; 

8)  "јавна телекомуникациона услуга" је јавно доступна телекомуникациона 
услуга коју пружа јавни телекомуникациони оператор; 

9) "телекомуникациони оператор" је правно или физичко лице које гради, 
поседује и експлоатише телекомуникациону мрежу и/или пружа 
телекомуникациону услугу; 

10) "јавни телекомуникациони оператор" је телекомуникациони оператор који 
пружа јавну телекомуникациону услугу; 

11) "избор оператора" је могућност дата кориснику да изабере међумесног или 
међународног оператора преко кога ће користити одређену 
телекомуникациону услугу, нпр. бирањем кода или одређивањем оператора 
унапред; 



12) "претходни избор оператора" је могућност понуђена кориснику која му 
омогућава избор одређених дефинисаних класа позива које реализује оператор 
изабран унапред (а који са претплатником има закључен уговор), без обавезе 
бирања префикса усмеравања или било какве друге процедуре да би се 
обезбедило такво усмеравање; 

13) "јавна телекомуникациона мрежа" је телекомуникациона мрежа која се 
користи за пружање јавних телекомуникационих услуга; 

14) "јавна фиксна телекомуникациона мрежа" је телекомуникациона мрежа која 
се, у целини или делимично, користи за пружање различитих јавних 
телекомуникационих услуга између стационарних терминалних тачака мреже, 
укључујући и приступну инфраструктуру, као и инфраструктуру за повезивање 
јавних телекомуникационих мрежа на одређеној територији и ван ње; 

15) "услуга јавне фиксне телефонске мреже" је јавна услуга која корисницима на 
фиксним локацијама обезбеђује јавну говорну услугу и јавну услугу преноса 
података у локалном, међуградском и међународном телефонском саобраћају, 
преко јавне фиксне телекомуникационе мреже; 

16) "јавна телефонска мрежа" је телефонска мрежа за пружање јавних 
телефонских услуга између стационарних терминалних тачака мреже; 

17) "јавна говорна услуга" је на комерцијалној основи јавно понуђена услуга 
преноса и комутације говора у реалном времену између терминалних тачака 
јавне телекомуникационе мреже у складу са прописаним квалитетом преноса 
говора у европским и међународним прописима, без обзира на примењену 
технологију (комутација канала, комутација пакета, Интернет протокол и 
слично);   

18) "универзални сервис" је најмањи скуп телекомуникационих услуга одређеног 
квалитета и обима које треба да буду доступне свим крајњим корисницима у 
оквиру јавних телекомуникационих мрежа без обзира на њихову географску 
локацију на територији Републике Србије, по приступачним ценама; 

19) "јавна телефонска говорница" је јавно доступан телефон чије се коришћење 
плаћа; 

20) "јавна телекомуникациона услуга са додатном вредношћу" је јавна 
телекомуникациона услуга која није основна и која основној услузи даје 
додатну вредност; 

21) "јавна мобилна телекомуникациона мрежа" је телекомуникациона мрежа у 
којој терминалне тачке мреже нису на фиксним локацијама, а повезивање 
терминалних тачака мреже обавља се радио путем; 

22) "услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже" је телекомуникациона 
услуга која се, у целини или делимично, реализује преко јавне мобилне 
телекомуникационе мреже на одређеним радио фреквенцијама; 

23) "приватна телекомуникациона мрежа" је телекомуникациона мрежа коју за 
своје потребе гради, одржава и експлоатише физичко или правно лице, а преко 
које се не пружају јавне телекомуникационе услуге. Приватна 



телекомуникациона мрежа може бити повезана са јавном телекомуникационом 
мрежом; 

24) "јавна мрежа за пренос података" је наменски изграђена јавна 
телекомуникациона мрежа која омогућава пренос података; 

25) "јавна услуга преноса података" је јавна телекомуникациона услуга која се 
пружа корисницима преко јавне мреже за пренос података;  

26) "радиодифузна мрежа" је телекомуникациона мрежа која се користи за пренос 
и емитовање радио и телевизијских сигнала, који су намењени за директан 
јавни пријем, у отвореном простору, од стране неодређеног броја корисника; 

27) "кабловска дистрибутивна мрежа" је претежно кабловска телекомуникациона 
мрежа намењена дистрибуцији радио и телевизијских програма, као и за 
пружање других телекомуникационих услуга; 

28) "paging (пејџинг)" је телекомуникациона мрежа за једносмерни пренос порука; 

29) "услуга пејџинга" је услуга која омогућава кориснику да на одређеној 
територији, путем специфичног радио терминалног уређаја, прими поруку 
послату преко јавне телекомуникационе мреже; 

30) "интерконекција" је физичка или логичка веза (међусобно повезивање) 
телекомуникационих мрежа, којом се омогућава корисницима једне мреже 
комуникација са корисницима других мрежа, односно приступ услугама 
других телекомуникационих оператора; 

31) "услуга повратног позива (call back)" је телекомуникациона услуга која 
омогућава да се на захтев корисника са дате територије прими повратни позив 
из иностранства на корисников претплатнички број;  

32) "нумерација" је додељивање бројева као дела укупних позивних кодова, којима 
се омогућава успостављање телекомуникационих мрежа у појединим 
областима или вршење одређених телекомуникационих услуга; 

33) "услуга Интернета" је јавна телекомуникациона услуга која се реализује 
применом Интернет технологије;  

34) "закупљена линија" је некомутирана телекомуникациона линија између 
завршних тачака јавне фиксне телекомуникационе мреже која не укључује 
комутацију контролисану од стране корисника; 

35) "терминалне (завршне) тачке" су места у којима се остварује физичко и 
логичко повезивање телекомуникационе опреме или система на 
телекомуникациону мрежу, односно места у којима се остварује међусобно 
повезивање различитих телекомуникационих мрежа; 

36) "терминална опрема" је опрема која је директно или индиректно прикључена 
на терминалну тачку у циљу емитовања или пријема порука; 

37) "радио фреквенција" је основни физички параметар електромагнетних таласа 
или радио таласа који се слободно простиру кроз простор и чије се вредности 
конвенционално налазе у опсегу од 9 KHz до 3000 GHz; 



