
пословн0 
УДРУЖЕFbЕ 

.,~ КАБЛОВСКИХ 
ОПЕРАТОРА 
СРБИЈЕ 

 

i 
1-02-3491-671 1  6 

I  Щ  III ІНІ І  ~І І і  
0003948920164 

r епублнка Србнја 
агенцнiа за елект рОнОке 

к с~лу -,rкацн;е н п сштаиске услуге 
Беогр а д i 

   

,д Атvм: 	13 08- 20i 	' 

Регулаторна агенција за електронске комуникације 
и поштанске услуге 

Палмотиfiева 2 
11000 Београд 

ПРЕДМЕТ: Јавне консултације  0  нацрту Правилника  0  изменама и допунама 
Правилника  0  Општим условима за обављање делатности електронских 
комуникација  no  режиму општег ОвлашFiења 

Ha  Нацрт Правилника имам0 следеFiе примедбе: 

1. Члан 8. Став 6 брисати. 
Обавеза да оператори дОстављају редовне финансијске извештаје 
оверене Од стране Агенције за привредне регистгре је супротно Закону  0  
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Наиме Законом 
је прописан поступак уписа, евидентирања и јавног објављивања 
података на интернет страни Агенције измеfју осталог и финансијских 
извештаја. Упркос интенцијама и страгегији Владе  PC  да се привредним 
субјектима и граТјанима Олакша поступак комуникације са државним 
органима преласком на е-управу, Нацртом правилника се предвиТја да се 
подаци објављни на интетнет страни АПР достављају у папирнОм облику 
и још оверени од стране Агенције. Сматрамо непотребним да се јавни 
пОдаци додатно оверавају печатом АПР-а 

2. члан 14. Став 3 брисат пошто је у супротности са Чланом 106 Закона о` 
електронским комуникацијама који у ставу 3 и 4 прописује обавезу 
оператора да услове уговора и ценовник учини јавно доступне на погодан 
начин  a y  случају њихових измена претплатнике обавести  0  истим на 

	
в, 

погодан начин. Погодан начин јесте информација на инфо каналу, , 
интерент страни, смс порука па и у писменом Облику. Инсистиранје на 
писаним путем опет нам се чини није у складу са логиком електрОнских 
кОмуникација чији је Рател реryлатор. Стога матрамо да треба брисати 
Овај члан. 
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3. Став 3 члана 15 брисати Обзиром да је Обавеза Објављивања података 0 
важеТiим ценама и тарифама прописана у претхОдна два става па 
сматрамо да овај став уноси кОнфузију. 

Београд, 17.08.2016. гОдине 
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