
На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и члана 98. став 7. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10), члана 12. став 1. 

тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута Републичке агенције за електронске комуникације  

(„Службени гласник РС“, број 59/10), 

 

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, је на седници 

одржаној дана 29. марта 2013. године донеo 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о начину контроле 

 коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа  

и заштите од штетних сметњи 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, 

обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник РС“, 

број 60/11), у члану 29. став 1. тачка 3) мења се и гласи: „открива неовлашћено коришћење 

Спектра“. 

 

Члан 2. 

 

После члана 30. додају се нови чланови 30а и 30б, који гласе: 

 

„Члан 30а 

 

У оквиру послова из члана 29. став 1. тачка 3) овог правилника, Агенција по 

службеној дужности или на захтев странке открива неовлашћено коришћење Спектра. 

 

У случају из става 1. овог члана Агенција поступа у складу са чл. 13. и 40. овог 

правилника“. 

 

„Члан  30б  

 

У оквиру послова из члана 29. став 1. тачка 4) овог правилника, Агенција поступа 

по процедури прописаној у глави III. овог правилника, која се односи на технички преглед 

радио станица“. 

 



Члан 3. 

 

После члана 40. додаје се члан 40а који гласи: 

 

„Члан 40а 

 

Употреба радио-комуникационих и осталих уређаја који својим радом стварају 

штетне сметње и ометају овлашћено пружање електронских комуникационих услуга, није 

дозвољена, осим за потребе одбране и безбедности, када је употреба истих дозвољена 

органима одбране и безбедности, у складу са законом и Планом намене радио-

фреквенцијских опсега. 

 

У случајевима када органи из става 1. овог члана врше планирано, односно 

континуирано ометање, Агенцију је потребно обавестити о локацији, величини зоне, 

опсегу радио-фреквенцијског спектра и начину на који се врши ометање. На основу овог 

обавештења или по службеној дужности, Агенција евидентира зону у којој се врши 

ометање из става 1. овог члана, као и радио-фреквенцијски спектар који се омета и 

предузима мере у складу са законом. 

 

Под континуираним ометањем из става 2. овог члана подразумева се сметња која је 

константно присутна, али и свако ометање које се понавља, односно присутно је у 

прекидима или се повремено јавља од стране истог ометача на истој локацији“. 

 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

 

Број: 1-01-3400-5/13 Председник 

 Управног одбора 

У Београду, 29. марта 2013. године 

 

 проф. др Јован Радуновић 


