
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
  

I   Уставно-правни основ 
 

 Уставно-правни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 
члана 72. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије. 
 

II   Разлози за доношење закона 
 

  Закон о телекомуникацијама (''Службени гласник СРС'', брoj 44/03), донет је 
24. априла 2003. године и  ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". Међутим, наведени закон до данас није 
почео да се примењује због одредби члана 114. став 2. где је прописано да се 
одредбе тог закона којима се уређује оснивање Агенције за телекомуникације 
примењују даном ступања Закона на снагу, а остале одредбе Закона примењују се 
даном истека три месеца од дана објављивања у  "Службеном гласнику Републике 
Србије" акта о избору председника и чланова Управног одбора Агенције. 
 
 Како, упркос бројним покушајима, председник и чланови Управног одбора 
Агенције за телекомуникације нису изабрани, то донети Закон о 
телекомуникацијама није у примени. Шта више, сама Агенција за 
телекомуникације, образована тим законом, у пракси није почела да ради из 
разлога непостојања Упрвног одбора, мада се одредбе Закона којима је уређена 
примењују ступањем  Закона на снагу. 
 
 Мада се Закон о телекомуникацијама не примењује, од стране надлежног 
министарства и стручњака за телекомуникације уочена је потреба да се тај закон 
измени и допуни. Наиме, потребно је обезбедити примену Закона и фактичко 
деловање Агенције, невезано за избор Управног одбора Агенције за 
телекомуникације. Други разлози везани су за прилагођавање одредби Закона 
позитивном законодавству Европске уније, бољем и прецизнијем дефинисању 
појмова који се појављују у закону, као и побољшавању текста појединих одредби 
закона. 
 

Основни циљеви који се желе постићи Нацртом закона о изменама и 
допунама Закона о телекомуникацијама садржани су у следећим опредељењима:  

 
 

1. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 Наглашавање потпуне либерализације тржишта телекомуникација у 
означеном Нацрту закона је у циљу подстицања уласка на тржиште правних и 
физичких лица као телекомуникационих оператора и стварање правне сигурности 
на овом важном пољу јавног сектора, као једном од најпрофитабилнијег сектора 



националне економије и основног фактора код стварања информационог друштва. 
Либерализација телекомуникационог тржишта представља основни постулат новог 
законодавства у области телекомуникација у свету, а посебно у политици Европске 
Уније, код спровођења реформи са циљем модернизације и подстицања бржег 
развоја сектора телекомуникација. Либерализација значи да свако има право да под 
одређеним, законом прописаним, условима обавља делатност у области 
телекомуникација. На тај начин се остварују предности конкуренције-  
обезбеђивање бољег квалитета услуга и нижих цена услуга. Либерализација ће 
такође довести до већих инвестиција, продуктивности и запошљавања. 
Либерализација не мора да значи и не условљава приватизацију 
телекомуникационих оператора у државној својини, која остаје дискреционо право 
сваке државе. 
 
 Либерализација је регулисана директивама Европске Уније број: 
90/387/ЕЕЦ, 88/301/ЕЕЦ, 94/46/ЕЦ, 95/51/ЕЦ, 96/2/ЕЦ, 96/19/ЕЦ. 
 

2. ОТВОРЕН ПРИСТУП ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ МРЕЖАМА 

 У Нацрту закона уведен је појам отвореног приступа телекомуникационим 
мрежама и дефинисана права и обавезе телекомуникационих оператора. 
  
 После либерализације отворен приступ телекомуникационим мрежама је 
један од најважнијих постулата новог законодавства у области телекомуникација. 
Оператори са значајним тржишним уделом треба да омогуће интерконекцију и 
приступ својој телекомуникационој мрежи од стране других оператора, а нарочито 
нових субјеката, и то на објективној, недискримнаторској и транспарентној основи 
и под финансијским условима на бази трошковног принципа. Отворен приступ 
подразумева интерконекцију и/или приступ мрежама на свим нивоима, уз услов 
остварења интероперабилности свих врста телекомуникационих услуга. 
   
 Отворен приступ мрежама се базира на чињеници да се потрошачима неће 
обезбедити побољшање услуга либерализовањем тржишта и увођењем 
конкуренције уколико се не обезбеде правила хармонизације и слободног 
међуповезивања путем интерконекције и приступа које сви телекомуникациони 
оператори на тржишту морају поштовати.   
 
  Слободан приступ је регулисан директивама Европске Уније број: 
90/387/ЕЕЦ, 97/51/ЕЦ,  2002/19/ЕЦ чл.2 тач.(а), чл.13 тач.1. 

 

3. ОМОГУЋАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ЛОКАЛНОЈ 
ПЕТЉИ  

 Омогућавање слободног приступа локалној петљи, односно давање права 
коришћења значајног ресурса претплатничког дела јавне телекомуникационе 
мреже и другим операторима, је приступ који треба да допринесе предностима 
постојања конкуренције са циљем обезбеђења бољег квалитета и смањења цене 



услуга крајњим корисницима, већег искоришћења расположивих капацитета и 
обезбеђења савремених врста услуга, као што је приступ Интернету и примена 
широкопојасних сервиса. Имајући у виду да давање оваквог права не мења 
власнички однос над локалном петљом, овом либерализацијом основни оператор 
стиче значајне предности због бољег искоришћења постојеће претплатничке 
мреже, као и прихода од прикључења другог оператора.  

 
Директива Европске Уније која се примењује на регулисање локалне петље 

је 2002/19/ЕК, чл.2 тач.(а) и (е), чл.13 тач.1 и Анекс II тач.(д). 

 

4. УНИВЕРЗАЛНИ СЕРВИС 

 У Нацрту закона извршене су измене са циљем што бржег и  ширег 
опслуживања становништва телефонским услугама и постизања бољег 
коефицијента пенетрације броја корисника. У оквиру дефиниција наглашено је да 
обезбеђење универзалног сервиса важи за све кориснике на фиксној локацији, без 
обзира на њихову географску локацију на територији Републике Србије, што значи 
да се укључују и слабо развијена подручја са непрофитабилним тржиштем.  

 Најмањи скуп универзалног сервиса проширен је услугама обезбеђења 
именика и обавештења о корисницима, као и коришћењем националних и/или 
интернационалних бројева за приступ служама за хитне интервенције.    

 Код реализације основне услуге за обављање месног, међумесног и 
међународног телефонског саобраћаја, са приступом Интернету, убачена је 
могућност примене технологија које се претежно користе и које омогућавају 
ефикасну изводљивост услуге, а што подразумева и примену бежичног радио-
приступа до крајњих корисника, нарочито у географски неприступачним 
подручјима. Ово такође значи да ће у случају коришћења јавних мобилних 
телекомуникационих мрежа, бити искључена могућност успостављања веза у 
мобилним условима и да ће се примењивати тарифни систем који важи за 
стационарне крајње кориснике. Генерално, Агенција усклађује тарифну политику 
за социјално угрожене крајње кориснике.  

 Такође је наглашена могућност коришћења механизма конкуренције 
пружања услуга у односу на основног оператора, нарочито за поједине делове 
националне територије или у условима руралних подручја и код  реализације нових 
врста телекомуникационих услуга, са избором оператора на бази принципа 
објективности, транспарентности и недискриминације. Нови оператори такође 
имају право коришћења фонда за надокнаду трошкова универзалног сервиса, под 
условом да трошкови представљају додатно финансијско оптерећење.  

 Предвиђена је обавеза оператора да Агенцију редовно обавештава о свим 
елементима пружања услуга, као и да у циљу обавештавања јавности, поред цена и 
нових веза, објављивљује врсту и квалитет сервиса и услуга које пружа.  

 У вези са регулисањем универзалног сервиса уведени су и нови термини 
“крајњи корисник” (члан 4. тачка 6)) и “јавна телефонска мрежа” (чл.4 тач.16)).  



 Директива Европске Уније која регулише универзални сервис је 2002/22/ЕЦ,  
чл.2 тач.н, чл.3 тач.1, чл.4 тач.1 и 2,чл.9 тач.2,  чл.11, 12 и 13, чл.26 тач.1 и 2. 

 

5. НОВО РЕГУЛИСАЊЕ НАДЗОРА НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА 

 

 Надзор над применом овог закона поверен је Агенцији за телекомуникације, 
али је уређен на нов начин у односу на решења из важећег Закона о 
телекомуникацијама. 

 Наиме, уведен је појам инспектора телекомуникација коме су дата пуна 
инспекцијска овлашћења, на начин како је то предвиђено Посебним одредбама о 
инспекцијском надзору у Закону о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 
20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 49/99), за разлику од важећег Закона о 
телекомуникацијама, где је било прописано да Управни одбор Агенције предузма 
инспекцијске мере по предлозима контролора. Решење предвиђено Нацртом закона 
ја прилагођено систему инспекцијског надзора који је уобичајен у Републици 
Србији, који је дуго у примени и који је показао задовољавајуће резулате без 
обзира на предмет инспекцијског надзора. Управни одбор Агенције, по природи 
својих послова, није довољно квалификован за предузимање инспекцијских мера из 
разлога јер не обавља непосредно инспекцијске послове, што значи да не би могао 
да предузима адекватне инспекцијске мере. Даље, предузимање инспекцијских 
мера од стране Управног одбора Агенције значајно би успорило инспекцијки 
поступак, јер мере не би могле бити предузете пре него што се Управни одбор 
састане и размотри достављене извешаје са предлозима мера.  Инспектор је такође 
овлашћен за предузимање инспекцијских мера по достављеним извештајима 
контролора радио-емисија, као лица које обавља послове утврђивања дозвољених и 
недозвољених радио емисија и штетних смењи, којима су утврђене повреде Закона.  
 

6. УВОЂЕЊЕ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА  И СТРУЧНИХ 
СЛУЖБИ АГЕНЦИЈЕ 

 

 Увођењем извршног директора решава се проблем руковођења Агенцијом у 
случају када нема Управног одбора или председник и заменик председника 
Управног одбора нису у могућности да обављају своје дужности. Извршни 
директор непосредно управља стручним службама Агенције, тј. запосленима у 
Агенцији, чиме се обезбеђује континуирано и законито обављање послова Агенције 
у свим околносима, невезано за постојање и статус председника, заменика и 
чланова Управног одбора. 