38) "радио фреквенцијски спектар" је опсег радио фреквенција, одређен својим 
граничним фреквенцијама; 

39) "радио комуникације" су телекомуникације остварене помоћу радио таласа; 

40) "радио станица" је један или више предајника или пријемника или 
комбинација предајника и пријемника, укључујући припадајућу опрему, 
потребних на једној локацији  за обављање радио-комуникацијске службе; 

41) "аматерска радио станица" је радио станица која се користи у оквиру 
аматерске радио службе; 

42) "аматерска радио служба" је радио служба у сврху сопствене обуке, међусобне 
комуникације и  техничких истраживања, која обавља радио аматер,  односно 
овлашћено физичко лице,  које се радио техником бави из сопствених побуда и 
на некомерцијалној основи;; 

43) "базна станица" је примопредајни радио уређај и одговарајућа 
телекомуникациона опрема, која служи за повезивање базне станице са 
осталим деловима мобилне телекомуникационе мреже; 

44) "зона опслуживања" је просторна област у којој је могуће остварити радио 
комуникацију под одређеним условима;  

45) "координација" је усаглашавање коришћења радио фреквенција и/или 
орбиталних позиција, са циљем рационалног коришћења ових ограничених 
природних ресурса и смањења, односно елиминисања међусобних штетних 
сметњи ради постизања електромагнетске компатибилности;  

46) "искључива радио фреквенција" је радио фреквенција додељена радио 
станицама само једног корисника, на једној локацији или у одређеној зони 
опслуживања;  

47) "општа радио фреквенција" је радио фреквенција додељена радио станицама 
више корисника у одређеној зони опслуживања, не водећи рачуна о квалитету 
радиокомуникација; 

48) "сметња (интерференција)" је дејство нежељених сигнала на улазу у пријемник 
датог телекомуникационог система, као последица емисије, зрачења, 
индукције или њихових комбинација од стране других телекомуникационих 
система. Присуство сметње манифестује се деградацијом квалитета 
преношеног сигнала, неразумљивошћу или губитком преношене информације; 

49) "штетна сметња" је сметња која угрожава функционисање радионавигацијске 
службе или других служби за безбедност или озбиљно деградира, омета или 
учестало прекида радиокомуникацијску службу која ради у складу са 
националним и међународним прописима; 

50) “радионавигацијска служба” је служба која обавља послове одређивања 
положаја, брзине и/или других карактеристика неког објекта или добијања 
обавештења која се односе на ове параметре помоћу особина простирања 
радио таласа;   



51) "електромагнетска компатибилност" је способност уређаја или  система, да 
раде задовољавајуће у свом електромагнетском окружењу, не уносећи 
неприхватљива електромагнетска ометања било чему у том окружењу;  

52) "значајан тржишни удео" значи да је удео јавног телекомуникационог 
оператора на телекомуникационом тржишту Републике Србије, мерено према 
броју корисника одређене услуге коју јавни телекомуникациони оператор 
пружа у обављању своје делатности, најмање у висини прописаног процента;  

53) "прописани проценат" значи најмање 20% удела на телекомуникационом 
тржишту Републике Србије, осим ако Републичка агенција за 
телекомуникације, за поједину врсту услуга, није својим актом одредила 
другачије. У одређивању прописаног процента за поједине врсте услуга, 
Републичка агенција за телекомуникације може одступити највише до 25% од 
нивоа прописаног процента; 

54) "дозвола" је акт надлежног органа која може бити: 

(1) “одобрење” (општа лиценца) којом се оператору даје право да експлоатише 
телекомуникациону мрежу или да пружа телекомуникациону услугу под 
стандардним условима; 

(2) “лиценца”(индивидуална лиценца) којом се оператору даје право да изгради, 
поседује или експлоатише телекомуникациону мрежу или пружа 
телекомуникациону услугу у случајевима у којима је ограничен број дозвола у 
одређеној области; 

(3) “дозвола за радио станицу” којом се оператору даје право да користи радио 
фреквенције и одобрава да користи радио станицу за рад на тим фреквенцијама; 

(4) “одобрење за постављање” којом се оператору одобрава да постави 
телекомуникациону мрежу, систем и/или средство; 

(5) “дозвола за пуштање у рад” којом се оператору дозвољава да стави у функцију 
телекомуникациону мрежу, систем и/или средство; 

55) "приступ" је давање на коришћење телекомуникационих средстава и/или 
сервиса другим операторима под одређеним условима на искључивој или 
отвореној основи у сврху обезбеђења телекомуникационих услуга. Приступ, 
између осталог, обухвата: приступ елементима мреже и одговарајућим 
придруженим телекомуникационим средствима, укључујући приступ 
претплатничкој петљи или опреми за обезбеђење сервиса преко претплатничке 
петље, приступ физичкој инфраструктури, приступ релевантним софтверским 
системима, приступ системима за превођење бројева (нумерације) или са 
еквивалентном функционалношћу, приступ фиксним и мобилним мрежама и 
приступ услугама виртуелних мрежа; 

56) "локална петља" је физичко коло које повезује терминалну (завршну) тачку 
мреже, која се налази на локацији претплатника, са главним разделником или 
еквивалентном опремом јавне фиксне телефонске мреже; 

57) "заједничко коришћење локалне петље" је омогућавање слободног приступа 
локалним петљама јавног телекомуникационог оператора за коришћење 



неговорног опсега од стране другог оператора, које не изискује промену 
власништва локалне петље; 

58) "телекомуникациони грађевински објекат" је инфраструктура која обухвата 
земљиште, грађевину или зграду, антенске носаче и стубове, приступни пут, 
инсталацију и постројења за електричну енергију, грејање, воду и 
канализацију, кабловску канализацију и друго неопходно за изградњу 
телекомуникационих мрежа и постављање телекомуникационих система и 
средстава; 

59) "телекомуникациона мрежа државних органа" је телекомуникациона мрежа 
коју државни орган (оружане снаге, полиција, органи безбедности) за своје 
потребе гради, одржава и експлоатише, а преко које се не пружају јавне 
телекомуникационе услуге. Телекомуникациона мрежа државних органа може 
бити повезана са јавним телекомуникационим мрежама и исте, у посебним 
случајевима, по потреби користити као део својих мрежа.” 

 
Члан 4. 

