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Број: 1-02-021-45/17 
Датум: 27.09.2017. 
Београд 

Па основу чл. 11. став 1. тачка 2) и 24. Закона о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), члана 16. тачка 4) Статута 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник 
РС", бр. 125/14 и 30/16), а у вези са чланом 15. став 1. тачка 6) Закона о информационој 
безбедности („Службени гласник РС", број 6/16), 

Управни одбор Регулаторне Агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге на 20. седници, одржаној дана 29.9.2017. године, доноси 

о начину вођења регистара, евиденција, база података и других информација из 
делокруга Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и 

њиховом објављивању на Интернет страници Агенције 

1. Овом одлуком уређује се садржај и начин на који Регулаторна агенција за електронске 
комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) води одговарајуће 
регистре, евиденције и базе података и чини јавно доступним донете акте, као и друге 
податке и информације из свог делокруга. Агенција чини јавно доступним, на својој 
Интернет страници следеће акте, податке и информације: 

	

1.1. 	Прописе за примену Закона о електронским комуникацијама, Закона о 
поштанским услугама и другик општик аката; 

	

1.2. 	Записнике са седница и одлуке Управног одбора Агенције; 

	

1.3. 	Регистре, евиденције и базе података, укључујући и Евиденцију Посебник 
центара за превенцију безбедносник ризика у инфомационо-комуникационим 
системима (у даљем тексту: Посебан ЦЕРТ), на начин детаљније утврђен овом 
одлуком; 

	

1.4. 	Упоредне прегледе квалитета и цена јавно понуђеник услуга и друге податке 
од интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајњик 
корисника; 

	

1.5. 	Стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције; 

	

1.6. 	Статистичке податке и друге показатеља развоја тржишта електронскик 
комуникација и тржишта поштанскик услуга; 

	

1.7. 	Изводе из финансијског плана, финансијског извештаја са извештајем 
овлашћеног ревизора и годишњег извештаја о раду Агенције; 

	

1.8. 	Програмјавне консултације, као и мишљења о предметујавне консултације; 

	

1.9. 	Друге податке и информације у вези са радом Агенције. 
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2. Агенција објављивање података наведеник у тачки 1. ове одлуке, врши уз поштовање 
прописа којима се уређује заштита података о личности, заштита тајних података и 
заштита пословне тајне. 

3. Наведени подаци и информације се објављују на следећи начин: 

3.1. 

	

	Прописи за примену Закона о електронским комуникацијама, Закона о 
поштанским услугама и другик општик аката се систематизују и објављују на 
одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет страници Агенције, у 
интегралном или скраћеном облику. 

3.2. 

	

	Записници са седница и одлуке Управног одбора Агенције — Записници са 
седница Управног одбора се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) 
на Интернет страници Агенције, и то: датум и време одржавања седнице, дневни ред, 
подаци о донетим одлукама, као и сажети приказ става Управног одбора Агенције, 
који је утврђен у оквиру одређене тачке дневног реда. Одлуке Управног одбора 
Агенције се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекдији), на Интернет 
страници Агенције, по правилу, у интегралном облику. 

3.3. 

	

	Регистри, евиденције и базе података се објављују на Интернет страници 
Агенције и садрже следеће: 

3.3.1. 	Регистар закљученик уговора о међуповезивању на међународном нивоу, који 
садржи податке о: домаћем оператору, страном оператору, локадији на којој је 
извршено повезивање мрежа, броју под којим су наведени уговори заведени, 
датуму потписивања, начину реализације међународног поrезивања; 

3.3.2. 	Регистар закључених уговора о интерконекцији, који садржи следеће: заводни 
број, назив уговора/анекса, назив првог оператора, назив другог опергтора, 

датум потписивања уговора/анекса; 
3.3.3. 	Регистар Координационик споразума са суседним и другим земљама о 