 

7. ДОЗВОЛЕ И ИЗГРАДЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА 

 Са циљем утврђивања ефиксније процедуре код изградње, односно 
издавања дозвола за телекомуникационе мреже, системе и средства, као и ради 



усклађивања са  Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
47/2003), извршене су следеће измене и допуне:   

 - дефинисан је нови термин “грађевински телекомуникациони објекат”, који 
се односи на све активности, сходно Закону о планирању и изградњи, у вези са 
изградњом “телекомуникационог објекта“ у смислу грађевинског објекта (члан 4. 
тачка 58)). Наведени термин се не односи на техничко-технолошко решење 
телекомуникационих мрежа, система и средстава, што је предмет Закона о 
телекомуникацијама; 

 - додата је недостајућа дефиниција термина “телекомуникациони систем“ 
(члан 4. тачка 4)); 

 - уведен је термин “технички пропис“ који заједно са “стандардима“ 
представља основне дефинисане критеријуме за пројектовање, постављање, 
одржавање и коришћење телекомуникационих мрежа, система и средстава (члан 
86);  

 - наглашена је обавеза добијања дозволе за пуштање у рад за било коју 
врсту мреже, система или средства након позитивног мишљења техничког прегледа 
телекомуникационе мреже, система или средства.  

 - поводом процедуре у вези са изградњом, односно постављањем 
телекомуникационих мрежа, система и средства, извршена је корекција текста 
дефиниције општег термина “дозвола“ у члану 4. тачка 54).      

Директива Европске Уније која регулише права за одобрење обезбеђивања 
електронских комуникационих мрежа и услуга је 2002/20/ЕЦ. 

 

8. МЕЂУНАРОДНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 Нацртом закона извршено је значајно побољшање текста у вези 
регулисања међуповезивања на међународном нивоу. За повезивање није потребно 
одобрење Агенције уколико оператор за то поседује лиценцу, али је обавезно 
редовно обавештавање Агенције и надлежног Министарства о свим активностима 
на овом пољу.   

 Питање изградње система повезивања детаљније је допуњено обавезом 
добијања дозволе за изградњу од Агенције са провером услова значајних за 
безбедност земље.   

 Међународно повезивање телекомуникационих мрежа регулисано је 
политиком земаља Европске Уније и директивом Европске Уније 90/387/ЕЕЦ,  
којом се уводи конкуренција на тржишту телекомуникационих услуга . 

 

 

 

 



9. УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНА СА НОВИМ МЕЂУРЕПУБЛИЧКИМ И 
МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА 

 С обзиром на чињеницу формирања државне заједнице Србија и Црна Гора, 
измењен је и текст Нацрта закона, тако што је назив нове државне заједнице 
заменио назив Савезне Републике Југославије. 

 У оквиру начела и циљева регулисања односа у области телекомуникација  
додата је обавеза усклађивања овог закона и других прописа у области 
телекомуникација са променама у правном систему Републике Србије и државне 
заједнице Србија и Црна Гора, као и са променама у међународним и европским 
прописима (члан 3. тачка 8) и  члан 9. тачка 17а)).   

 Предвиђена је обавеза Агенције за телекомуникације Србије да сарађује са 
Агенцијом за телекомуникације Грне Горе на плану узајамног информисања и што 
успешнијег координирања сарадње са субјектима у земљи и иностранству (члан 
79а). 

 Везано за питања на међународном плану Агенција је одређена за сарадњу 
са надлежним органом државне заједнице Србија и Црна Гора (члан 95).  

 У члану 2. додат је став 2. којим се искључује примена овог Закона на 
телекомуникационе мреже оружаних снага и органа безбедности, осим у вези са 
питањем планирања и коришћења фреквенција, као и по потреби у посебним 
случајевима повезивања са јавним телекомуникационим мрежама. С тим у вези дат 
је нов термин: “телекомуникациона мрежа државних органа“ (члан 4. тачка 59)). 

 

10. ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ПОБОЉШАЊЕ ТЕКСТА 

 Измене у чл. 5, 6, 11, 18. и 22. важећег закона, које се тичу посебних права 
Аутономне покрајине, где је Аутономна покрајина Војводина као сама 
експлицитно наведена у чл. 11, 18. и 22. важећег закона, извршене су из разлога 
што је Република Србија јединствена телекомуникациона територија, са једнаким 
правима свих телекомуникационих оператора и корисника, што искључује било 
која посебна права ужих територијалних јединица. Даље, помињање само 
Аутономне покрајине Војводине, без Аутономне покрајине Косово и Метохија, 
представља повреду териоријалног интегритета Републике Србије, што је посебно 
недопустиво у тренутној политичкој ситуацији.   

 У једном броју чланова извршене су мање значајне измене или допуне са 
циљем јаснијег дефинисања или граматички правилнијег текста. Међу овим наводи 
се допуна у вези са увођењем нових технологија за пренос говора (ИП протокол),  
допуна око надлежности, тј. сарадња Агенције код одређивања националног 
Интернет домена, као и допуна у вези са обезбеђењем рационалног и економичног 
коришћења орбиталних позиција, као ограниченог природног ресурса.  

 



 
 III Образложење појединих одредаба Закона 

 
 Одредбом члана 1. Нацрта закона уведен је изузетак у примени овог 
закона који се односи на телекомуникационе мреже и системе оружаних снага и 
органа безбедности, осим одредби које се односе на услове планирања и 
коришћења радио-фреквенцијског спектра, као мрежа и сисема од посебног 
значајаза Републику Србију.  
 
 Одредбама члана 2. Нацрта закона проширена су Начела на којима се 
заснива регулисање односа у области телекомуникација, што се пре свега односи 
на либерализацију тржишта телекомуникација.  
   
  Одредбама члана 3. Нацрта закона су дефинисни поједини нови 
изрази са њиховим значењима, као што су: “јавна телефонска мрежа”, "приступ", 
"локална петља" или "телекомуникациони систем" и значајно побољшани 
постојећи изрази.  
 
  Одредбом члана 4. Нацрта закона, извршена је измена у погледу 
посебних права Аутономне покрајине, а посебно АП Војводине, из разлога што је 
Република Србија јединствена телекомуникациона територија, што искључује било 
која посебна права ужих територијалних јединица. Истовремено непомињање 
Аутономне покрајине Косово и Метохија у тексту важећег закона представља 
повреду териоријалног интегритета Републике Србије. Ово образложење се односи 
и на измене у члану 5. став 4, чл. 8, 12. и 13. став 2. Нацрта закона.  
 
 Одредбом члана 5. Нацрта закона проширена су и прецизирана овлашћења 
министарства надлежног за послове телекомуникација. 
 
 Одредбом члана 6. Нацрта закона проширена су и прецизирана овлашћења 
Агенције за телекомуникације. 
 
 Одредбом члана 7. Нацрта закона побољшан је текст члана 10. Закона на 
тај начин што је истакнут појам значајног тржишног удела јавног 
телекомуникационог оператора у овлашћењима Агенције да спречава 
антиконкурентске, односно монополске активности. 
 
 Одредбама чл. 8, 9, 10. и 11. Нацрта закона значајно су допуњене одредбе 
које се односе на организацију Агенције, пре свега установљавањем извршног 
директора Агенције и прецизирањем послова и задатака Стручне службе Агенције.  
 
 Одредбом члана 13. став 1. Нацрта закона извршено је потребно 
прецизирање текста у смислу регистара које води Агенција. 
 
 Одредбама члана 14. Нацрта закона попуно је измењен систем надзора над 
применом овог закона, између осталог, најбитније увођењем инспектора 



телекомуникација који располаже пуним обимом инспекцијских овлашћења, у 
складу са Законом о државној управи. 
  
  Одредбама члана 15. Нацрта закона побољшан је текст члана 33. Закона и 
уведен је појам дозвола за пуштање у рад, чиме се имаоцу дозволе одобрава да 
телекомуникациону мрежу, систем или средство, постави и стави у функцију. 
 
 Одредбом члана 16. Нацрта закона прецизирана је обавеза правног или 
физичког лица које намерава да обавља делатност у области телекомуникација да 
уз пријаву достави доказе о испуњености услова за добијање дозволе и друге 
податке који су прописани не само актом Агенције, него и Законом.  
 
 Одредбама чл. 17. и 18. Нацрта закона прецизиран је и побољшан наслов 
поглавља IV и побољшан члан Закона који регулише критеријуме за утврђивање 
тарифа за јавне телекомуникационе операторе. 
 
 Одредбама члана 19. Нацрта закона битно су измењене и допуњене 
одредбе везане за интерконекцију тако што је уведен и разрађен појам отвореног 
приступа телекомуникационим мрежама, а такође су у великој мери промењене 
одредбе које се односе на универзални сервис са циљем што бржег и  ширег 
опслуживања становништва телефонским услугама.  
 

 Одредбом члана 20. Нацрта закона побољшан је члан који говори о 
начелима управљања радио фреквенцијским спектром. 

 
 Одредбама члана 21. Нацрта закона додатно су прецизирани принципи 
координације коришћења радио фреквенција са суседним и другим земљама. 
 
 Одредбом члана 22. Нацрта закона побољшан је текст Закона који се 
односи на доделу и коришћење радио фреквенција, тако што је прецизирано да се 
корисницима радио фреквенција могу се доделити и друге радио фреквенције, под 
условом да коришћење тих радио фреквенција не проузрокује штетне сметње, осим 
службама других земаља такође и службама у земљи тј. Републици Србији. 
 
 Одредбом члана 23. Нацрта закона предвиђена је сарадња Агенције за 
телекомуникације Србије са Агенцијом за телекомуникације Грне Горе на плану 
узајамног информисања и што успешнијег координирања сарадње са субјектима у 
земљи и иностранству. 
 