 
У члану 5. речи: “који је припремљен уз учешће надлежних органа аутономне 

покрајине,” бришу се. 
 

Члан 5. 
 

   У члану 6. став 1. тачка 1) после речи: “припрема” додају се речи: “и утврђује”. 
 

 Тачка 5) мења се и гласи: 

 “5) утврђује листу услуга (универзални сервис) које треба да пруже оператори јавних 
телекомуникационих мрежа на фиксној локацији, на предлог Републичке агенције за 
телекомуникације;”. 
 

 У тачки 8) после тачке додаје се реченица: 

“У мирнодопским условима координира припреме оператора и телекомуникационих 
мрежа за случај рата.”. 

 
Став 2. брише се. 

Члан 6. 
 
 У члану 9. став 1. тачка 2) после речи: “врши” додају се речи: “ инспекцијски надзор и”, 

а после речи: “телекомуникација” додају речи: “и над коришћењем радио-фреквенцијског 
спектра;”. 

 



 После тачке 12. додаје се тачка 12а) која гласи: 

 “12a) сарађује са администратором националног Интернет домена који је овлашћен од 
стране  међународне организације за доделу Интернет имена и бројева (ICANN/ИКАНН);”. 

 

 После тачке 17. додаје се тачка 17а) која гласи: 

 “17а) остварује међународну сарадњу са другим регулаторним телима у области 
телекомуникација других земаља и региона;”. 

 

Члан 7. 
 
 У члану 10. став 2. тач. 3), 4), 5), 6), 7) и 8) речи: “монопол или” бришу се. 

 

Члан 8. 
 
 У члану 11. став 4. речи: “ Извршно веће Аутономне покрајине Војводине,” бришу се. 

 
Члан 9. 

     У поглављу II Републичка агенција за телекомуникације назив одељка 4. 
мења се и гласи: 

        “4. Статут, други општи акти и организација Агенције“. 

 

Члан 10. 
 
 У члану 17. став 4. после речи: “председника” додају се речи: “и чланова”. 

Члан 11. 
 
 После члана 17. додају се чл. 17а и 17б који гласе: 

 

“Извршни директор Агенције 

Члан 17а. 

Извршни директор Агенције руководи стручном службом Агенције и обавља друге 
послове предвиђене Статутом Агенције. 

Извршни директор Агенције за свој рад одговара Управном одбору Агенције. 



Извршни директор обавештава о свом раду Управни одбор Агенције на начин и у 
роковима, које одреди управни одбор. 

Председник управног одбора Агенције, на основу одлуке Управног одбора, може 
на извршног директора пренети део својих овлашћења, које има на основу закона и статута 
Агенције. 

 Извршног директора Агенције бира Управни одбор Агенције на основу јавног 
конкурса, који расписује у складу са прописима. 

Сва остала питања у вези са правима и обавезама извршног директора Агенције 
регулишу се статутом и правилником о раду Агенције, као и одредбама  других закона. 

 
Стручна служба Агенције 

Члан 17б. 

Стручна служба Агенције, основана у складу са општим актима Агенције, обавља 
стручне, административне и техничке послове за потребе Агенције. 

У зависности од потреба, стручна служба може за послове Агенције и уговорно 
ангажовати домаћа и страна физичка правна лица.”. 

 

Члан 12. 
 
 У члану 18. став 8. после речи: “Србије” запета се замењује тачком, а речи: “а део 

разлике средстава, сразмеран приходима оствареним од јавних телекомуникационих оператора 
чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, уплаћује се на рачун буџета 
Аутономне покрајине Војводине и распоређује се првенствено за развој телекомуникација.” 
бришу се. 

  
 

 Члан 13. 
 
 У члану 22. став 2. тачка 3) мења се и гласи: 

“3) издатих дозвола за телекомуникационе мреже системе и/или средства;” 
 
  Став 4. брише се. 

 
 
 
 
 



Члан 14. 

У поглављу II назив одељка 8. и чл. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 и 31. мењају се и 
гласе: 

“8. Надзор 
Овлашћење за вршење надзора 

 

Члан 24. 

 Надзор над обављањем делатности у области телекомуникација и над 
коришћењем радио-фреквенцијског спектра врши Агенција. 

 Надзор из става 1. овог члана Агенција врши преко инспектора телекомуникација 
(у даљем тексту: инспектор) и контролора радио-емисија (у даљем тексту: контролор). 

 У поступку надзора из става 2. овог члана примењују се одредбе овог закона и 
закона којим је уређен општи управни поступак,  

 
Члан 25. 

 Инспектор може бити лице које има завршен један од техничких факултета или 
други одговарајући факултет у односу на област надзора из става 1. члана 26. овог закона и 
најмање три године радног искуства у области телекомуникација. 

 Контролор може бити лице које има завршен један од техничких факултета или 
одговарајућу вишу школу техничке струке и најмање три године радног искуства у области 
телекомуникација. 

 Инспектор и контролор су дужни да имају прописане легитимације, којима се 
идентификују и које су дужни да покажу на захтев одговорног лица или другог заинтересованог 
лица, приликом вршења надзора. 

 Образац и садржину легитимације из става 3. овог члана утврђује Управни одбор. 
 Инспектор и контролор су самостални, у границама овлашћења утврђених овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона и за свој рад су лично одговорни. 
 Инспектор и контролор не може израђивати, нити учествовати у изради и 

техничкој контроли инвестиционо-техничке документације за телекомуникационе мреже, 
системе или средства који, у складу са одредбама овог закона, подлежу надзору, нити може 
вршити стручни надзор над изградњом, односно извођењем радова над телекомуникационим 
мрежама и системима који подлежу надзору. 

 

Овлашћења инспектора  

Члан 26. 

 Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 
1) проверава рад телекомуникационих мрежа, система и средстава, укључујући и 

радио станице и пружање телекомуникационих услуга за које је, у складу са овим законом, 
издата дозвола; 



2) проверава усклађеност поступања телекомуникационих оператора са условима 
садржаним у издатој дозволи; 

3) проверава усклађеност телекомуникационих мрежа за чију изградњу и 
експлоатацију у складу са овим законом није потребна дозвола, са прописаним стандардима и 
нормативима; 

4) открива рад телекомуникационих мрежа, система и средстава, укључујући и 
радио- станице, односно пружање телекомуникационих услуга који се користе, односно пружају 
без претходно прибављене дозволе и предузима мере за обуставу њиховог рада, односно 
пружања телекомуникационих услуга; 

5) проверава поступање јавних телекомуникационих оператора у односу на 
обавезе предвиђене овим законом у области тарифа, универзалног сервиса, интерконекције, 
закупа линија, приватности и безбедности информација, као и у односу на друге обавезе 
утврђене овим законом; 

6) проверава поступање јавних телекомуникационих оператора и других 
корисника радио- фреквенција у односу на обавезе утврђене овим законом и прописима донетим 
на основу овог закона који се односе на област радио-комуникација; 

7) проверава да ли је пре пуштања у рад телекомуникационе мреже, система и 
средства, укључујући и радио- станице, обављен њихов технички преглед, као и да ли 
телекомуникациони системи и средства поседују одговарајућу техничку дозволу; 

8) истражује штетне сметње у раду телекомуникационих мрежа, система и 
средстава, укључујући и радио- станице, за које је издата дозвола; 

9) прегледа дозволе, техничку и другу документацију која се односи на 
телекомуникационе мреже, системе или средства, укључујући и радио- станице, на објекте у 
којима су ови смештени, као и на телекомуникационе услуге, а који су предмет надзора; 

10) прегледа евиденције чије је вођење обавезно у складу са овим законом и 
прописима донетим на основу овог закона и начин вођења ових евиденција; 

11) врши преглед телекомуникационе мреже, система или средства, укључујући и 
радио- станицу, као и преглед објеката у којима су ови смештени и да провери њихов рад; 

12) проверава начин пружања и коришћења јавне телекомуникационе услуге, њен 
квалитет и важеће тарифе, ако се на јавну телекомуникациону услугу која је предмет надзора 
примењује специјални тарифни режим; 

13) врши прописана мерења и испитивања на телекомуникационој мрежи, систему 
или средству, укључујући и радио- станицу, односно да од телекомуникационог оператора и/или 
власника, односно корисника објекта у коме је смештена телекомуникациона мрежа, систем или 
средство или у коме се производе телекомуникациона средства, захтева да их они изврше; 

14) узима изјаве од одговорних и других заинтересованих лица у вези са 
предметом надзора; 

15) сарађује са државним органима одбране и безбедности. 
 Инспектор дужан је да предузима потребне превентивне мере у циљу спречавања 

повреде закона и других прописа и да, као службену тајну, чува све податке и информације до 
којих дође у вршењу надзора. 

 О сваком извршеном прегледу и радњама предузетим у оквиру вршења надзора, 
инспектор  је дужан да сачини записник који садржи утврђено стање и наложене мере. 

Члан 27. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да: 



1) наложи да се, у одређеном року, отклоне утврђене неправилности и 
незаконитости у раду телекомуникационог оператора који поседује прописану дозволу; 

2) наложи да се, у одређеном року, отклоне неправилности и изврше усклађивања 
са прописаним стандардима и нормативима, када се ради о телекомуникационим мрежама за 
чију изградњу и експлоатацију, у складу с овим законом, није потребна дозвола; 

3) забрани, без одлагања, на неодређено време, рад телекомуникационе мреже, 
система или средства, односно пружање телекомуникационе услуге за које, у складу са 
одредбама овог закона, није издата прописана дозвола, укључујући и неовлашћено коришћење 
радио фреквенција; 

4) забрани рад телекомуникационе мреже, система или средства, укључујући и 
радио- станицу, за које није извршен технички преглед  – до добијања одговрајуће дозволе; 

5) забрани коришћење, уградњу, производњу, односно стављање у промет 
телекомуникационих система и средстава који не поседују техничку дозволу у складу са овим 
законом - до добијања дозволе; 

6) наложи да се, у одређеном року, отклоне узроци штетних сметњи; 
7) забрани изградњу објеката унутар безбедносне зоне око радио станице; 
8) привремено одузме или искључи из рада и запечати  радио-станицу или 

телекомуникациони уређај који се неовлашћено користе за емитовање или пружање услуга или 
стварају штетне сметње; 

Непоступање по налогу из става 1. тачка 1) овог члана по истеку остављеног рока, 
основ је за покретање поступка за одузимање дозволе. 

Поступак за одузимање дозволе инспектор може покренути и ако ни после 
изречене забране из става 1. тач. 4) и 5) овог члана јавни телекомуникациони оператор, односно 
ималац дозволе за радио станицу не изврши технички преглед, односно не прибави одговарајућу 
техничку дозволу. 

Ако телекомуникациони оператор или друго лице не поступи у складу са 
изреченом мером, инспектор може, као меру обезбеђења,  да запечати објекте у којима су 
смештена телекомуникациона средства, укључујући и радио станицу, све док је изречена мера 
на снази. 

Ако оцени да је поступањем, односно непоступањем лица над којим је вршен 
надзор учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај, инспектор је дужан да без 
одлагања надлежном органу поднесе кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ, односно 
захтев за покретање прекршајног поступка. 

 

Овлашћења контролора  

Члан 28. 

 У вршењу надзора из члана 24. овог закона контролор има овлашћење да из 
фиксне или мобилне контролно-мерне станице, употребом прописаних техника и поступака 
мерења: 

 1) проверава дозвољене радио-емисије; 
 2) открива недозвољене радио-емисије и предузима мере за њихово прекидање; 
 3) истражује штетне сметње проузроковане радио-емисијама и предузима мере за 

отклањање штетних сметњи између радио- станица у земљи и радио- станица у иностранству, 
као и између радио- станица у земљи; 

 4) сарађује са државним органима одбране и безбедности. 



 О свакој извршеној провери, откривању, истраживању и мерењу из става 1. овог 
члана, контролор је дужан да сачини извештај који се доставља инспектору. 

 Ако у вршењу послова из става 1. овог члана контролор утврди да постоји основ 
за предузимање мера предвиђених овим законом, дужан је да уз извештај поднесе и предлог за 
предузимање одређене мере.  

Члан 29. 

 Против решења инспектора може се изјавити жалба Управном одбору Агенције у 
року од осам дана од дана достављања решења. 

