
 

 

Број: 1-Каб-021-16/11 

Датум: 11.02.2011. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу чл. 11. и 143. став 4. Закона о електронским комуникацијама (,,Сл. гласник РС“ 

број 44/10) и члана 29. Статута Републичке агенције за електронске комуникације (,,Сл. 

гласник РС“ број 59/10), Управни одбор Републичке агенције за електронске 

комуникације доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о начину вођења регистара, евиденција, база података као и других информација из 

делокруга Републичке агенције за електронске комуникације и њиховом 

објављивању на Интернет страници Агенције 

 

 

1.  Овом одлуком уређује се садржај и начин на који Републичка агенција за електронске 

комуникације (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) Прописе за примену Закона о електронским комуникацијама и других општих акта; 

2) Записнике са седница и одлуке Управног одбора; 

3) Регистре, евиденције и базе података, на начин детаљније предвиђен овом одлуком; 

4) Упоредне прегледе квалитета и цена јавно понуђених услуга и друге податке од 

интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајних корисника; 

5) Стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције; 

6) Статистичке податке и друге показатеље развоја тржишта електронских комуникација; 

7) Изводе из финансијског плана, финансијског извештаја и годишњег извештаја 

Агенције; 

8) Програм јавне консултације, као и мишљења о предмету јавне консултације; 

9) Друге податке и информације у вези са радом Агенције. 
 

2. Агенција објављивање података наведених 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 воде, односно објављују на следећи начин: 



3.1.  Прописи за примену Закона о електронским комуникацијама и других општих акта се 

систематизују и објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет 

страни Агенције, у интегралном или скраћеном облику.  

 

3.2. Записници са седница и одлуке Управног одбора – Записници са седница Управног 

одбора се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет страни 

Агенције, и то: датум и време седнице, дневни ред, подаци о томе каква је одлука донета, 

као и сажети приказ става УО, који је утврђен у оквиру одређене тачке дневног реда. 

Одлуке Управног одбора се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на 

Интернет страни Агенције, и то, по правилу, у интегралном облику. Решења директора 

Агенције ће бити објављена на Интернет страници Агенције, уколико је упознавање са 

садржином тог акта од интереса за већи број субјеката, односно из других оправданих 

разлога.  

 

3.3. Регистри, евиденције и базе података се објављују на Интернет страни Агенције, а 

обухватају следеће: 

• Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, са следећим 

елементима (садржином): број под којим је уписан у евиденцију, назив и 

адресa/седиштe, МБ и ПИБ, датум отпочињања обављања делатности, датум 

промене, подручја на коме пружа услугу, (после колоне МБ и ПИБ, додаје се 

колона у којој се наводи за коју мрежу, односно услугу је оператор евидентиран), 

• Базу података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета који 

могу бити предмет захтева за заједничко коришћење или приступ, 

• Базу података о коришћењу нумерације, са следећим елементима (садржином): 

додељена нумарација (бројеви и адресе), услови доделе и коришћења, географска 

област њихове употребе, као и подаци о операторима којима је нумерације 

додељена, 

• Базу података пренетих бројева, са следећим елементима (садржином): број 

телефона, мрежа у којој се број сада налази, 

• Регистар података о датим сагласностима на акте којима се преноси право на 

коришћење радио-фреквенција,  

• Базу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра, са следећим 

елементима (садржином): додељене радио-фреквенције и радио-фреквенцијски 

опсези, подаци о условима доделе и коришћења, географској области њихове 

употребе, подаци о имаоцима појединачних дозвола и другим корисницима радио-

фреквенцијског спектра, и то:  

а) База података о издатим појединачним дозволама за коришћење радио-

фреквенција  по захтеву са следећим елементима: додељене радио-фреквенције и 

радио-фреквенцијски опсези, подаци о условима доделе и коришћења, географској 

области њихове употребе. 

б) База података корисника - ималаца појединачних дозвола са следећим 

елементима: лице (правно или физичко), матични број, ПИБ, адреса, телефон, факс, 

посебно се означава  да ли корисник још увек има дозволе.  

ц) База података корисника радио-фреквенција по режиму општег овлашћења.   

• Базу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра, са следећим 

елементима (садржином): додељене радио-фреквенције и радио-фреквенцијски 



опсези, подаци о условима доделе и коришћења, географској области њихове 

употребе, подаци о имаоцима појединачних дозвола и другим корисницима радио-

фреквенцијског спектра, 

• Базу података која се односи на контролу радио-фреквенцијског спектра и 

техничких прегледа, са следећим елементима (садржином): идентификација 

станице, локација станице, канална фреквенција, мерна локација, ниво измереног 

електромагнетног поља, датум контроле, извршен технички преглед, и то: 

а) База података контролно мерних-резултата, 

б) База података техничких прегледа која се састоји од постојећих, а скенираних 

образаца формулара техничког прегледа. 