  Одредбама члана 24. Нацрта закона великим делом су измењени и 
допуњени назив главе VII и чланови 86. и 87. Закона, којима су уређени стандарди 
и технички прописи и услови за постављање и пуштање у рад  
телекомуникационих мрежа, система и средстава, са циљем утврђивања ефикасније 
процедуре код изградње, односно издавање дозвола за телекомуникационе мреже, 
системе и средства, као и ради усклађивања са  Законом о планирању и изградњи. 
 



 Одредбама члана 25. Нацрта закона значајно су побољшане одредбе које 
уређују повезивање домаћих телекомуникационих мрежа са телекомуникационим 
мрежама других држава у вези обавезног редовног обавештавања Агенције и 
надлежног Министарства о свим активностима на овом пољу и обавезе добијања 
дозволе за изградњу елекомуникационог система од стране Агенције са провером 
услова значајних за безбедност земље. 
 
 Одредбом члана 26. Нацрта закона допуњени су принципи сарадње са 
међународним организацијама у области телекомуникација одредбом да Агенција 
сарађује са надлежним органом за телекомуникације државне заједнице Србија и 
Црна Гора, везано за активности на међународном плану. 
 
 Одредбама чл. 27, 28, 29. и 30. Нацрта закона извршено је повећање висина 
новчаних казни за прекршаје установљене Законом, установљено је биће новог 
привредног преступа и исправљен текст казнених одредби сходно извршеним 
изменама и допунама. 
 
 Одредбом члана 31. Нацрта закона усклађен је текст са изменама и 
допунама Закона. 
 
 Одредбама члана 32. Нацрта закона извршено је скраћење рока за 
усклађивање вршења права јавних телекомуникационих оператора са одредбама 
овог закона и установљен принцип стечених права за имаоце лиценци и других 
права, стечених на основу закона. 
 
 Одредбама члана 33. Нацрта закона извршено је скраћење рока за 
усклађивање пословања јавних телекомуникационих оператора који не поседују 
одговарајуђе дозволе или лиценце са одредбама овог закона. 
 
 Одредбама члана 34. Нацрта закона извршено је ограничавање 
ексклузивног права Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. до 9. јуна 
2005. године, без могућности да дође до измене уговора на основу кога је право 
стечено и на тај начин био продужен рок ексклузивитета. Даље, због уочене 
контрадикторности између става 6. члана 109. Закона и ставова који му претходе 
наведени став је избрисан.   
 
 Одредбама члана 35. Нацрта закона извршено је усклађивање текста са 
изменама и допунама Закона. 
 
 Одредбама члана 36. Нацрта закона прецизирана је обавеза Агенције да ће 
Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. издати лиценцу за обављање 
делатности јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуга у року прописаном 
Законом. 
 
 Одредбом члана 37. Нацрта закона омогућена је примена овог закона осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", без 



везивања почетка примене Закона са даном истека три месеца од дана објављивања 
у  "Службеном гласнику Републике Србије" акта о избору председника и чланова 
Управног одбора Агенције. 
     

IV Средства за спровођење Закона 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у 
Буџету Републике. 
  
 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈАМА 
(''Службени гласник РС'', број: 44/2003), које се мењају и 

допуњавају Нацртом закона о изменама и допунама Закона о 
телекомуникацијама 

 
 

Члан 2. 

Одредбе овог закона не односе се на право физичких и правних лица да 
емитују, односно дистрибуирају радио и телевизијски програм намењен 
неодређеном броју корисника, осим на право коришћења радио фреквенција и на 
постављање, употребу и одржавање телекомуникационих уређаја. 
 

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. 

 

Начела И ЦИЉЕВИ регулисања односа у области телекомуникација 
Члан 3. 

Начела И ЦИЉЕВИ на којима се заснива регулисање односа у области 
телекомуникација су: 

1) обезбеђивање услова за развој телекомуникација у Републици 
Србији; 

1А) СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПУНУ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈУ И 
КОНКУРЕНТНОСТ, РЕГУЛИСАЊЕМ ТРЖИШТА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, КАО И ЗАБРАНОМ БИЛО КОГ 
ОБЛИКА МОНОПОЛА И МОНОПОЛСКОГ ПОНАШАЊА. 

2) заштита интереса корисника телекомуникационих услуга; 

3) стварање услова за задовољавање потреба корисника за 
телекомуникационим услугама; 

4) подстицање конкурентности, економичности и ефикасности у 
обављању делатности у области телекомуникација; 

5) обезбеђивање максималног квалитета телекомуникационих 
услуга; 

6) обезбеђивање интерконекције телекомуникационих мрежа, 
односно телекомуникационих оператора, И ОТВОРЕНОГ 
ПРИСТУПА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ МРЕЖАМА под 
равноправним и узајамно прихватљивим условима; 



7) обезбеђивање рационалног и економичног коришћења 
радиофреквенцијског спектра И ОРБИТАЛНИХ ПОЗИЦИЈА, 
КАО ОГРАНИЧЕНИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА; 

8) усклађивање обављања делатности у области телекомуникација са 
међународним стандардима, праксом и техничким нормативима. 

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. 

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 и пријем сигнала, као и одговарајући софтвер, који се 
користе у телекомуникацијама; 

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

5) "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;  

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

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

8) "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; 

9) "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; 

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

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

12) "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; 

13) "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; 

14) "јавна говорна услуга" је на комерцијалној основи јавно понуђена 
услуга преноса и комутације говора у реалном времену између 
терминалних тачака јавне фиксне телекомуникационе мреже; 

15) "универзални сервис" је скуп основних телекомуникационих 
услуга одређеног квалитета и обима које треба да буду доступне 
свима у оквиру јавних телекомуникационих мрежа на територији 
Републике Србије, по прихватљивим ценама; 

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

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

18) "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; 



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

20) "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; 

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

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

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

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

25) "пагинг (пејxинг)" је телекомуникациона мрежа за једносмерни 
пренос порука; 

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

27) "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; 

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

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



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

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

32) "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; 

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

34) "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 кХз до 3000 ГХз; 

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

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

37) "радио станица" је један или више предајника или пријемника 
или комбинација једног или више предајника или пријемника, са 
једном или више антена и других уређаја, смештених на једној 
локацији и неопходних за емитовање радио сигнала, осим 
пријемника за директан пријем радио сигнала; 

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

39) "аматерска радио служба" је непрофитна служба радио веза која 
је намењена искључиво обуци појединаца, остваривању 
међусобних веза између радио аматера или техничким 
истраживањима радио аматера, при чему је радио аматер 
овлашћено физичко лице које се радио техником бави из 
сопствених побуда и на некомерцијалној основи; 

40) "базна станица" је јединствени назив за локацију на којој се 
налазе примопредајни радио уређаји и одговарајућа 
телекомуникациона опрема, која служи за повезивање базне 
станице са осталим деловима јавне мобилне телекомуникационе 
мреже; 

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



42) "координација" је процес утврђивања зоне опслуживања датог 
радио комуникационог система, под условом да не изазива 
штетну сметњу у другим, суседним, радио комуникационим 
системима; 

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

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

45) "сметња (интерференција)" је присуство 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 преноса сигнала; 

46) "штетна сметња" је сметња која угрожава функционисање датог 
телекомуникационог система, у складу са дефинисаним 
критеријумима квалитета преноса сигнала; 

47) "електромагнетска компатибилност (ЕМС)" је способност 
телекомуникационих система, односно средстава да раде без 
емитовања недозвољених електромагнетних сметњи; 

48) "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;  

49) "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. 

50) "дозвола" је акт надлежног органа којим се оператору одобрава да 
експлоатише телекомуникациону мрежу или да пружа 
телекомуникациону услугу под стандардним условима 
(одобрење), или му се одобрава да изгради, поседује или 
експлоатише телекомуникациону мрежу или пружа 
телекомуникациону услугу у случајевима у којима је ограничен 
број дозвола у одређеној области (лиценца), или му се одобрава 
да користи радио фреквенције и да користи радио станицу за рад 
на тој фреквенцији (дозвола за радио станицу), или му се 
одобрава да постави, прибави и стави у функцију 



телекомуникациону мрежу, систем и/или средство (техничка 
дозвола). 

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. 

 

Овлашћења државних органа у области телекомуникација 
Члан 5. 

У области телекомуникација, Влада Републике Србије (у даљем тексту: 
Влада), на предлог министарства надлежног за послове телекомуникација (у даљем 
тексту: Министарство), који је припремљен уз учешће надлежних органа 
аутономне покрајине, утврђује политику у области телекомуникација и доноси 
Стратегију развоја телекомуникација у Републици и План намене радио 
фреквенцијских опсега. 

Члан 6. 

Министарство је овлашћено да: 
1) припрема И УТВРЂУЈЕ предлог Стратегије развоја 

телекомуникација у Републици; 

2) у сарадњи са министарством надлежним за послове развоја и 
унапређења научноистраживачке делатности, предузима мере на 
подстицању истраживања и развоја у области телекомуникација;  

3) утврђује предлог Плана намене радио фреквенцијских опсега и 
доноси План расподеле радио фреквенција, на предлог 
Републичке агенције за телекомуникације; 

4) у складу са Планом намене радио фреквенцијских опсега, 
одлучује о броју и роковима, односно периоду на који се издаје 
лиценца за јавне телекомуникационе мреже, односно услуге за 



које се, у складу са овим законом, може издати ограничени број 
дозвола, као и о минималним условима за издавање ових дозвола, 
укуључујући и најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа 
приликом добијања дозволе;  

5) утврђује листу основних услуга (универзални сервис) које треба 
да пруже оператори јавних фиксних телекомуникационих мрежа, 
на предлог Републичке агенције за телекомуникације; 

5)  УТВРЂУЈЕ ЛИСТУ УСЛУГА (УНИВЕРЗАЛНИ СЕРВИС) 
КОЈЕ ТРЕБА ДА ПРУЖЕ ОПЕРАТОРИ ЈАВНИХ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА НА ФИКСНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ, НА ПРЕДЛОГ РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ; 

6) предузима мере ради спречавања унакрсног власништва или 
других облика повезивања између телекомуникационих оператера 
који обављају делатност у време ступања на снагу овог закона, а 
који су од утицаја на слободно одвијање конкуренције, у циљу 
забране и спречавања стварања монопола и обезбеђивања 
слободне конкуренције у складу са овим законом;  

7) врши надзор над применом овог закона и прописа донетих на 
основу њега; 

8) у случају рата или ванредног стања, спроводи одлуке и друге акте 
Владе који се односе на телекомуникационе мреже, системе и 
средства. У МИРНОДОПСКИМ УСЛОВИМА КООРДИНИРА 
ПРИПРЕМЕ ОПЕРАТОРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
МРЕЖА ЗА СЛУЧАЈ РАТА. 