 Жалба не одлаже извршење решења. 
 

Обавештавање о вршењу надзора и право приступа објектима 

Члан 30. 

 Инспектор може да о свом доласку ради вршења надзора обавести одговорно лице 
у предузећу или другом субјекту над којим ће се вршити надзор. 

 Телекомуникациони оператори, корисници радио- станица и/или власници, 
односно корисници објеката у којима су смештене телекомуникационе мреже, системи или 
средства, или у којима се производе телекомуникациона средства, по пријему обавештења из 
става 1. овог члана, дужни су да омогуће инспектору приступ тим објектима и да му, без 
одлагања, пруже информације и документацију које овај затражи, а које се односе на 
телекомуникационе мреже, системе, објекте или средства који су предмет надзора, као и да му 
омогуће да изврши одговарајућа испитивања и мерења, односно да их на његов захтев сами 
изврше. 

 Корисници радио станица дужни су да се одазову позивима инспектора и 
контролора ради вршења посебних мерења у контролно-мерним центрима на радио станицама, 
односно на радио-емисијама. 

 

Контролно-мерни центри 

Члан 31. 

 Ради вршења појединих послова надзора, а посебно послова контроле радио-
емисија, Агенција може оснивати контролно-мерне центре, као организационе јединице 
Агенције ван седишта (подручне јединице), у складу са статутом. 

 Поред послова контроле утврђених овим законом, контролно-мерни центри могу, 
на захтев телекомуникационих оператора или других лица да: 

 1) испитују радио- станице ради провере да ли ове испуњавају услове и захтеве 
предвиђене овим законом и прописима донетим на основу овог закона; 

 2) испитују предајнике, пријемнике, антене и друге уређаје који представљају 
делове радио- станице, ради провере да ли ови уређаји имају техничке карактеристике које 
одговарају домаћим и међународним стандардима и нормативима из области радио-
комуникација; 

 3) врше и друга испитивања и мерења у области радио-комуникација за потребе 
планирања и пројектовања нових радио- система и радио мрежа и одабира погодних радио- 
фреквенција за те системе и мреже; 



 4) сарађују са државним органима одбране и безбедности у проналажењу и 
отклањању штетних сметњи; 

 5) укључују се по потреби у међународну акцију мерења у циљу научно-
истраживачког рада, тестирању нових техничко-технолошких решења, итд.; 

 За испитивања и мерења из става 2. тач. 1) и 2) овог члана плаћају се трошкови 
утврђени у ценовнику који доноси Агенција.”. 

Члан 15. 

У члану 33. став 9. после речи: “мрежа” додају се речи: “државних органа и”. 

У ставу 10. тачка 2) мења се и гласи: 

  “2) дозволе за пуштање у рад, којима се потврђује техничка усаглашеност 
одређене телекомуникационе мреже, система или средства са прописаним стандардима и 
нормативима (технички преглед), чиме се имаоцу дозволе одобрава да ту телекомуникациону 
мрежу, систем или средство, постави и стави у функцију.” 

 

Члан 16. 

У члану 35. став 2. после речи: “прописане” додају се речи: “овим законом и”. 

Члан 17. 

Назив поглавља IV мења се и гласи: 

“IV ТАРИФЕ, ИНТЕРКОНЕКЦИЈА, УНИВЕРЗАЛНИ 
СЕРВИС, ЗАКУП ЛИНИЈА, ПРИСТУП МРЕЖАМА И 

ПРИДРУЖЕНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СРЕДСТВИМА И 
ЛОКАЛНА ПЕТЉА“. 

Члан 18. 

 У члану 44. став 1. тачка 4) после речи: “сервис” додају се речи: “треба да”. 

 У ставу 2. речи: “Савезна Република Југославија” замењују се речима: 
“државна заједница Србија и Црна Гора”. 

 



Члан 19. 

У поглављу IV одељци 2. и 3. са чл. 46, 47, 48, 49, 50. и 51. мењају  се и 
гласе:  

“2. Интерконекција и приступ 
Обавеза омогућавања интерконекције и приступ јавној 

телекомуникационој мрежи 

Члан 46. 

 Сви јавни телекомуникациони оператори имају право и обавезу  да се повежу са 
другим јавним телекомуникационим мрежама. 

 На захтев заинтересованог јавног телекомуникационог оператора, други оператор 
је дужан да му, поштујући принципе објективности, недискриминације и транспарентности, 
омогући интерконекцију и/или отворен приступ телекомуникационој мрежи и придруженим 
средствима или пратећим објектима, у циљу пружања јавних телекомуникационих услуга преко 
обеју мрежа. 

Услови интерконекције и приступа 

Члан 47. 

 Јавни телекомуникациони оператори услове међусобног повезивања својих 
телекомуникационих мрежа уређују уговором о интерконекцији и/или приступу, којим се 
нарочито уређују финансијски и технички услови интерконекције, а на основу прописа и 
општих услова које утврђује Агенција.  

 Ако јавни телекомуникациони оператор одбије захтев другог оператора за 
интерконекцију и/или приступ или ако два јавна телекомуникациона оператора не могу да 
постигну договор у року од 30 дана од упућеног захтева за закључење уговора, сваки од њих 
може да затражи од Агенције да доносе одлуку која ће заменити уговор.  

 Агенција је дужна да одлуку из става 2. овог члана донесе у року од 60 дана од 
дана подношења захтева. Одлука је коначна и обавезујућа за обе стране. 

 Ако закључени уговор о интерконекцији и/или приступу није у складу са овим 
законом, или са прописима донетим на основу овог закона, или са општим условима за 
интерконекцију које је утврдила Агенција, Агенција може захтевати да се уговор усклади са 
законом, прописима и општим условима, односно може донети одлуку о усклађивању, ако 
странке то не учине у року који им је одредила Агенција. 

 Са циљем заштите интереса крајњих корисника и стварања услова за 
конкурентско тржиште, Агенција може на сопствену иницијативу у одсуству уговора између 
оператора, наложити јавном телекомуникационом оператору да омогући интерконекцију и/или 
слободан приступ и интероперабилност услуга другом оператору. 

