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

комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14) и члана 16. 

тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге („Службени гласник РС”, број 125/14), 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на седници од 23.12.2014. године, доноси 

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“, 

бр. 60/11 и 35/13), у члану 1. став 1.  речи: „и прописује образац легитимације 

овлашћеног контролора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део.“ замењују се речима: „и прописују следећи обрасци: образац за пријаву сметњи, 

образац међународног извештаја о штетној сметњи, образац извештаја о 

неправилности коришћења радио-фреквенцијског спектра, образац записника о 

контроли, и образац легитимације контролора електронских мрежа и услуга, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.“ 

У члану 1. став 3. речи: „Републичка агенција за електронске комуникације” 

замењују се речима: „Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске 

услуге”. 

Члан 2. 

 

 

У члану 2. испред речи: „дозвола” у загради додаје се реч: „појединачна”, aречи:  

у загради: „(„Службени гласник РС”, број 44/10) замењују се  речима: „(„Службени 

гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 –УС и 62/14, у даљем тексту: Закон)”. 

 

Члан 3. 

У члану 7. ст 1., 2. и 3. мењају се и гласе:  

„Легитимација контролора је беле боје, одштампана на пластичној подлози, у 

складу са стандардом ISO/IEC 7810 и формата ID-1. Димензије легитимације су 85,6 x 

59,98 mm са заобљеним ивицама радијуса 2,88 до 3,48 mm. Дебљина легитимације је 

0,76 mm. Преко целе предње и целе задње стране легитимације у форми воденог жига у 

светлим нијансама црвене и плаве боје, наизменично, одштампан је текст „Регулаторна 

агенција за електронске комуникације и поштанске услуге”. 

На предњој страни, у врху легитимације, између две стилизоване плетенице у 

бојама заставе Републике Србије налази се текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА” а испод њега 
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текст „РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ” одштампан у два реда. Простор за фотографију контролора 

димензија 28x32 mm  налази се са леве стране средњег дела легитимације, док се на 

десној страни налази текст „ЛЕГИТИМАЦИЈА КОНТРОЛОРА ЕЛЕКТРОНСКИХ 

МРЕЖА И УСЛУГА”, број легитимације, име и презиме контролора, датум издавања, 

место за печат Агенције и потпис овлашћеног лица. У дну легитимације преко целе 

дужине налази се стилизована плетеница у бојама заставе Републике Србије. 

Преко целе задње стране, између две стилизоване плетенице у бојама заставе 

Републике Србије, налази се текст овлашћења контролора електронских мрежа и 

услуга, стилизовани лого Агенције, и контакт информације које садрже назив 

Агенције, адресу, број телефона, имејл адресу и адресу web презентације. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

 

Члан 4. 

У члану 17. став 1. после речи: „Агенција” додају се речи: „у поступку  

контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра”. 

Став 4. брише се. 

Члан 5. 

У члану 20. став 1. тачка 1) речи: „за коришћење радио-фреквенција” бришу се. 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Изузетно, технички преглед се не обавља за радио-станице на ваздухопловима. 

Уместо извештаја о обављеном техничком прегледу, корисник ваздухоплова обавезан 

је да у року који је назначен у појединачној дозволи ,достави Агенцији копију 

„Потврде о провери пловидбености ваздухоплова”. 

Члан 6. 

У члану 22. став 1. после речи: „(у даљем тексту: Пријава)” додају се речи: 

„посредством портала на Интернет страници Агенције”. 

  У ставу 1. речи: „Облик обрасца Пријаве објављује се на Интернет страници 

Агенције”.  бришу се. 

Члан 7. 

У члану 34. став 1. после речи: „Агенција по службеној дужности или на”додаје 

се реч „оправдан”. 

Члан 8. 

 Назив члана 35. мења се и гласи: „Пријава сметњи”. 

У члану 35. став 1. мења се и  гласи: 
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„Пријаве сметњи достављају се Агенцији на прописаном обрасцу за пријаву 

сметњи”. 

  У ставу 3. реч: „неправилности” замењује се речју: „сметњи”. 

Члан 9. 

У члану 36. ст. 1. и 2. реч „(неправилностима)”брише се. 

 У ставу 2.  . речи: „и објављује се на Интернет страници агенције” бришу се. 

Члан 10. 

      У члану 38. став 1. речи: „као и један од извештаја Агенције у вези са контролом 

коришћења радио-фреквенцијског спектра, техничких прегледа радио станица и 

отклањања узрока штетних сметњи” бришу се. 

Члан 11. 

У члану 39. додаје се став 3. који гласи: 

„У случајевима када ималац, односно корисник радио станице, ни после  

упозорења не отклони утврђене неправилности или избегава да прими захтев за 

изјашњење, Агенција покреће поступак за одузимање појединачне дозволе у складу са 

Законом””. 

Члан 12. 

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

гласнику Републике Србије” 

У Београду 23.12.2014. године      Председник 

Број:1-01-3400-4/14             Управног одбора 

проф. др Јован Радуновић 
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Прилог 1 

(Образац легитимације контролора електронских мрежа и услуга) 
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Прилог 2 

(Образац за пријаву сметњи) 
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Прилог 3 

(Образац међународног извештаја о штетној сметњи) 
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Прилог 4  

(Образац Извештаја о неправилности коришћења радио-фреквенцијског спектра) 
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Прилог 5 

(Образац записника о контроли) 

 

 

 