Предлози аката из става 1. тач. 1) и 3) овог члана, припремају се уз 
учешће надлежних органа аутономне покрајине.  

 

Члан 9. 

Агенција је надлежна да: 
1) ближе уређује обављање делатности у области телекомуникација, 

нарочито када постоји један или више јавних 
телекомуникационих оператора који, по мерилима утврђеним 
овим законом, имају значајан удео на тржишту; 

2) врши ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И контролу над обављањем 
делатности телекомуникација И НАД КОРИШЋЕЊЕМ 
РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА; 

3) подстиче интерконекцију телекомуникационих мрежа, односно 
оператора на недискриминаторској основи и да, уколико се 
телекомуникациони оператори не договоре о условима 



интерконекције, пропише ове услове, водећи рачуна да они буду 
недискриминаторски и засновани на трошковном принципу; 

4) решава спорове између телекомуникационих оператора који се 
односе на интерконекцију, посебне услове за приступ мрежи 
и/или закуп линија; 

5) ближе уређује услове коришћења радио фреквенцијског спектра и 
припрема предлоге Плана намене радио фреквенцијских опсега и 
Плана расподеле радио фреквенција, у складу са овим законом, 
као и да врши контролу над коришћењем радио фреквенцијског 
спектра; 

6) додељује радио фреквенције, у складу са овим законом; 

7) издаје дозволе телекомуникационим операторима за обављање 
одређених телекомуникационих делатности, дозволе које се 
односе на телекомуникационе мреже, системе и средства и 
дозволе за радио станицу, у складу са овим законом;  

8) припрема и спроводи поступак јавног надметања за издавање 
одређених дозвола, у складу са овим законом и одлуком 
Министарства о броју, времену и минималним условима за 
издавање ових дозвола;  

9) прати да ли се телекомуникациони оператори придржавају услова 
садржаних у издатим дозволама и, у случају повреде услова 
садржаних у дозволи или повреде одредаба овог закона, изриче 
мере, у складу са овим законом; 

10) утврђује специјални тарифни режим и прати спровођење тарифне 
политике, на начин предвиђен овим законом, у случајевима када 
на тржишту постоји само један јавни телекомуникациони 
оператор за одређене телекомуникационе услуге, када јавни 
телекомуникациони оператор има значајан тржишни удео или 
када јавни телекомуникациони оператор, приходима од 
телекомуникационе мреже или услуге у којој је једини оператор 
или у чијој експлоатацији, односно пружању има значајан 
тржишни удео, дотира или суфинансира другу сопствену 
телекомуникациону мрежу или услугу; 

11) управља фондом за надокнаду трошкова универзалног сервиса, 
који се формира у складу са овим законом; 

12) припрема, доноси и прати примену Плана нумерације и додељује 
бројеве јавним телекомуникационим операторима на 
недискриминаторским основама, водећи рачуна о рационалном 
коришћењу бројева садржаних у овом плану; 

 12A) САРАЂУЈЕ СА АДМИНИСТРАТОРОМ НАЦИОНАЛНОГ 
ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА КОЈИ ЈЕ ОВЛАШЋЕН ОД СТРАНЕ  



МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 
ИНТЕРНЕТ ИМЕНА И БРОЈЕВА (ICANN/ИКАНН); 

13) одлучује о приговорима корисника у случајевима када је то 
предвиђено овим законом и општим актима Агенције; 

14) решава спорове, у случајевима предвиђеним овим законом, 
односно актима Агенције, између корисника и 
телекомуникационог оператора и између телекомуникационих 
оператора;  

15) формира и одржава базу података од значаја за област 
телекомуникација и редовно објављује податке из области 
телекомуникација; 

16) координира рад са органима, односно организацијама надлежним 
за радиодифузију, у складу са законом; 

17) прати развој у области телекомуникација, прикупља информације 
од телекомуникационих оператора и пружа информације 
корисницима, операторима и међународним организацијама; 

17А) ОСТВАРУЈЕ МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ СА ДРУГИМ 
РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА У ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ДРУГИХ ЗЕМАЉА И РЕГИОНА; 

18) доноси техничке прописе у области телекомуникација; 

19) прати и обезбеђује примену домаћих и међународних стандарда и 
техничких прописа;  

20) обезбеђује јавност рада, укључујући давање могућности 
заинтересованим лицима да дају своје примедбе и коментаре у 
вези са усвојеним мерама и одлукама. 

Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене послове. 

Спречавање монопола и монополских понашања 
Члан 10. 

Поред надлежности из члана 9. овог закона, Агенција је овлашћена да 
спречава антиконкурентске, односно монополске активности и понашања јавних 
телекомуникационих оператора, уколико они нису предмет поступка државног 
органа надлежног за спречавање монопола.  

Овлашћење Агенције из става 1. овог члана обухвата: 
1) одлучивање о томе да ли јавни телекомуникациони оператор има 

значајни удео на тржишту, а на основу међународно прихваћених 
смерница за анализу тржишта и израчунавање тржишног удела; 

2) изричито забрањивање или ограничавање антиконкурентских, 
односно монополских активности или понашања у дозволи 
издатој јавном телекомуникационом оператору; 



3) утврђивање специјалног тарифног режима за услуге у чијем 
пружању јавни телекомуникациони оператор има монопол или 
значајан тржишни удео, или када по оцени Агенције јавна 
телекомуникациона услуга није отворена за потпуну 
конкуренцију цена; 

4) утврђивање специјалног тарифног режима у случајевима када 
јавни телекомуникациони оператор који има монопол или 
значајан тржишни удео дотира конкурентску мрежу или услугу 
приходима од мреже или услуга у којима има монопол или 
значајан тржишни удео; 

5) налагање јавном телекомуникационом оператору који има 
монопол или значајан тржишни удео да омогући интерконекцију 
другом телекомуникационом оператору;  

6) одређивање услова за закључење уговора о интерконекцији 
између јавног телекомуникационог оператора који има монопол 
или значајан тржишни удео и другог јавног телекомуникационог 
оператора, ако јавни телекомуникациони оператор који има 
монопол или значајан тржишни удео не прихвати захтев другог 
оператора за интерконекцију, иако тај захтев представља понуду 
дату под уобичајеним условима, или ако на захтев не одговори у 
разумном року; 

7) налагање јавном телекомуникационом оператору који има 
монопол или значајан тржишни удео у пружању услуга да 
дозволи приступ својој мрежи другом јавном 
телекомуникационом оператору како би он преко те мреже 
пружао услуге са додатном вредношћу; 

8) налагање јавном телекомуникационом оператору који има 
монопол или значајан тржишни удео у пружању услуга да 
обезбеди закуп линија другом телекомуникационом оператору, на 
основу прихватљивог захтева и уколико постоје слободни 
капацитети за давање у закуп;  

9) контролисање статусних промена или промена облика 
организовања предузећа у области телекомуникација, које могу да 
имају за последицу стварање монопола или предузећа са 
значајним тржишним уделом. 

3. Управни одбор 
Састав и избор Управног одбора 

Члан 11. 

Управни одбор има председника и четири члана. 
Председника и чланове Управног одбора бира и разрешава Народна 

скупштина Републике Србије (у даљем тексту: Скупштина), на предлог Владе.  



Предлог за избор председника и чланова Управног одбора се утврђује на 
основу стручних знања и искуства које кандидати имају, а која су од значаја за 
обављање послова из надлежности Агенције, а нарочито из области технике, 
економије и права, с тим што из области технике морају бити предложена најмање 
два кандидата, а из области економије и права најмање по један кандидат. 

Влада утврђује предлог за избор по сопственој иницијативи, на основу 
кандидатура које су овлашћени да поднесу Министарство, Извршно веће 
Аутономне покрајине Војводине, удружење телекомуникационих оператора, 
регистрована удружења привредника и научне институције у области 
телекомуникација или по расписаном конкурсу. Предлог за избор Влада утврђује 
на основу критеријума из става 3. овог члана, нарочито водећи рачуна да кроз 
утврђени предлог буду изражени интереси развоја телекомуникација и потребе 
корисника на свим деловима територије Републике Србије. 
 

Управни одбор има и заменика председника Управног одбора кога Управни 
одбор бира из реда својих чланова. 

 

4. Статут и други општи акти 
4. СТАТУТ, ДРУГИ ОПШТИ АКТИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

АГЕНЦИЈЕ 
Члан 17. 

Управни одбор доноси Статут Агенције којим се, између осталог, ближе 
уређују унутрашња организација и начин рада Агенције. 

На основу Статута Агенције Управни одбор доноси друге опште акте, 
укључујући оне којима се уређује организација стручних служби Агенције и број и 
статус запослених у Агенцији, као и начин ангажовања стручњака ван реда 
запослених. 

Статут, пословник о раду Управног одбора, акт којим се уређује 
организација стручних служби Агенције, као и одлука о избору заменика 
председника Управног одбора, обавезно се доносе већином гласова укупног броја 
чланова Управног одбора. 

На одређивање зараде председника И ЧЛАНОВА Управног одбора и зарада 
запослених у Агенцији не примењују се прописи о зарадама запослених у 
државним органима и јавним службама. 

На Статут Агенције сагласност даје Влада. 
 

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. 

 

5. Финансирање Агенције 
Финансијски план Агенције 

Члан 18. 

Финансирање Агенције врши се у складу са финансијским планом који за 
сваку годину доноси Управни одбор. 

Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Агенције, 
укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито 
сагледавање политике зарада и запослености у Агенцији. 

Финансијки план се доноси најкасније до 15. децембра текуће године за 
наредну годину. 

Укупни трошкови рада Агенције обухваћени финансијским планом, 
укључујући и резерве за непредвиђене издатке, не могу бити већи од реалних 
трошкова рада Агенције потребних за успешно остваривање њених надлежности. 

На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје Влада. 
Финансијски план се објављује на начин утврђен статутом Агенције. 



Сви обрачуни прихода и расхода Агенције подлежу годишњој ревизији од 
стране независног овлашћеног ревизора. Обрачуни се објављују најкасније три 
месеца по завршетку финансијске године. 

Ако се годишњим обрачуном прихода и расхода Агенције утврди да су 
укупно остварени приходи Агенције већи од укупно остварених расхода, разлика 
средстава уплаћује се на рачун буxета Републике Србије, а део разлике средстава, 
сразмеран приходима оствареним од јавних телекомуникационих оператора чије је 
седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, уплаћује се на рачун 
буxета Аутономне покрајине Војводине и распоређује се првенствено за развој 
телекомуникација.  

Вођење регистра 
Члан 22. 

Агенција формира и одржава базу података о регистрима које води, а који су 
јавне исправе. 

Агенција води регистре: 
1) издатих дозвола телекомуникационим операторима; 

2) издатих дозвола за радио станице; 

3) издатих техничких дозвола;  

3) ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
СИСТЕМЕ И/ИЛИ СРЕДСТВА; 

4) закључених уговора о интерконекцији.  
Агенција формира и одржава базу података и о свим донетим одлукама, 

укључујући и евентуалне приговоре на ове одлуке, као и о другим подацима који су 
од значаја за област телекомуникација.  

За јавне телекомуникационе операторе чије је седиште на територији 
Аутономне покрајине Војводине, подаци које Агенција води у складу са одредбама 
овог члана исказују се и у посебном одељку одговарајућег регистра. 

8. Контрола 
Овлашћење за вршење контроле 

Члан 24. 

Контролу над обављањем делатности у области телекомуникација и над 
коришћењем радиофреквенцијског спектра врши Агенција. 

У вршењу контроле из става 1. овог члана Агенција је овлашћена да: 
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, као и 
да предузима мере за отклањање утврђених неправилности; 

2) проверава усклађеност поступања телекомуникационих оператора 
са условима садржаним у издатој дозволи и предузима мере 



према телекомуникационом оператору који се не придржава 
прописаних услова; 

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; 

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 и предузима мере да се отклоне 
утврђени пропусти у поступању оператора; 

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 радиокомуникација и предузима 
мере за отклањање утврђених неправилности; 

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 и предузима мере за њихово отклањање.  

Контролор телекомуникација и контролор радио-емисија 
Члан 25. 

Контролу из члана 24. овог закона Агенција врши преко контролора 
телекомуникација, контролора радио-емисија и Управног одбора. 

Контролор телекомуникација може бити лице које има завршен један од 
техничких факултета или други одговарајући факултет у односу на област 
контроле из става 2. члана 24. овог закона и најмање три године радног искуства у 
области телекомуникација. 

Контролор радио-емисија 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. 

Контролор телекомуникација и контролор радио-емисија 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 
контроле.  

Образац и садржину легитимације из става 4. овог члана утврђује Управни 
одбор. 

Контролор телекомуникација и контролор радио-емисија су самостални, у 
границама овлашћења утврђених овим законом и прописима донетим на основу 
овог закона и за свој рад су лично одговорни. 

Контролор телекомуникација и контролор радио-емисија 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 контроли, нити може вршити стручни 
надзор над изградњом, односно извођењем радова над телекомуникационим 
мрежама и системима који подлежу контроли. 

Овлашћења контролора телекомуникација 
Члан 26. 

У вршењу контроле из члана 24. овог закона контролор телекомуникација 
има овлашћења да: 

1) 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 контроле;  

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

3) 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; 

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

5) 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; 

6) узима изјаве од одговорних и других заинтересованих лица у вези 
са предметом контроле. 



Контролор телекомуникација 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 контроле. 

О сваком извршеном прегледу и радњама предузетим у оквиру вршења 
контроле, контролор телекомуникација је дужан да сачини записник који садржи 
налаз стања и који се доставља Управном одбору. 

Ако у вршењу контроле утврди да има основа да се према субјекту над 
којим је вршена контрола предузму мере предвиђене овим законом, контролор 
телекомуникација је дужан да уз подношење записника поднесе и предлог за 
предузимање одређене мере, о коме одлучује Управни одбор. 

Овлашћења контролора радио-емисија 
Члан 27. 

У вршењу контроле из члана 24. овог закона контролор радио-емисија 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. 

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

Ако у вршењу послова из става 1. овог члана контролор радио-емисија 
утврди да постоји основ за предузимање мера предвиђених овим законом, дужан је 
да уз извештај поднесе и предлог за предузимање одређене мере, о коме одлучује 
Управни одбор. 

Овлашћења Управног одбора у вршењу контроле 
Члан 28. 

У вршењу контроле из члана 24. овог закона, Управни одбор је овлашћен да: 
1) разматра поднете записнике контролора телекомуникација и 

извештаје контролора радио-емисија; 

2) одлучује о поднетим предлозима за предузимање мера према 
субјектима над којима је вршена контрола. 

Управни одбор може изрећи једну од следећих мера: 

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



2) наложити 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) забранити, 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) забранити рад телекомуникационе мреже, система или средства, 
укључујући и радио станицу, за које није извршен технички 
преглед - до извршеног техничког прегледа; 

5) забранити 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) наложити да се, у одређеном року, отклоне узроци штетних 
сметњи; 

7) забранити изградњу објеката унутар безбедносне зоне око радио 
станице. 

Мере из става 2. овог члана Управни одбор изриче у писаној форми и 
заједно са записником о извршеној контроли, односно извештајем о извршеној 
контроли радио-емисија доставља их лицу на које се односе. 

Против одлуке Агенције може се покренути управни спор пред надлежним 
судом. 

Непоступање по налогу из става 2. тачка 1) овог члана основ је за покретање 
поступка за одузимање дозволе. 

Поступак за одузимање дозволе Управни одбор може покренути и ако ни 
после изречене забране из става 2. 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, Управни одбор може, као меру обезбеђења, наложити 
контролору телекомуникација 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 
вршена контрола учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај, 
Управни одбор је дужан да без одлагања надлежном органу поднесе кривичну 
пријаву, пријаву за привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног 
поступка.  



Обавештавање о вршењу контроле и право приступа објектима 
Члан 29. 

Контролор телекомуникација је дужан да о свом доласку ради вршења 
контроле обавести одговорно лице у предузећу или другом субјекту над којим ће се 
вршити контрола. 

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 контролору 
телекомуникација 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 
контроле, 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 контролора 
телекомуникација и контролора радио-емисија ради вршења посебних мерења у 
контролно-мерним центрима на радио станицама, односно на радио-емисијама. 

Правила поступка 
Члан 30. 

У поступку контроле из члана 24. овог закона примењују се одредбе закона 
којим је уређен општи управни поступак. 

Контролно-мерни центри 
Члан 31. 

Ради вршења појединих послова контроле, 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 
радиокомуникација; 

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



За испитивања и мерења из става 3. тач. 1) и 2) овог члана плаћају се трошкови 
утврђени у ценовнику који доноси Агенција. 
 

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. 
 



Врсте дозвола 
Члан 33. 

Агенција издаје дозволе за јавне телекомуникационе мреже и јавне 
телекомуникационе услуге, дозволе за радио станицу и техничке дозволе. 

Дозволе за јавне телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе 
услуге су лиценца (индивидуална лиценца) и одобрење (општа лиценца). 

Добијањем дозволе из става 2. овог члана, њен ималац стиче право на 
обављање одређене телекомуникационе делатности. 

Лиценца (индивидуална лиценца) је дозвола коју Агенција издаје домаћем 
или страном физичком или правном лицу које намерава да изгради, поседује или 
експлоатише јавну телекомуникациону мрежу или да пружа јавне 
телекомуникационе услуге, у случају када се експлоатација те мреже, односно 
пружање телекомуникационе услуге заснива на коришћењу ресурса који су 
ограничени (нпр. ограничења у односу на радиофреквенције или нумерацију). 
Агенција утврђује врсте јавних телекомуникационих услуга за које се може издати 
лиценца. 

Лиценца се издаје на основу спроведеног поступка јавног надметања.  
Одобрење (општа лиценца) је дозвола која се издаје сваком домаћем или 

страном физичком или правном лицу које намерава да експлоатише 
телекомуникациону мрежу или пружа телекомуникационе услуге на основу 
стандардних услова, а које испуњава, односно прихвати да испуњава прописане 
стандардне услове. 

Изузетно, јавна телекомуникациона услуга за коју је Агенција својим актом 
одредила да се налази у слободном режиму може се пружати без претходног 
прибављања дозволе из става 2. овог члана.  

Изградња, поседовање или експлоатација приватне телекомуникационе 
мреже врши се без прибављања дозволе из става 2. овог члана, осим ако: 

1) таква мрежа захтева коришћење радио фреквенција или 

2) је таква мрежа повезана са јавном телекомуникационом мрежом 
преко више од једног крајњег прикључка.  

Дозволе из става 2. овог члана не издају се ни за изградњу и експлоатацију 
телекомуникационих мрежа ДРЖАВНИХ ОРГАНА И за специјалне намене 
(војска , полиција и сл.). 

Агенција, у складу са овим законом, издаје и:  
 1) дозволу за радио станицу, чијим добијањем њен ималац стиче 
право на коришћење радио станице и на коришћење одређене радио фреквенције, 
као и  
 2) техничке дозволе (сертификате), којима се потврђује техничка 
усаглашеност одређене телекомуникационе мреже, система или средства са 
прописаним стандардима и нормативима, чиме се имаоцу дозволе одобрава да ту 
телекомуникациону мрежу, систем или средство прибави, постави и/или стави у 
функцију. 
 