 Закључени уговори о интерконекцији и/или приступу обавезно се подносе на 
регистрацију Агенцији и подаци садржани у тим уговорима су доступни јавности, осим 
података који се сматрају пословном тајном. 

 Јавни телекомуникациони оператори су дужни да без одлагања омогуће 
интерконекцију и/или приступ својој телекомуникационој мрежи државним органима, односно 
телекомунимационим мрежама државних органа,  на њихов захтев у посебним околностима, о 
чему су оператори дужни да известе Агенцију и Министарство. 



 

Посебни услови интерконекције и/или приступа 

Члан 48. 

 Ако је захтев за интерконекцију упућен јавном телекомуникационом оператору 
који има значајан тржишни удео, накнада и друга плаћања том оператору за интерконекцију 
и/или приступ морају да се заснивају на трошковном принципу, тј. морају да одражавају 
трошкове које он има у вези интерконекције и разуман приход који по том основу остварује. 

 Агенција може да ограничи висину накнаде и других плаћања из става 1. овог 
члана, уколико би, између осталог, они спречавали успостављање конкурентског тржишта или 
не би били у интересу крајњих корисника. 

 Јавни телекомуникациони оператор који има значајан тржишни удео дужан је да 
учини јавно доступним информације о околностима од којих зависе могућност и услови 
интерконекције и/или приступа, укључујући техничке спецификације, карактеристике мреже и 
трошкове. 

Јавни телекомуникациони оператор који има значајан тржишни удео дужан је да 
уговоре о интерконекцији и/или приступаса свим другим операторима закључује под једнаким 
условима, без дискриминације, као и да посебно обрачунава приходе од активности сваког од 
тих оператора, да би се спречило привилеговано плаћање појединих оператора за 
интерконекцију. 

3. Универзални сервис 
Обим и садржина универзалног сервиса 

Члан 49. 

Министарство, на предлог Агенције, полазећи од постојећег степена развијености 
телекомуникација у Републици, одређује почетну групу услуга које представљају основне 
услуге и које су, у смислу овог закона, дефинисане као универзални сервис. Почетни обим 
универзалног сервиса обавезно се односи на: 

1) приступ услугама јавне телефонске мреже за обављање месног, међумесног и 
међународног телефонског саобраћаја, укључујући услугу преноса података у 
говорном опсегу која обезбеђује квалитетан приступ Интернету, узимајући у 
обзир технологије које претежно користи већина корисника и технолошку 
изводљивост; 

2) посебне мере које инвалидима и социјално угроженим корисницима 
осигуравају једнаке могућности приступа јавној говорној услузи; 

3) бесплатан приступ службама за хитне интервенције, коришћењем 
националних и/или интернационалних бројева; 

4) услугу јавних телефонских говорница; 

5) приступ услугама оператера на телефонској централи и службама 
обавештавања и 

6) обезбеђивање именика и услуге пружања обавештења о корисницима. 



Одлука о обезбеђивању универзалног сервиса, коју доноси Министарство на 
основу предлога Агенције, садржи идентификацију и опис услуге које ће убудуће пружати као 
универзални сервис, под условом да су испуњени сви основани захтеви за повезивање на јавну 
телефонску мрежу на одређеној локацији. 

Агенција прати достигнути ниво реализације универзалног сервиса и када оцени 
да су се стекли услови, предлаже Министарству да донесе одлуку о проширењу обима 
универзалног сервиса, односно о унапређењу универзалног сервиса. 

 

Права и обавезе оператора јавне телекомуникационе мреже у области 
универзалног сервиса 

Члан 50. 

 Агенција одређује оператора јавне телекомуникационе мреже који има обавезу да 
обезбеђује универзални сервис дефинисаног квалитета, или поједине елементе универзалног 
сервиса, на целој или појединим деловима националне територије, користећи поступак на бази 
принципа ефикасности, објективности, транспарентности и недискриминације. 

 Оператор јавне телекомуникационе мреже из става 1. овог члана стиче право на 
надокнаду трошкова универзалног сервиса испуњењем обавеза предвиђених чланом 49. овог 
закона, када ти трошкови представљају додатно финансијско оптерећење.  Испуњеност обавеза 
из члана 49. и испуњеност услова квалитета сервиса, на захтев оператора, утврђује Агенција. 

 Средства за надокнаду трошкова из става 2. овог члана обезбеђују се у фонду за 
надокнаду трошкова универзалног сервиса, који представља посебан рачун Агенције на који се 
уплаћују средства намењена надокнади трошкова универзалног сервиса.  

 Средства за намене из става 3. овог члана, обезбеђују се периодичним уплатама 
јавних телекомуникационих оператора. Висину и време уплата утврђује Агенција, сразмерно 
уделу сваког оператора на телекомуникационом тржишту. 

 Услове и начин остваривања права из става 2. овог члана. ближе уређује Агенција 
подзаконским актом. 

 Оператор јавне телекомуникационе мреже из става 1. овог члана има обавезу да 
Агенцији сваких шест месеци подноси извештај о трошковима пружања универзалног сервиса, 
као и да, најмање једном годишње, подноси извештај о свим елементима обавезе пружања 
универзалног сервиса. 

 На захтев Агенције, оператор треба да усклади тарифну политику за социјално 
угрожене кориснике. 

 
 

Услови обезбеђивања  универзалног сервиса 

Члан 51. 

Ради обезбеђивања универзалног сервиса Агенција дефинише уз сагласност 
Министарства: 

1) начин избора јавног телекомуникационог оператора који ће пружати такву 
услугу, уз обавезу Агенције да одлуку о избору јавно објави; 



2) начин одређивања највиших цена услуга које су обухваћене универзалним 
сервисом, које се образују на трошковном принципу и уз обавезу јавног 
телекомуникационог оператора да услуге буду приступачне, а цене упросечене 
по регионима; 

3) механизам надокнаде трошкова јавним телекомуникационим операторима који 
пружају универзални сервис; 

4) опис података које јавни телекомуникациони оператори морају да доставе 
Агенцији ради обрачунавања трошкова пружања услуга које су обухваћене 
универзалним сервисом, применом система обрачуна трошкова у складу са 
међународним стандардима; 

5) захтев да јавни телекомуникациони оператори који пружају универзални 
сервис обезбеде ревизију својих годишњих обрачуна, у складу са прихваћеним 
међународним стандардима за обрачунавање, односно ревизију; 

6) обавезу јавног телекомуникационог оператора да најмање једном годишње, а 
по потреби и чешће, објављују извештаје о успостављању нових веза преко 
којих се услуге које су обухваћене универзалним сервисом пружају;  

7) обавезу јавног телекомуникационог оператора да најмање једном годишње, а по 
потреби и чешће, објављује врсту и квалитет сервиса и услуга које пружа 
преко јавних телекомуникационих мрежа, укључујући и примену Интернет 
протокол технологије и   

8) друге услове који се односе на обезбеђивање универзалног сервиса. 