коришћењу радио-фреквенцијског спектра у пограничним зонама, који садржи 
скениране документе, односно важеће Координационе споразуме са суседним и 
другим земљама о коришћењу радио-фреквенцијског спектра у пограничним 
зонама; 

3.3.4. 	Регистар издатик дозвола поштанским операторима, који садржи: редни број 
уписа у регистар, број дозволе поштанског оператора, датум издавања дозволе, 
назив и седиште поштанског оператора, матични број, ПИБ, спецификацију 
поштанскик услуга, територију на којој се обављају поштанске услуге, период 
важења дозволе, датум престанка важења дозволе, адресу за пријем поште; 

3.3.5. 	Регистар закључених уговора о приступу поштанској мрежи јавног поштанског 
оператора, који садржи: редни број уписа у регистар, датум уписа у регистар, 
број и датум уговора, основне податке о уговорним странама (назив, адреса, 
матични број, ПИБ, број дозволе поштанског оператора), попис услуга 
(поштанске услуге, подаци из адресног система), територију на којој ..е се 
обављати поштанске услуге, тачке и начин приступа поштанској мрежи јавног 
поштанског оператора; 
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3.3.6. 	Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право на 
коришћење радио-фреквенција, који садржи: редни број уписа у регистар, 
датум уписа у регистар, број и датум решења Агенције којим је дата сагласност 
на пренос права на коришћење радио-фреквенција, основни подаци о правном 
субјекту коме се даје сагласност на пренос права на коришћење радио- 
фреквенција, подаци о акту који представља правни основ за пренос права на 
коришћење радио-фреквенција; 

3.3.7. 	Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право на 
коришћење додељене нумерације, који садржи: редни број уписа у регистар, 
датум уписа у регистар, број и датум закљученог уговора о преносу права на 
коришћење додељене нумерације на који је претходно Агенција дала 
сагласност, основни подаци о правном лицу коме се даје сагласност на пренос 
права на коришliење додељене нумерације, подаци о акту који представља 
правни основ за пренос права на коришћење додељене нумерације; 

3.3.8. 	Евиденцију оператора јавник комуникационих мрежа и услуга, која садржи: 
број под којим је оператор уписан у ову евиденцију, број потврде, датум 
издавања потврде, назив и адреса/седиште оператора (пуно пословно име), 
матични број и ПИБ оператора, ознака за коју мрежу, односно услугу је 
оператор евидентиран, као и врсту услуге и/или врсту мреже преко које се 

пружа услуга, број дозволе, датум отпочињања обављања делатности, подручје 
пружања услуге, датум промене подручја на коме оператор пружа услугу, 
Интернет страница оператора; 

3.3.9. 	Евиденцију пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција по режиму 
општег овлашћења, у следе$им радио-фреквенцијским опсезима: 
- пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у радио- 
фреквенцијским опсезима 2400-2483.5 MHz, 5470-5725 MHz u 5725-5875 MHz, 
која садржи: датум пријаве, податке о имаоцу права коришћења радио- 
фреквенција, фреквенцијски опсег, назив и адресу локације радио станице, 
предајну снагу, податке о антени и конфигурацији мреже; 
-пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција у радио у 
фреквенцијском опсегу 72-76/82-86 GHz, која садржи: датум пријаве, податке о 
имаоцу права коришћења радио-фреквенција, податке о радио-релејној вези 
(назив и адресу обе локације, координате обе локације, надморску висину, 
висину антене, дужину радио-релејне везе), податке о уређају (предајна 
фреквенција, капацитет, ширина опсега заузетог емисијом, предајна снага), 
податке о антенама (добитак, поларизација, азимут, елевација); 

-пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција ур дио- 
фреквенцијском опсегу 27 MHz за СВ радио-станице, која садржи: датум 
пријаве, податке о имаоцу права коришћења радио-фреквенција, податке о 
локацији радио станице, податке о уређају и податке о антени; 