 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. 
 
 

Општа правила поступка за добијање дозвола за јавне 
телекомуникационе мреже и јавне телекомуникационе услуге 

Члан 35. 

Правно или физичко лице које намерава да обавља делатност у области 
телекомуникација, подноси Агенцији пријаву за добијање дозволе за јавне 
телекомуникационе мреже и/или јавне телекомуникационе услуге, на начин 
предвиђен овим законом за одређену врсту дозволе, осим ако је овим законом 
предвиђено да се одређена телекомуникациона делатност може обављати без 
претходно добијене дозволе.  

Лице из става 1. овог члана дужно је да уз пријаву достави доказе о 
испуњености услова за добијање дозволе и друге податке прописане ОВИМ 
ЗАКОНОМ И актом Агенције.  

IV ТАРИФЕ, ИНТЕРКОНЕКЦИЈА, УНИВЕРЗАЛНИ 
СЕРВИС И ЗАКУП ЛИНИЈА 

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

ПРИДРУЖЕНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ 
СРЕДСТВИМА И ЛОКАЛНА ПЕТЉА“. 

Критеријуми за утврђивање тарифа 
Члан 44. 

Агенција утврђује тарифе из члана 43. овог закона, тако да: 
1) омогуће имаоцима дозвола да поврате своје оправдане трошкове 

за ефикасно пружање услуга, укључујући и могућност да од 
уложеног капитала остваре приход који је довољан за улагања у 
значајна побољшања услуге и нове инвестиције; 

2) подстичу ефикасност функционисања и повећање прихода, као 
резултат побољшања организације и других елемената пословања 
и/или смањења трошкова пружања услуга, под условом да је 
ималац дозволе испунио све захтеве из дозволе или одговарајућег 
уговора у погледу обезбеђивања и квалитета услуге; 



3) не буду дискриминаторске или неоправдано повољније за било 
коју врсту постојећег или потенцијалног корисника, независно од 
трошкова обезбеђивања услуга тој врсти корисника; 

4) тарифе за услуге које спадају у универзални сервис ТРЕБА ДА 
буду рашчлањене на начин да се кориснику не наметне обавеза 
плаћања додатних услуга или посебних погодности, које не 
спадају у повезивање са јавном фиксном телекомуникационом 
мрежом и јавном говорном услугом, ако се корисник сам не 
определи за њихово коришћење. 

При одређивању специјалног тарифног режима, Агенција је дужна да узме у 
обзир препоруке и директиве међународних организација чији је члан ДРЖАВНА 
ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА, односно оних за које је званично 
исказана намера за стицање статуса члана. 

При одређивању специјалног тарифног режима, Агенција је дужна да 
прибави мишљење јавног телекомуникационог оператора на кога се односи 
регулисање тарифа. 

2. Интерконекција 
Обавеза омогућавања интерконекције 

Члан 46. 

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

На захтев заинтересованог јавног телекомуникационог оператора, други 
оператор је дужан да му, у складу са овим законом, омогући интерконекцију, у 
циљу пружања јавних телекомуникационих услуга преко обеју мрежа. 

Услови интерконекције 
Члан 47. 

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

Ако јавни телекомуникациони оператор одбије захтев другог оператора за 
интерконекцију или ако два јавна телекомуникациона оператора не могу да 
постигну договор о интерконекцији у року од три месеца 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 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. 

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

Посебни услови интерконекције 
Члан 48. 

Ако је захтев за интерконекцију упућен јавном телекомуникационом 
оператору који има значајан тржишни удео, накнада и друга плаћања том 
оператору за интерконекцију 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. 

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

Јавни телекомуникациони оператор који има значајан тржишни удео дужан 
је да уговоре о интерконекцији са 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 фиксне телефонске мреже, укључујући 
услугу преноса података у говорном опсегу која обезбеђује квалитетан приступ 
Интернету; 

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

3) бесплатан приступ службама за хитне интервенције; 

4) услугу јавних телефонских говорница и 

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



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. 

Оператор јавне телекомуникационе мреже из става 1. овог члана стиче право 
на надокнаду трошкова универзалног сервиса испуњењем обавеза предвиђених 
чланом 49. овог закона, с тим што испуњеност тих обавеза, 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 других 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 утврђује Агенција. 
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 који се 
односи на нове везе у јавној телекомуникационој мрежи. 

Унапређење универзалног сервиса 
Члан 51. 

Агенција прати достигнути ниво реализације универзалног сервиса и када 
оцени да су се стекли услови, предлаже Министарству да доносе одлуку о 
унапређивању универзалног сервиса. 

Одлука о унапређивању универзалног сервиса садржи: 
1) идентификацију и опис услуге која ће се убудуће пружати као 

универзални сервис, под условом да су испуњени сви основани захтеви за 
повезивање на јавну телекомуникациону мрежу на одређеној локацији; 

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

3) 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; 

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

5) 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; 

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

7) 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 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. 

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. 

 
Начела управљања радио фреквенцијским спектром 

Члан 59. 

Управљање радио фреквенцијским спектром подразумева нарочито: 
1) рационално и економично коришћење радио фреквенцијског 

спектра које се обезбеђује Планом намене радио фреквенцијских 
опсега и плановима расподеле радио фреквенција; 

2) усаглашавање коришћења радио фреквенцијског спектра са 
међународним ПРОПИСИМА И споразумима који обавезују 
Републику Србију, као и са међународним препорукама; 

3) координацију коришћења радио фреквенција; 

4) нотификацију радио фреквенција; 

5) контролу радио фреквенцијског спектра; 

6) истраживање штетних сметњи и предузимање мера за њихово 
отклањање;  

7) заштиту интереса безбедности и одбране државе. 

 

Координација коришћења радио фреквенција 
Члан 60. 

Радио фреквенције утврђене за коришћење у одређеним пограничним 
зонама пре доделе се координирају са суседним И ДРУГИМ земљама са којима су 
закључени посебни споразуми о координацији коришћења радио фреквенција, ради 
неометаног коришћења радио фреквенција. у пограничном подручју. 

Радио фреквенције из одређених радио фреквенцијских опсега, по потреби 
се, пре доделе, координирају са суседним и другим заинтересованим земљама. 

Агенција ће координацију коришћења радио фреквенција из ст. 1. и 2. овог 
члана вршити самостално, односно преко надлежног органа државне заједнице 
Србија и Црна Гора или уз његову сагласност ако је то услов да извршена 



координација буде призната од стране надлежних администрација других земаља, 
ОДНОСНО МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА. 

Додела и коришћење радио фреквенција 

Члан 64. 

Корисницима радио фреквенција могу се доделити радио фреквенције, 
првенствено из радио фреквенцијских опсега који су намењени појединим 
службама и делатностима на основу Плана намене. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, корисницима радио фреквенција 
могу се доделити и друге радио фреквенције, под условом да коришћење тих радио 
фреквенција не проузрокује штетне сметње службама земаља У ЗЕМЉИ И/ИЛИ 
СЛУЖБАМА ДРУГИХ ЗЕМАЉА којима су те радио фреквенције расподељене 
међународним уговорима. 

Корисницима радио фреквенција може се доделити једна или више 
искључивих, заједничких или општих радио фреквенција, зависно од плана 
расподеле радио фреквенција. 

Ради рационалног коришћења радио фреквенција, коришћење додељене 
радио фреквенције може се временски ограничити, а ако је потребно и изменити 
или ускратити право коришћења. 

Начин и услове под којима се може ограничити, изменити или ускратити 
право коришћења додељене радио фреквенције утврђује Агенција. 

Додела радио фреквенција на коришћење врши се издавањем дозволе за 
радио станицу. 

 
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. 

 

VII СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И ОБЈЕКАТА И 

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
СРЕДСТАВА 

Стандарди, технички преглед и техничка дозвола (сертификат)  
Члан 86. 

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



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

Агенција прописује стандарде 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 градити, 
пројектовати, производити, употребљавати и одржавати у складу са прописаним 
стандардима и нормативима. 

Агенција врши контролу усклађености са прописаним стандардима и 
нормативима и издаје одговарајуће техничке дозволе - сертификате. 

Ако није другачије предвиђено овим законом, односно стандардима 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, која су одобрена, односно за која је на други 
прописан начин утврђено да задовољавају одговарајуће стандарде који важе у 
Европској Унији, сматрају се усаглашеним са домаћим стандардима. 

Телекомуникационе мреже, системи и средства могу се пустити у рад и 
користити после прегледа и одобравања њиховог коришћења од стране 
Агенције,уколико су испуњени сви прописани технички услови и услови из 
дозволе (технички преглед). 

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

Телекомуникациони системи и средства се могу ставити у промет само ако 
поседују одговарајућу техничку дозволу (сертификат). 

За издате сертификате, односно за извршен технички преглед плаћају се 
трошкови издавања сертификата, односно вршења техничког прегледа, у складу са 
ценовником трошкова који доноси Агенција. 

Изградња и постављање телекомуникационих мрежа, 
система и средстава 

Члан 87. 

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

Телекомуникационе мреже, системи и средства могу се пустити у рад тек 
пошто Агенција изврши технички преглед, којим се проверавају параметри 
предвиђени у пројектној и/или техничкој документацији на основу које су добијене 
одговарајуће дозволе. Агенција ближе прописује поступак техничког прегледа. 

Када за то постоје технички или други оправдани разлози, Агенција може да 
наложи да два или више телекомуникациона оператора заједнички користе 
инфраструктурне 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. 

 

“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. 
 

 

Повезивање домаћих телекомуникационих мрежа са 
телекомуникационим мрежама других држава  

Члан 94. 

Домаће телекомуникационе мреже могу бити повезане са 
телекомуникационим мрежама других држава, на основу међународних споразума 
и под условима прописаним законом.  

Јавном телекомуникационом оператору који поседује одговарајућу 
дозволу за обављање ове врсте телекомуникационе делатности и који испуњава 
услове које Агенција пропише у складу са чланом 38. овог закона, а који обухватају 
и услове који су од значаја за безбедност земље, Агенција издаје одобрење за 
повезивање домаће телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом 
друге земље.  