 Обавезе јавних телекомуникационих оператора које се односе на универзални 
сервис могу бити прописане и у њиховим дозволама.”. 

 

Члан 20. 

 У члану 59. у тачки 2. после речи: “међународним” додају се речи: 
“прописима и”. 

Члан 21. 

 У члану 60. став 1. после речи: “суседним ” додају се речи: “и другим”, после 
речи: “неометаног коришћења радио фреквенција” ставља се тачка, а речи: “у пограничном 
подручју.” бришу се. 

 
 У ставу 3. после речи: “земаља” тачка се замењује запетом и додају речи: 

“односно међународних организација.”. 
 

Члан 22. 
 
 У члану 64. став 2. речи: “земаља” замењују се речима: “у земљи и/или службама 

других земаља”. 
 



Члан 23. 
 

 После члана 79. додаје се члан 79а који гласи: 
 

“Сарадња са Агенцијом за телекомуникације Црне Горе 
 

Члан 79а 
 

 Агенција сарађује са Агенцијом за телекомуникације Републике Црне Горе на 
плану узајамног информисања и што успешнијег координирања сарадње са субјектима у земљи 
и иностранству.”. 

 

Члан 24. 

Назив поглавља VII и чл. 86. и 87. мењају се и гласе: 

“VII СТАНДАРДИ, ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И УСЛОВИ ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА, СИСТЕМА И 

СРЕДСТАВА 

Стандарди и технички прописи   

Члан 86. 

 Агенција, у складу са овим законом, доноси општи акт којим прописује стандарде 
и техничке прописе за телекомуникационе мреже, системе и средства.  

 Стандарди и технички прописи се могу односити и на пројектовање, постављање, 
одржавање и коришћење телекомуникационих мрежа, система и средстава.  

 Агенција прописује стандарде и техничке прописе на основу међународних 
стандарда и техничких прописа у области телекомуникација, првенствено на основу стандарда и 
техничких прописа који се примењују у Европској Унији.  

 Телекомуникационе мреже, системи и средства морају се пројектовати, градити, 
постављати, користити и одржавати у складу са прописаним стандардима, техничким 
прописима, сертификатима и нормативима. 

 Агенција врши контролу усклађености телекомуникационих мрежа, система, 
средстава, радио-станица и терминалне опреме са прописаним стандардима и техничким 
прописима и другим условима које пропише Агенција. 

 Ако није другачије предвиђено овим законом, односно стандардима и техничким 
прописима које је прописала Агенција, за телекомуникационе мреже, системе и средства 
непосредно важе одговарајући стандарди и технички прописи који се примењују у Европској 
Унији.  

 Телекомуникациона средства намењена продаји, односно уградњи на територији 
Републике Србије, за које је утврђено да задовољавају одговарајуће стандарде и техничке 
прописе који важе у Европској Унији, сматрају се усаглашеним са домаћим стандардима и 
техничким прописима. 



 Телекомуникациона средства се могу ставити у промет само ако поседују 
одговарајући сертификат у складу са законом који регулише ову област. 

Услови за  постављање и пуштање у рад  телекомуникационих мрежа, 
система и средстава 

Члан 87. 

 Телекомуникационе мреже, системи и средства морају бити пројектовани, 
постављени, коришћени и одржавани тако да њихов рад не изазива штетне сметње раду других 
телекомуникационих мрежа, система и средстава.  

 Телекомуникационе мреже, системи и средства могу се постављати на основу 
одобрења за постављање, које издаје Агенција. Агенција издаје одобрење за постављање на 
основу техничке документације коју уз захтев за издавање одобрења подноси физичко и правно 
лице које је добило индивидуалну лиценцу, односно општу лиценцу. 

 Одобрење за грађење телекомуникационог грађевинског објекта из члана 4. тачка 
57) овог закона, издаје орган надлежан за издавање одобрења за изградњу такве врсте објеката. 

 Телекомуникационе мреже, системи и средства могу се пустити у рад на основу 
дозволе за пуштање у рад коју издаје Агенција након што техничким прегледом утврди да су 
телекомуникационе мреже, систем и средство постављени у складу са одобрењем за 
постављање, односно дозволом за радио-станицу, техничком документацијом, прописаним 
стандардима и техничким прописима, условима из индивидуалне лиценце, односно опште 
лиценце, односно дозволе за радио-станицу  и другим условима које прописује Агенција.  

 Агенција започиње технички преглед након што физичко, односно правно лице, 
које је добило одобрење за постављање телекомуникационе мреже, система и средства, обавести 
Агенцију да је завршено постављање и затражи технички преглед и дозволу за пуштање у рад 
телекомуникационе мреже, система и средства. 

 Агенција прописује техничке услове за постављање телекомуникационе мреже, 
система и средстава и поступак техничког прегледа. 

 Агенција прописује садржај техничке документације неопходне за добијање 
одобрења за постављање и дозволе за радио-станицу, као и подношења захтева за извршење 
техничког прегледа и издавање дозволе за пуштање у рад. 

 Подаци о извршеном техничком прегледу телекомуникационе мреже и система, 
односно средства, уносе се у посебан образац чију форму и садржину утврђује Агенција и чији 
се један примерак уручује подносиоцу захтева приликом извршења техничког прегледа. 

 За издата одобрења и дозволе, односно за извршен технички преглед плаћају се 
трошкови њиховог издавања, односно вршења техничког прегледа, у складу са ценовником 
трошкова који доноси Агенција. 