3.3.10. 	Евиденцију издатих Потврда о усаглашености РиТТ опреме и Извода из ове 
евиденције, која садржи: податке о издатим и одузетим исправама о 
усаглашености, ограничавању важења издатих исправа о усаглашености, 
одбијању издавања исправа о усаглашености, односно податке о броју и врсти 
опреме, произвођачу, као и ознаци типаlмодела опреме за коју је Потврда о 
усаглашености издата и додатне податке о: подносиоцу захтева, робној марки, 
датуму издавања и периоду важења Потврде о усаглашености, као и податке о 
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датуму поништавања Потврде о усаглашености у ситуацијама када је иста 
поништена; 

3.3.11. 	Евиденцију Посебник ЦЕРТ—ова, која садржи следеће податке: назив посебног 
ЦЕРТ—а, редни број уписа у евидендију, број решења о упису у евиденцију, 
датум уписа у евиденцију, седиште Посебног ЦЕРТ—а (место, улица и број), 
матични број, ПИБ, број телефона и факса, адресу Интернет странице, адресу 
електронске поште, врсту и датум промене података уписаник у евиденцију, 
датум брисања из евиденције; 

3.3.12. 	Базу података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета, која 
поред наведеник података нарочито садржи податке о правцима и 
капацитетима електронскик комуникационик мрежа; 

3.3.13. 	Базу података о коришћењу нумерације, која садржи: додељену нумерацију 
(бројеве и адресе), услове доделе и коришћења нумерадије, географску област 
њикове употребе, као и податке о операторима којимаје нумерација додељена; 

3.3.14. 	Базу података о коришћењу радио—фреквенцијског спектра, која са; ржи: 
податке о имаоцу појединачне дозволе, податке о врстама радио станица, 
радио—фреквенцијске опсеге и додељене радио—фреквенције, податке о 
локацији радио станице (назив и адресе локације, координате локације, 
надморску висину), податке о уређају (предајна фреквенција, капацитет, 
ширина опсега заузетог емисијом, предајна снага), податке о антени (добитак, 
поларизација, азимут, елевација), податке о условима доделе и коришћења 
радио—фреквенцијског спектра, као и податке о географској области њикове 
употребе; 

3.3.15. 	Базу података о коришћењу радио—дифузног спектра, која садржи издвојене 
податке из Базе података о коришћењу радио—фреквенцијског спектра, а који се 
односе само на радио—дифузну службу; 

3.3.16. 	Базу података о контроли радио—фреквенцијског спектра, са издвојеним 
подацима који се односе на радио—дифузну службу; 

3.3.17. 	Базу података текничкик прегледа, која садржи податке о резултатима 
текничког прегледа са следећом садржином: подаци о подносиоцу зактева, 
предмет и врсту текничког прегледа, број и датум издавања извештаја; 

3.3.18. 	Базу података о ценама, условима за приступ и коришћење (укључујуБи 
ограничења), као и квалитету јавник комуникационик мрежа и услуга, која се 
објављује на одговарајућој секцији, односно подсекцији, на Интернет страници 
Агенције и садржи: цене услуга фиксне телефоније, мобилне телефоније, 
Интернета и дистрибуције медијскик садржаја; 

3.3.19. 	Базу података пренетик бројева, са следећом садржином: број телефона и 
мрежа у којој се број налази у тренутку упита. 

3.4. 

	

	Упоредни прегледи квалитета и цена јавно понуђеник услуга и други подаци 
од интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајњих 
корисника се објављују на одговарајућој секцији, односно подсекдији, на Интернет 
страници Агенције. 

3.5. 

	

	Стручна мишљења, мишљења независног ревизора на регулаторне финансијске 
извештаје оператора са значајном тржишном снагом (који се припремају у скл у са 
Правилником о примени трошковног принципа, одвојеник рачуна и извештавању од 
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стране оператора са значајном тржишном снагом), студије и анализе наручене за 
потребе Агенције се објављују на Интернет страници Агенције, на одговарајућој 
секцији, односно подсекцији, по правилу, у интегралном тексту. 