 
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. 

На питања споразума о повезивању између домаћег и страног 
телекомуникационог оператора, накнаде за интерконекцију и обрачунске тарифе не 
примењују се одредбе овог закона којима се уређује интерконекција. 

Јавни телекомуникациони оператор који је добио одобрење за повезивање 
са телекомуникационом мрежом оператора  ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, КОЈИ 
СЕ ПОВЕЗУЈЕ СА ОПЕРАТОРОМ друге земље, има право да закључи са овим 
оператором уговор о изградњи мреже за интерконекцију и о размени саобраћаја, 
као и да врши обрачун и наплату међународног телекомуникационог саобраћаја 
(међународни обрачун). На питања изградње мреже за интерконекцију примењују 
се одредбе чл. 86. и 87. овог закона, А КОЈИ ОБУХВАТА И УСЛОВЕ КОЈИ СУ 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗЕМЉЕ. ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ИЗДАЈЕ 
АГЕНЦИЈА. 



Сарадња са међународним организацијама у области 
телекомуникација  

Члан 95. 

Агенција прати и обавештава надлежне државне органе, 
телекомуникационе операторе и јавност о развоју у области прописа и правила која 
су усвојиле међународне организације које се баве питањима из области 
телекомуникација (EU, ITU, CEPT, WTO и др.) и предузима мере да ови прописи и 
правила буду усвојени и уграђени у домаћи правни систем.  

АГЕНЦИЈА САРАЂУЈЕ СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ ЗА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА, 
ВЕЗАНО ЗА АКТИВНОСТИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ПЛАНУ. 

Министарство, у сарадњи са надлежним органима, координира и 
усаглашава активности које се односе на међународну сарадњу у области 
телекомуникација. 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 96. 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни 
преступ јавни телекомуникациони оператор који је правно лице, ако: 

1) не предузме одговарајуће мере ради обезбеђења поверљивости и 
безбедности услуга које пружа, у складу са чланом 54.; 

2) гради, поседује и експлоатише јавну телекомуникациону мрежу 
и/или пружа јавну телекомуникациону услугу без претходно 
издате дозволе Агенције, ако је таква дозвола потребна у складу 
са овим законом и прописима донетим на основу њега (члан 32.); 

3) поседује јавну телекомуникациону мрежу, односно пружа јавну 
телекомуникациону услугу која није обухваћена добијеном 
доволом (члан 34.); 

4) делатност у области телекомуникација не обавља преко засебног 
повезаног правног лица (члан 34. ст. 3. и 4.); 

5) добијену лиценцу или одобрење пренесе на треће лице без 
претходне сагласности Агенције (члан 36. став 9. и члан 38. став 
6.); 

6) за услуге које подлежу специјалном тарифном режиму примени 
тарифе супротно тарифама које је утврдила Агенција (члан 44.); 

7) не омогући интерконекцију другом телекомуникационом 
оператору у складу са одредбама овог закона (члан 46.); 

8) не поступи по налогу Агенције који се односи на посебне услове 
интерконекције (члан 48.); 



9) не извршава обавезе везане за пружање универзалног сервиса 
(члан 50.); 

10) не извршава обавезе везане за омогућавање закупа линија (чл. 52. 
и 53.); 

11) АКО НЕ ОБАВЕСТИ АГЕНЦИЈУ ИЛИ НАДЛЕЖНИ 
ДРЖАВНИ ОРГАН О ПОВЕЗИВАЊУ СВОЈЕ СА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОМ МРЕЖОМ ДРУГЕ ЗЕМЉЕ 
(ЧЛАН 94). 

За привредни преступ из става 1. овог члана, новчаном казном од најмање 
100.000 динара, казниће се и одговорно лице јавног телекомуникационог 
оператора. 

Члан 97. 

Новчаном казном од најмање 60.000 500.000 динара казниће се за прекршај 
јавни телекомуникациони оператор који је правно лице, ако:  

1) не омогући контролору телекомуникација ИНСПЕКТОРУ 
приступ објекту или му не пружи тражене информације и 
документацију или му не омогући да изврши одговарајућа 
испитивања и мерења или на његов захтев сам не изврши тражена 
испитивања и мерења или се не одазове позиву ради вршења 
посебних мерења у контролно-мерном центру (члан 29 30); 

2) јавно износи информације о садржају, чињеницама и условима 
преноса порука, изнад минимума који је неопходан за нуђење 
услуге на тржишту (члан 54.); 

3) податке о саобраћају који се односе на појединачне кориснике 
чува и обрађује супротно одредби члана 54. став 2.; 

4) не установи и не води евиденције, у складу са чланом 56.; 

5) не поднесе годишњи финансијски извештај или обрачун, у року 
из члана 57.; 

6) телекомуникациону мрежу, систем или средство пусти у рад и 
користи пре обављеног техничког прегледа БЕЗ ДОЗВОЛЕ ЗА 
ПУШТАЊЕ У РАД (члан 86. 87); 

7) телекомуникациону мрежу, систем или средство пројектује, 
изгради, користи или одржава тако да њихов рад проузрокује 
сметње у раду других телекомуникационих мрежа, система или 
средстава (члан 87.); 

8) не поступи по налогу Агенције који се односи на заједничко 
коришћење инфраструктурног објекта или не омогући 
сукоришћење таквог објекта (члан 87.); 

9) не предузме неопходне мере за заштиту туђе имовине, 
безбедности или здравља људи или не осигура безбедан проток 



саобраћаја или не обезбеди заштиту човекове околине, посебно у 
односу на штетна зрачења (члан 87.); 

10) корисницима својих телекомуникационих услуга или 
телекомуникационих мрежа не обезбеди приступ информацијама 
о телефонским бројевима или информацијама о службама за 
хитне интервенције или приступ другим услугама универзалног 
сервиса који је обавезан да пружа, или ако кориснику, на његов 
захтев и без посебног плаћања накнаде, за захтевани обрачунски 
период не изда рачун са специфицираним позивима и 
трошковима, или ако кориснике не обавести унапред о 
последицама неблаговременог плаћања рачуна, или ако 
кориснике не обавести о њиховим правима и својим обавезама у 
случају прекида пружања услуге или смањења квалитета пружене 
услуге, или ако кориснику наметне обавезе приликом 
модернизације мреже (члан 92.); 

11) прекине пружање услуга кориснику супротно одредби члана 93. 
или не настави са пружањем услуга кориснику по престанку 
околности које су биле разлог за привремени прекид пружања 
услуга; 

12) изврши повезивање своје телекомуникационе мреже са 
телекомуникационом мрежом друге државе без одобрења 
Агенције (члан 94.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице јавног 
телекомуникационог оператора, новчаном казном од најмање 6.000  25.000 динара. 

За прекршај из тачке 1) става 1. овог члана казниће се новчаним казнама 
предвиђеним у ст. 1. и 2. овог члана и друго правно лице, односно одговорно лице 
у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од најмање 6.000 
100.000 динара, казниће се и јавни телекомуникациони оператор који је 
предузетник.  

За прекршај из тачке 1) става 1. овог члана, новчаном казном од најмање 
15.000 150.000 динара казниће се и предузетник, а новчаном казном од најмање 
6.000  25.000 динара друго физичко лице. 

Члан 98. 

Новчаном казном од најмање 60.000 500.000 динара казниће се за прекршај 
јавни телекомуникациони оператор који је правно лице или друго правно лице, ако: 

1) користи радио станицу без претходно прибављене дозволе (члан 
65. став 1.); 

2) као увозник увезе радио станицу без сагласности Агенције (члан 
65. став 3.); 

3) привремено или трајно пренесе или уступи трећем лицу дозволу 
за радио станицу (члан 65. став 6.); 



4) пусти у рад радио станицу без обављеног техничког прегледа 
(члан 71. став 2.); 

5) не придржава се прописаних услова за рад радио станице или ако 
не обезбеди да се радом његове радио станице не стварају штетне 
сметње у раду других радио станица или ако не обезбеди да се 
радом његове радио станице не угрожава или нарушава животна 
средина, ако не обезбеди заштиту људи од штетног зрачења или 
ако не предузме мере за благовремено отклањање неправилности 
у раду своје радио станице (члан 72.);  

6) користи радио станицу по престанку важења дозволе (члан 75.); 

7) на захтев Агенције не прилагоди рад своје радио станице 
насталим променама (члан 76. став 3.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице јавног 
телекомуникационог оператора, односно одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном од најмање 6.000 25.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и јавни телекомуникациони 
оператор који је предузетник или други предузетник, новчаном казном од најмање 
60.000 300.000 динара. 

За прекршај из става 1. тач. 1), 3), 4), 5), 6). и 7). овог члана казниће се и 
физичко лице ималац радио станице, новчаном казном од најмање 10.000 30.000 
динара.  

Члан 99. 

Новчаном казном од најмање 30.000 250.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако: 

1) у близини телекомуникационог објекта или другог 
телекомуникационог средства изводи радове или подиже објекте 
који би могли да оштете или ометају њихово функционисање или 
ако обавља радове у близини ових објеката или средстава без 
претходне сагласности телекомуникационог оператора (члан 88.); 

2) у заштитној зони гради радио станицу или други објекат или 
постројење који могу ометати простирање радио таласа или који 
могу проузроковати сметње (члан 89.); 

3) гради, користи или одржава електроенергетска постројења за 
пренос, дистрибуцију или коришћење електричне енергије у 
близини телекомуникационе мреже, тако да њихов рад 
проузрокује сметње у функционисању те телекомуникационе 
мреже или доводи у опасност живот или здравље људи који 
изводе радове на тој телекомуникационој мрежи или који је 
користе (члан 90.); 

4) производи, ставља у промет или користи електрична или друга 
постројења, уређаје или апарате који стварају електромагнетске 
сметње у раду телекомуникационе мреже или који немају 



сертификат о усаглашености са мерама за сузбијање 
електромагнетских сметњи у раду телекомуникационих мрежа и у 
пријему сигнала (члан 91.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном од најмање 3.000 15.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник, новчаном 
казном од најмање 30. 000 200.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице које није 
предузетник, новчаном казном од најмање 3.000 15.000 динара.  

