
Радни материјал-Нацрт 
 од 20.10.2010. године 

 
На основу чл.  29, став 1. тачка 3, 32, 149. и 150. став 1. Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник РС“, брoj 44/10) и чл. 12. став 1. тачка 1) и 16. 
став 1. тачка 4.  Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени 
гласник РС“, број  59/10), 
 

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације на седници од 
. __.__ 2010. године, донео је 
 

ПРАВИЛНИК  
О ВИСИНИ НАКНАДA ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђује се висина накнаде за обављање делатности 
електронских комуникација. 
 

Овим правилником утврђује се висина трошкова издавања лиценце и висина 
периодичне годишње накнаде за дозволу (лиценцу) за јавне фиксне телекомуникационе 
мреже и услуге, која се издаје у складу са одредбама Закона о телекомуникацијама, 
којима се уређује издавање лиценце за јавне фиксне телекомуникационе мреже и 
услуге, сагласно чл. 149. и 150. став 1. Закона о електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“, брoj 44/10, у даљем тексту: Закон). 
 

Члан 2. 
 

Накнаду за обављање делатности електронских комуникација плаћа оператор у 
износу који се одређује на годишњем нивоу, решењем које доноси  Републичка 
агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) и којим се утврђује 
начин плаћања те накнаде. 

 
 Висина  накнаде за обављање делатности електронских комуникација утврђује 

се према врсти електронске комуникационе мреже или услуге и у складу са 
финансијским планом Агенције и износи: 
 
 
Ред. 
број 

Врста делатности 
електронских 
комуникација 

Висина накнаде 

1) услуге јавне мобилне 
телекомуникационе 
мреже, које се пружају 
преко сопствене мреже за 
приступ: 
GSM/GSM 1800 и 
UMTS/IMT-2000, EDGE, 
HSDPA, LTE 
 

 
- 0,5% од оствареног прихода од продаје  у пословној 
години за коју се плаћа накнада; 
 
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде 
из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини 
коначно утврђене накнаде из претходне пословне 
године. 
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2) услуге јавне фиксне 
телекомуникационе 
мреже које се пружају 
преко сопствене мреже за 
приступ (говорна услуга, 
пренос података,приступ 
Интернету,  пренос 
медијских садржаја,...) 
 

 
- 0,08% од оствареног прихода  од продаје у 
пословној години за коју се плаћа накнада; 
 
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде 
из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини 
коначно утврђене накнаде из претходне пословне 
године. 

3) давање на коришћење 
инфраструктуре и 
ресурса мреже 
електронских 
комуникација  

- 0,08% од оствареног прихода од продаје у 
пословној години за коју се плаћа накнада, а не мање 
од 10.000,00 динара; 
 
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде 
из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини 
коначно утврђене накнаде из претходне пословне 
године; 
 
- за прву годину пословања аконтациона накнада на 
годишњем нивоу је једнака минималној накнади за 
делатности из ове тачке. 
 

4)  
услуге електронских 
комуникација које се 
пружају корисницима 
преко мреже за приступ 
другог оператора 
(приступ Интернету, 
VoIP, пренос медијских 
садржаја)  

 
-0,4% оствареног  прихода од продаје у пословној 
години за коју се плаћа накнада, када се користи 
мобилна мрежа, а не мање од 10.000,00 динара; 
 
- 0,05% оствареног  прихода од продаје у пословној 
години за коју се плаћа накнада, када се користи  
фиксна мрежа, а не мање од 10.000,00 динара;  
 
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде 
из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини 
коначно утврђене периодичне накнаде из претходне 
пословне године; 
 
- за прву годину пословања аконтациона накнада на 
годишњем нивоу је једнака минималној накнади за 
одговарајућу делатност из ове тачке. 
 