 Када за то постоје технички или други оправдани разлози, Агенција може да 
наложи да два или више телекомуникациона оператора заједнички користе телекомуникационе 
грађевинске  објекте, односно да телекомуникационом оператору - власнику објекта наложи да 
омогући другом телекомуникационом оператору сукоришћење, уз правичну накнаду. 

 Јавни телекомуникациони оператор има право да захтева право пролаза преко 
туђег земљишта или право коришћења туђег земљишта (службености), када је то неопходно 
ради постављања јавних телекомуникационих мрежа или система и инсталирање 
телекомуникационих средстава. 

 Ако јавни телекомуникациони оператор и власник непокретности не постигну 
споразум о праву пролаза или праву друге службености за инсталирање или заштиту 



телекомуникационих мрежа, система и средстава, право коришћења или пролаза регулише се по 
општим правилима. 

 При изградњи или инсталирању телекомуникационих мрежа, система или 
средстава, телекомуникациони оператор је дужан да предузме неопходне мере да обезбеди 
заштиту туђе имовине, безбедност и заштиту здравља људи, као и да осигура безбедан проток 
саобраћаја и заштиту животне средине, посебно у односу на зрачења која се према важећим 
стандардима сматрају штетним.”. 

 

Члан 25. 

У члану 94. став 2. мења се и гласи: 

 “Јавни телекомуникациони оператор који поседује одговарајућу дозволу за 
обављање ове врсте телекомуникационе делатности и који испуњава услове које Агенција 
пропише у складу са чланом 38. овог закона, дужан је да, најкасније 30 дана пре повезивања, 
обавести Агенцију и Министарство о повезивању домаће телекомуникационе мреже са 
телекомуникационом мрежом друге земље, као и о свакој промени телекомуникационог система 
за повезивање.”. 

 
 У ставу 4. речи: “који је добио одобрење за повезивање са телекомуникационом 

мрежом оператора ” замењују се са речима: “из става 2. овог члана, који се повезује са 
оператором”, а на крају става тачка се замењује запетом и додају се речи: “а који обухвата и 
услове који су од значаја за безбедност земље. Дозволу за изградњу телекомуникационог 
система за повезивање издаје Агенција.”. 

 
 

Члан 26. 

 У члану 95. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 “Агенција сарађује са надлежним органом за телекомуникације државне заједнице 
Србија и Црна Гора, везано за активности на међународном плану.”. 

 
 Став 2. постаје став 3. 

Члан 27. 

 У члану 96. став 1. тачка 10) на крају реченице тачка се замењује тачком и 
запетом. 

 После тачке 10) додаје се тачка 11) која гласи: 

“11) ако не обавести Агенцију или надлежни државни орган о повезивању своје са 
телекомуникационом мрежом друге земље (члан 94).”.  

 



Члан  28. 
 

 У члану 97. став 1. број: ″60.000″ замењује се бројем: ″500.000″. 
 
 У ставу 1. тачка 1) речи: “контролору телекомуникација” замењују се речју: 

“инспектору”, а број: “29” бројем: “30”. 
 
 У тачки 6) речи: “пре обављеног техничког прегледа” замењују се речима: “без 

дозволе за пуштање у рад”, а број: “86” бројем: “87”. 
 
  
 У ставу 2. број: ″6.000 ″ замењује се бројем: ″25.000″. 
 
 У ставу 4. број: ″6.000 ″ замењује се бројем: ″100.000″. 
 

 У ставу 5. број: ″15.000″ замењује се бројем: ″150.000″, а број: ″6.000″ замењује се 
бројем: ″25.000″. 

Члан  29. 
 

 У члану 98. став 1. број: ″60.000″ замењује се бројем: ″500.000″. 
 
 У ставу 2. број: ″6.000 ″ замењује се бројем: ″25.000″. 
 
 У ставу 3. број: ″60.000 ″ замењује се бројем: ″300.000″. 
 
 У ставу 4. број: ″10.000 ″ замењује се бројем: ″30.000″. 
 

Члан  30. 
 

 У члану 99. став 1. број: ″30.000 ″ замењује се бројем: ″250.000″. 
 
 У ставу 2. број: ″3.000 ″ замењује се бројем: ″15.000″. 
 
 У ставу 3. број: ″30.000 ″ замењује се бројем: ″200.000″. 
 
 У ставу 4. број: ″3.000 ″ замењује се бројем: ″15.000″. 
 

Члан 31. 
 

У члану 105. речи: “почетне групе (врсте)” замењују се речима: “најмањи скуп”. 
 
 



Члан 32. 

 У члану 106. став 1. речи: “годину дана” замењују се речима: “шест 
месеци”. 

 Став 3. мења се и гласи: 

“Ималац лиценце или другог одговарајућег стеченог права на основу закона има право 
да му нова лиценца буде издата без јавног надметања и без плаћања једнократне накнаде која се 
у складу са овим законом наплаћује приликом издавања одговарајуће лиценце, ако је накнаду 
платио у складу са прописима важећим у време стицања лиценце, односно другог одговарајућег 
стеченог права на основу закона. 

Члан 33. 

 У члану 107. став 1. после речи: “услуге” ставља се запета и додају речи: “а не 
поседују одговарајуђе дозволе или лиценце,” а речи: “једне године” замењују се речима: “шест 
месеци”. 

 
 Став 2. брише се. 
 
 Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4. 
 
 У ставу 3. број: “3.” замењује се бројем: “2.”. 
 
 У ставу 4. речи: “једне године” замењују се речима: “шест месеци”. 
 
 

Члан 34. 

 У члану 109. став 1. после речи: “рока” запета се замењује тачком, а речи: “осим 
ако дође до измене уговора на основу кога је право стечено.” бришу се. 

 
 Став 6. брише се. 
  

Члан 35. 

 У члану 110. тачка 4) после речи: “интерконекцију” додају се речи: “и/или 
приступ”. 

 
 У тачки 5) речи: “року од једне године од дана почетка примене овог закона” 

замењују се речима: “периоду до краја трајања ексклузивитета”, а после речи: “интерконекцију” 
ставља се запета и додају речи: “приступ и закуп линија”. 

 



Члан 36. 

 У члану 112. став 3. реч: “може” замењује се речју: “ће”. 
 

Члан 37. 

 У члану 114. став 2. брише се. 
 

Члан 38. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