Члан 105. 

Министарство надлежно за послове телекомуникација ће у року од три 
месеца од дана почетка примене овог закона утврдити почетне групе (врсте) 
НАЈМАЊИ СКУП услуга које спадају у универзални сервис. 

Члан 106. 

Постојеће дозволе (лиценце) издате јавним телекомуникационим 
операторима или друга права која су они стекли по раније важећим прописима за 
делатности за које се по овом закону захтева дозвола, остају на снази, али је ималац 
права дужан да вршење свог права усклади са одредбама овог закона, најкасније у 
року од годину дана ШЕСТ МЕСЕЦИ од дана почетка његове примене. 

Ималац лиценце или каквог другог права дужан је да у року из става 1. 
овог члана затражи од Агенције издавање нове лиценце (замена лиценце) или 
одобрења, који ће бити издати сагласно овом закону. 

Ималац лиценце или другог одговарајућег права 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 права. 

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. 

Периодичне накнаде и друге новчане обавезе предвиђене овим законом, 
ималац лиценце или другог одговарајућег права, по издавању нове лиценце 
наставља да измирује у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на 
основу овог закона.  

Ако ималац лиценце или другог одговарајућег права не поступи сагласно 
одредбама ст. 1. до 3. овог члана, односно ако своју активност не усклади са 
законом, примениће се правила о измени или одузимању лиценце, предвиђена овим 
законом. 



Одредбе ст. 1. до 5. овог члана сходно се примењују и на друге јавне 
телекомуникационе операторе који у време ступања на снагу овог закона обављају 
делатност за коју се по овом закону захтева одговарајућа дозвола, а право на 
обављање делатности су стекли по раније важећим прописима. 

Одредбе ст. 1. до 3. и става 5. овог члана не примењују се на имаоце 
дозволе за радио станицу који обављају делатност емитовања, односно 
дистрибуције радио и/или телевизијског програма, чији се положај уређује 
посебним законом. 

Члан 107. 

Јавни телекомуникациони оператори и друга правна или физичка лица 
која у време ступања на снагу овог закона пружају јавне телекомуникационе 
услуге, А НЕ ПОСЕДУЈУ ОДГОВАРАЈУЂЕ ДОЗВОЛЕ ИЛИ ЛИЦЕНЦЕ, 
обавезна су да ускладе своје пословање и обављање делатности у области 
телекомуникација са одредбама овог закона у року од једне године ШЕСТ 
МЕСЕЦИ од дана почетка његове примене. 

Одредба става 1. овог члана примењује се и на лица која отпочну са 
пружањем јавне телекомуникационе услуге у периоду од ступања на снагу овог 
закона до почетка његове примене. 

Правна и физичка лица која у време ступања на снагу овог закона пружају 
јавну телекомуникациону услугу која је у режиму одобрења (опште лиценце), а за 
чије пружање по до сада важећим прописима није била потребна дозвола, обавезна 
су да Агенцији поднесу пријаву за регистрацију у року од 30 дана од дана почетка 
примене овог закона. 

Одредба става 3. 2. овог члана примењује се и на лица која отпочну са 
пружањем јавне телекомуникационе услуге у периоду од ступања на снагу овог 
закона до почетка његове примене. 

Јавни телекомуникациони оператори који обављају делатност у време 
ступања на снагу овог закона обавезни су да евиденције предвиђене у члану 56. 
овог закона уведу у року од једне године ШЕСТ МЕСЕЦИ од дана почетка 
примене овог закона, односно од дана објављивања упутстава о евиденцији. 

 

Члан 109. 

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. (у даљем тексту: 
Телеком Србија), оператор јавне фиксне телекомуникационе мреже који у време 
ступања на снагу овог закона има ексклузивно (искључиво) право да, најкасније до 
9. јуна 2005. године, корисницима у Републици Србији пружа све постојеће и 
будуће врсте фиксних телекомуникационих услуга (што укључује локалне, 
националне, међуградске и међународне фиксне телекомуникационе услуге, услуге 
телефоније PSTN (public switched telephone network), остале фиксне услуге говорне 
поште, услуге преноса података, телематске услуге, услуге са додатном вредношћу, 
ISDN услуге (integrated sevices digital network), услуге интелигентних мрежа, 
фиксне сателитске услуге, фиксне услуге на основу DECT стандарда (digital 
enhanced cordless telephone) и закуп линија, да на територији Републике Србије 



гради, поседује и експлоатише било коју и све врсте постојећих и будућих фиксних 
телекомуникационих инфраструктура и мрежа (укључујући жичне и бежичне 
фиксне објекте), да обезбеђује услуге телефонских именика (укључујући 
телефонске именике "Беле странице" и "Жуте странице") и да, преко телефона или 
у електронском облику, даје обавештења о претплатничким бројевима који се 
односе на фиксне телекомуникационе услуге на којима има ексклузивно право, 
задржава ово право до истека наведеног рока. осим ако дође до измене уговора на 
основу кога је право стечено. 

Измена уговора из става 1. овог члана која се односи на стечена ексклузивна 
(искључива) права производиће правно дејство само ако се том изменом стечена 
права из става 1. овог члана сужавају по обиму или врсти или ако се скраћује рок 
њиховог трајања. 

Ексклузивно (искључиво) право из става 1. овог члана не обухвата услуге 
Интернета, мултимедијалне услуге, као ни било које радио-телевизијске и друге 
радиодифузне услуге кабловске телевизије, које се могу пружати слободно и под 
равноправним условима, у складу са одредбама овог закона. 

У периоду трајања ексклузивног права ниједно физичко или правно лице, 
осим Телеком-а Србија, не може да пружа ниједну од телекомуникационих услуга 
наведених у ставу 1. овог члана, нити да организује, промовише или учествује у 
пружању услуга повратних позива (цалл бацк позива).  

Пре истека рока из става 1. овог члана, свако физичко или правно лице може 
да поднесе пријаву за добијање дозволе за изградњу, поседовање и експлоатацију 
јавне фиксне телекомуникационе мреже, или за пружање услуга јавне фиксне 
телекомуникационе мреже, али му не може бити издата дозвола која ће 
производити правна дејства пре истека рока ексклузивитета. 

Изузетно, на основу дозволе издате у складу са ставом 5. овог члана, ималац 
дозволе може да гради јавну фиксну телекомуникациону мрежу за коју је дозвола 
издата, али нема право да отпочне са њеном експлоатацијом, нити да другоме 
омогући њену експлоатацију, за пружање било које услуге која је обухваћена 
ексклузивним (искључивим) правом Телеком-а Србија, пре него што издата 
дозвола почне да производи правно дејство. 

Члан 110. 

У циљу усклађивања области телекомуникација са међународним 
стандардима, правилима и директивама и у циљу стварања услова за успостављање 
пуне слободне конкуренције после истека периода ексклузивитета, Телеком Србија 
је обавезан, док ексклузивитет траје, да: 

1) дозволи, односно омогући другим јавним телекомуникационим 
операторима да преко његове мреже пружају услуге са додатном 
вредношћу;  

2) прогресивно усклађује своје тарифе са трошковима за сваку 
услугу појединачно, при чему усклађивање треба да се оконча у 
што краћем року, а најкасније до 9. јуна 2005. године; 



3) у што краћем року утврди програм циљева унапређења квалитета, 
какав је предвиђен међународним правилима, а нарочито 
правилима Европске Уније; 

4) у складу са одредбама овог закона, уводи накнаде за 
интерконекцију И/ИЛИ ПРИСТУП и закуп линија, засноване на 
трошковном принципу и да не прави разлику између 
телекомуникационих оператора; 

5) у року од једне године од дана почетка примене овог закона 
ПЕРИОДУ ДО КРАЈА ТРАЈАЊА ЕКСКЛУЗИВИТЕТА у 
обрачунима пословања исказује обрачуне за све своје активности, 
одвојено од обрачуна за интерконекцију,  ПРИСТУП И ЗАКУП 
ЛИНИЈА и друге услуге, односно погодности које даје другим 
телекомуникационим операторима; 

6) сваких шест месеци подноси Агенцији извештај о трошковима 
пружања универзалног сервиса, све до истека периода у коме има 
ексклузивно право на пружање услуга јавне фиксне 
телекомуникационе мреже; 

7) најмање једном годишње, подноси Агенцији извештај који се 
односи на нове везе у јавној фиксној телекомуникационој мрежи. 

 

Члан 112. 

Телеком Србија на основу овог закона, а у складу са његовим одредбама, 
има обавезу да обезбеђује универзални сервис у периоду не краћем од периода 
трајања његових ексклузивних (искључивих) права. 

За време док траје период ексклузивних (искључивих) права, Телеком 
Србија нема право да за обезбеђивање универзалног сервиса захтева надокнаду 
трошкова из фонда за надокнаду трошкова универзалног сервиса. 

Агенција може ЋЕ Телеком-у Србија издати лиценцу за обављање 
делатности јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуга у року из члана 106. 
овог закона и ако у време издавања те лиценце још није испунио све обавезе које се 
односе на пружање универзалног сервиса, ако је до неиспуњења обавеза дошло из 
објективних разлога, као што су техничка немогућност, односно значајан обим 
инвестиција за чију је реализацију потребан дужи временски период. У том 
случају, Агенција ће у лиценци коју издаје, као посебан услов, утврдити примерен 
рок у коме је Телеком Србија дужан да испуни све прописане обавезе. Ако Телеком 
Србија не поступи у складу са овако прописаним условом, примениће се одредбе 
овог закона које се односе на мировање права и обавеза из дозволе и на одузимање 
дозволе.  

Члан 114. 

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



Одредбе овог закона којима се уређује оснивање Агенције примењују се 
даном ступања Закона на снагу, а остале одредбе Закона примењују се даном 
истека три месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије" 
акта о избору председника и чланова Управног одбора Агенције. 

 
 