• Базу података о ценама која се објављујe на одговарајућој секцији (односно 

подсекцији) на Интернет страни Агенције и укључује малопродајне цене фиксне 

телефоније, мобилне телефоније, Интернета, дистрибуције медијских садржаја, 

закупа водова и преноса података, затим условима за приступ и коришћење 

(укључујући и ограничења), као и квалитету јавних комуникационих мрежа и 

услуга,  

• Базу података за Техничке дозволе – сертификате и то: 

a)  о усклађености пројекта и пројектне документације за телекомуникационе 

мреже и системе са следећим елементима (садржином): назив пројекта, број 

пројекта, подносилац захтева, број сертификата и датум издавања сертификата. 

б) о усклађености техничких карактеристика мрежа, система и средстава са 

следећим елементима (садржином): предмет сертификације (назив 

телекомуникационе мреже, система и средства), произвођач, подносилац захтева, 

број сертификата и датум издавања сертификата. 

ц) о усклађености изградње и постављања телекомуникационих мрежа, система и 

средстава са следећим елементима (садржином): назив пројекта, број пројекта, 

подносилац захтева, број сертификата и датум издавања сертификата. 

д)  захтева у вези стављања у промет телекомуникационих система и средстава са 

следећим елементима (садржином): назив робе (уређаја), произвођач, подносилац 

захтева, број дозволе и датум издавања дозволе. 

• Базу података са Извештајима о Техничком прегледу са следећим елементима 

(садржином): предмет техничког прегледа, тип техничког прегледа, подносилац 

захтева, број извештаја и датум издавања извештаја.   

• Базу података са сагласностима за увоз робе (уређаја) са следећим елементима 

(садржином): назив робе (уређаја) која се увози, подносилац захтева за увоз, броја 

сагласности и датум издавања сагласности. 

• Регистар закључених уговора о интерконекцији. 

 

3.4. Упоредни прегледи квалитета и цена јавно понуђених услуга и друге податке од 

интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајних корисника се 

објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет страни Агенције, и 

укључују услуге закупа водова, Интернета, VoIP и преноса података. 

 

3.5. Стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције се објављују на 

Интернет страни Агенције на одговарајућој секцији (односно подсекцији), по правилу у 

интегралном тексту. 



3.6. Статистички подаци и други показатељи развоја тржишта електронских комуникација 

се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет страни Агенције 

у виду годишње публикације Преглед тржишта електронских комуникација у Републици 

Србији за одређену годину. 

 

3.7. Изводи из финансијског плана, финансијског извештаја и годишњег извештаја 

Агенције се објављују на одговарајућој секцији (односно подсекцији) на Интернет страни 

Агенције и обухватају следеће: 

• изводе из финансијског плана за наредну годину који је усвојен од стране Управног 

одбора Агенције, и то: сажети приказ плана прихода, плана расхода и плана јавних 

набавки;  

• извод из финансијских извештаја који су усвојени од стране Управног одбора 

Агенције (даље: УО), и то кључне позиције биланса стања на дан 31.12. претходне 

године и биланса прихода и расхода за период претходне године, са извештајем 

овлашћеног ревизора;  

• годишњи извештај Агенције који садржи преглед обављених активности и 

конкретних задатака реализованих у претходној години, по следећим тематским 

поставкама: 

1. активности везане за унапређење сектора електронских комуникација, 

2. праћење и анализа тржишта електронских комуникација, 

3. организација и развој Агенције, 

4. сарадња са другим институцијама и организацијама. 

 

3.8. Програм јавне консултације, као и мишљења о предмету јавне консултације. 

 

3.9. Друге податке и информације у вези са радом Агенције.  

 

4. Подацима и информацијама из тачке 3. ове одлуке право приступа има свако физичко и 

правно лице.   

 

5. Регистри, евиденције и базе података, као и други подаци и информације из тачке 3. ове 

одлуке, воде се у електронској форми, при чему се подаци уписују на начин којим се 

обезбеђује трајно чување свих података утврђених овом одлуком. 

 

6. Директор Агенције може да донесе и посебно упутство којим се ближе уређује, између 

осталог, начин уношења података, садржај и форма обрасца за уношење неопходних 

података, изглед регистра који ће бити доступан корисницима, као и друга питања од 

значаја за уређивање ове области. 

 

7.  Све наведене базе података биће оперативне у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке, осим: 

• Упоредних прегледа квалитета и  цена јавно  понуђених услуга и других 

података од интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, осносно 

крајњих корисника - до краја 2011. године, 



• Базе података о врсти, расположивости и географској локацији капацитета који 

могу бити предмет захтева за заједничко коришћење или приступ - у 2012. 

години, 

• Базе података пренетих бројева – до јуна 2011. године, 

• Базе података која се односи на контролу радио-фреквенцијског спектра и 

техничких прегледа - до краја 2011. године. 

 

8.  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Агенције, 

а објавиће се и на Интернет страни Агенције. 

 

9.  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука УО  1-Каб-6-16/07-1  од 27. јула 

2007. године   

 

 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                             УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                                                                          проф. др Јован Радуновић 

Достављено: 

- Кабинету 

- Сектору за регулативу 

- Сектору за ек.послове и анализу тржишта 

- Сектору за логистику 

- Архиви 

 