5) услуге јавне фиксне 
телекомуникационе 
мреже које се пружају 
преко сопствене бежичне 
мреже за приступ на 
фреквенцијама у режиму 
општег овлашћења 
(пренос података, 
приступ Интернету,  
пренос медијских 
садржаја) 

- 0,2% од оствареног прихода  од продаје у пословној 
години за коју се плаћа накнада; 
 
- до коначног утврђивања висине годишње накнаде 
из претходне алинеје, плаћа се аконтација у висини 
коначно утврђене накнаде из претходне пословне 
године. 
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Члан 3. 

 
Остварени  приход од продаје у пословној години за коју се плаћа накнада из 

члана 2. овог Правилника је приход од продаје који оператор исказује у билансу успеха 
за претходну пословну годину, у складу са прописима који уређују рачуноводство и 
ревизију. 

 
 Оператори који немају обавезу састављања годишњих  финансијских извештаја, 

податке о оствареном приходу од продаје за претходну пословну годину за услуге из 
члана 2. овог Правилника, достављају на начин како то чине према надлежним 
организационим  јединицама Пореске управе Републике Србије. 

 
Оператори из става 1. и 2. овог члана су у обавези да финансијске извештаје са 

напоменама, оверене од стране Агенције за привредне регистре Републике Србије, 
односно податке о приходима, доставе  Aгенцији  најкасније до 31. марта текуће године 
за претходну годину.  

 
Оператори који су у обавези да изврше независну ревизију финансијских 

извештаја,  достављају Aгенцији и  извештај ревизора за претходну пословну годину. 
 

Члан 4. 
 

Оператор који у току пословне године отпочне са обављањем делатности 
електронских комуникација, у обавези је да, истовремено са подношењем обавештења 
о обављању делатности електронских комуникација из члана 38. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС“, брoj 44/10), Агенцији достави податак о 
процењеном приходу од продаје за ту пословну годину, а у циљу утврђивања 
аконтације накнаде за обављање делатности електронских комуникацијама. 

 
Oператор који у току пословне године отпочне са обављањем делатности 

електронских комуникација након донете одлуке о испуњености услова за издавање 
појединачних дозвола по спроведеном поступку јавног надметања, дужан је да 
Агенцији достави податак о процењеном приходу од продаје за ту пословну годину у 
року од 15 дана од дана пријема наведене одлуке, а у циљу утврђивања аконтације 
накнаде за обављање делатности електронских комуникацијама. 

 
Члан  5. 

 
Висина трошкова издавања дозволе (лиценце) за јавне фиксне 

телекомуникационе мреже и услуге, која се издаје сагласно чл. 149. и 150. став 1. 
Закона (у даљем тексту: Лиценца) обухвата износ који се, једнократно, плаћа за обраду 
пријаве за издавање Лиценце, за откуп конкурсне документације у поступку јавног 
надметања и издавање Лиценце. 

За обраду пријаве за издавње Лиценце плаћа се износ од 25.000,00 динара. 

За откуп конкурсне документације плаћа се износ од 0,01% од најмањег 
(почетног) износа једнократне накнаде, који је утврђен у поступку јавног надметања, а 
не мање од 250.000,00 динара. 
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Висина трошкова издавања Лиценце износи 0,01% од коначног износа 
једнократне накнаде постигнутог у поступку јавног надметања, умањеног за износ 
плаћен у складу са ставом 3. овог члана, а не мање од 250.000,00 динара. 

Висина периодичне годишње накнаде за Лиценцу за прву годину издавања 
Лиценце износи 1% од најмањег (почетног) износа једнократне накнаде, који је утврђен 
у поступку јавног надметања рачунато на годишњем нивоу. 
 

Члан  6. 
 
Овај правилник по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и на Интернет страници Агенције и ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2011. године. 

 
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о висини 

накнада и трошкова издавања лиценце и одобрења („Службени гласник РС“, број  
58/06). 

 
 
Број:1-01-110-  /10 
у Београду, __.__. 2010. године  

Председник 
Управног одбора 

 
проф. др Јован Радуновић 

 
 
 