3.6. 

	

	Статистички подаци и други показатељи развоја тржишта електронскик 
комуникација и тржишта поштанскик услуга се објављују на одговарајућој секцији, 
односно подсекцији, на Интернет страници Агенције, у виду годишње публикације 
„Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији", за 
одређену годину. 

3.7. 

	

	Изводи из финансијског плана, финансијског извештаја са извештајем 
овлашћеног ревизора и годишњег извештаја о раду Агенције се објављују на 
одговарајућој секцији, односно подсекцији, на Интернет страници Агенције и 
обухватају следеће: 

3.7.1. 	Извод из финансијског плана за наредну годину, који је усвојен од стране 
Управног одбора Агенције и то: сажети приказ плана прикода, плана расхода и 
планајавник набавки; 

3.7.2. 	Извод из финансијског извештаја, који је усвојен од стране Управног одбора 
Агенције и то: кључне позиције биланса стања на дан 31.12. преткодне године 
и биланса прикода и раскода из преткодне године, са извештајем овлашћеног 
ревизора; 

3.7.3. 	Годишњи извештај о раду Агенције који садржи: преглед обављеник 
активности и конкретних задатака реализованик у преткодној годин:, по 

следећим тематским целинама: 
- активности везане за унапређење сектора електронскик комуникација, 
- праћење и анализа тржишта електронскик комуникација, 
- организација и развој Агенције, 
- сарадња са другим институцијама и организацијама. 

3.8. 

	

	Програм јавне консултације, који садрже податке о предмету и трајању 
консултације, као и начуну достављања мишљења о предмету јавне консултације. 
Мишљења о предмету јавне консултације објављују се на Интернет страници 
Агенције, на одговарајућој секцији, односно подсекцији, по правилу, у интегралном 
тексту, изузев анекса са поверљивим подацима. 

3.9. 

	

	Друге податке и информације у вези са радом Агенције - Агенција чини јавно 
доступним извештаје о анализи релевантник тржишта, скодно Закону о електронским 
комуникацијама, као и стандардне понуде оператора са значајном тржишном снагом 
на релевантном тржишту, сходно Правилнику о минималном садржају, нивоу 
детаљности и начину објављивања стандардник понуда. Ови акти се објављују на 
одговарајућој секцији, односно подсекцији, на Интернет страници Агенције, у 
интегралном облику, као и анализа пружања услуга универзалног сервиса у 

Републици Србији, извештаји о контроли коришћења радио-фреквенцијског спектра 
на територији Републике Србије и евиденција ангажованик лица за обављање 
текничког прегледа радио станица. 
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4. Подаци и информације из тачке З. ове одлуке, јавно су доступни на Интернет 
страници Агенциј е. 

5. Регистри, евиденције и базе податка, као и други подаци и информације из тачке З. 
ове одлуке, воде се у електронској форми, при чему се подаци уписују на начин којим 
се обезбеђује чување свик података утврђеник овом одлуком, у складу са прописаним 
роковима чувања. 

б. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Агенције, а објављује се и на Интернет страници Агенције. 

7. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора Републичке 
агенције за електронске комуникације број: 1-Каб-021-16/11 од 11.2.2011. године 

Достављено: 

- Кабинету; 
- 	Сектору за електронске комуникадије; 
- 	Сектору за правне и опште послове; 
- 	Сектору за анализу тржишта и економске послове; 
- 	Сектору за поштанске услуге; 
- 	Служби за информадиону безбедност и текнологије; 
- Аркиви. 
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Образложење 

I. Правни основ 

Правни основ за доношење Одлуке о начину вођења регистара, евиденција, база 
података и другик информација из делокруга Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге и њиковом објављивању на Интернет страници Агенције 
(у даљем тексту: Одлука), садржан је у одредби чл. 11. став 1. тачка 2) и 24. Закона о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/ 1 3 -УС и 62/14, у 
даљем тексту: Закон). 

Одредбом члана 11. став 1. тачка 2) Закона прописано је да Управни одбор Агенције у 
складу са законом доноси друга акта прописана овим законом, односно посебним законом 

којим се уређују поштанске услуге. 

Такође, одредбом члана 24. Закона прописано је, између осталог, да је Регулаторна 
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) дужна 
да, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, заштита тајних 
података и поштујући пословну тајну, на својој Интернет страници, без накнаде, учини јавно 
доступним донете акте, као и друге потпуне и ажурне податке и информације из свог 
делокруга, а нарочито: 1) прописе за примену овог закона, односно закона којим се уређују 
поштанске услуге; 2) записнике са седница и одлуке Управног одбора; 3) регистре, 

евиденције и базе података; 4) упоредне прегледе квалитета и ценајавно понуђених услуга и 
друге податке од интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајњих 
корисника; 5) стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције; 6) 
статистичке податке и друге показатеље развоја тржишта електронских комуникација и 
тржишта поштанских услуга; 7) друге податке и информације у вези са радом Агенције, у 
складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. 

II. Разлози за доношење Одлуке 

Изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник 
РС", број 62/14) и Изменама и допунама Закона о поштанским услугама („Службени гласник 
РС", број 62/14, у даљем тексту: Измене и допуне ЗПУ), створен је правни основ за 
спровођење припајања Републичке агенције за поштанске услуге - РАПУС, која је осн~вана 
Законом о поштанским услугама („Службени гласник РС", бр. 18/05 и 30/10), Републичкој 
агенцији за електронске комуникације - РАТЕЛ, која је основана Законом о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10 и 60/13-УС). Изменама и допунама Закона 
о електронским комуникацијама Републичка агенција за електронске комуникације променила 
је назив у Регулаторну агенцију за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: Агенција). Изменама и допунама ЗПУ је прописано да Агенција, поред надлежности 
регулисаних Законом о поштанским услугама и Законом о електронским комуникадијама, 

утврђује начин и услове приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора u води 

регистар закљученик уговора. 
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Такође, одредбом члана 66. став 1. тач. 8) и 12а) Закона о поштанским услугама 
(„Службени гласник РС", бр. 18/05, 30/10 и 62/14), прописано је да Агенција води и Регистар 
издатик дозвола поштанским операторима и Регистар закљученик уговора о приступу 
поштанској мрежи јавног поштанског оператора. 

Одредбом члана 15. став 1. тачка 6) Закона о информационој безбедности („Службени 
гласник РС", број 6/16), прописано је да Пационални ЦЕРТ прикупља и размењује 
информације о ризицима за безбедност ИКТ система, као и догађајима који угрожавају 
безбедност ИКТ система и у вези тога обавештава, упозорава и саветује лица која управљају 
ИКТ системима у Републици Србији, као и јавност, а посебно, између осталог, води 
евиденцију Посебних ЦЕРТ-ова. 

Имајући у виду наведено, констатовано је да је потребно да се Одлука о начину 
вођења регистара, евиденција, база података и других информација из делокруга Републичке 
агенције за електронске комуникације и њиховом објављивању на Интернет страници 
Агенциј е број : 1-Каб-021-16/ 11 од 11.2.2011. године, ревидира, односно стави ван снаге и 
донесе нова - Одлука о начину вођења регистара, евиденција, база података и другик 
информација из делокруга Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге и њиковом објављивању на Интернет страници Агенције, како би се ажурирали 
регистри, евиденције и базе података, као и други акти, подаци и информације из делокруга 
Агенције, а које је Агенција по члану 24. Закона обавезна да објави и учини јавно доступним. 

III. Предлог даљих активности 

Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји предметну Одлуку. 

По усвајању наведене Одлуке, Агенција исту објављује на огласној табли као и на 
свој ој Интернет страници. 

IV. Средства за спровођење Одлуке 

За спровођење ове Одлуке није потребно обезбедити посебна средства. 
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