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Радни материјал од 11. маја 2011. године       

 

На основу чл. 8. став 1.тачка 1), члана 23, 29. став 1. тачка 4) и члана 33. 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  

__.__ 2011. године, донео је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ 

 

1. Општа одредба 

 

Члан 1. 

 

 

 Овим правилником утврђује се висина накнада за пружање услуга из надлежности 

Републичке агенције за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) и то за: 

издавање и продужење дозвола за коришћење нумерације, издавање појединачних дозвола 

за коришћење радио-фреквенција, оцењивање усаглашености електронских 

комуникационих мрежа, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и 

терминалне опреме и за обављање техничких прегледа. 

  

2. Издавање и продужење дозволе за коришћење нумерације 
 

 

Члан 2. 

Висина накнаде за издавање дозволе за коришћење нумерације по дозволи износи 

15.000,00 динара, изузев накнаде за издавање дозволе за коришћење претплатничке 

нумерације у јавној фиксној комуникационој мрежи која се додељује операторима и 

износи 30.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

 

За  продужење дозволе за коришћење  нумерације плаћа се износ од 50% од висине 

накнаде утврђене у члану 2. овог правилника.  
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3.Издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција 

 

Члан 4. 

 

Висина накнаде за  издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције за 

радио-станицу у одређеној електронској комуникационој служби износи: 

 

Радио-дифузна  
1) телевизијска радио-дифузна станица 30.000,00 

2) радијска радио-дифузна станица 30.000,00 

Мобилна  3) Радио-станица у комуникационој мрежи, 

по једној фреквенцији, за: 

а) базну радио-станицу   

б) фиксну радио-станицу   

в) мобилну и ручну радио-станицу  

 

 

2.500,00 

1.500,00 

1.000,00 

4) Базна радио-станица у јавној 

комуникационој мрежи 

25.000,00 

5) Радио-станица на ваздухоплову која ради  

у опсезима: SHF,UHF,VHF, HF и  MF 

10.000,00  

 

6) Радио-станица на ваздухоплову која ради 

само у VHF опсегу 

2.000,00  

 

7) Радио-станица на броду и другим 

пловилима која ради у опсезима: 

SHF,UHF,VHF,HR и MF 

10.000,00 

8) Радио-станица на пловилу која ради у 

UHF  и VHF опсегу 

2.000,00 

9) Обална радио-станица  10.000,00 

10) Радио-станица на локомотиви   2.000,00 

11) Ваздухопловна радио-станица 10.000,00 

Фиксна 12) Радио-станица у радио-релејном систему, 

по једној фреквенцији  

8.000,00 

13) Базна станица у јавној комуникационој 

мрежи  

25.000,00 

14) Радио-станица у комуникационој мрежи, 

по једној фреквенцији, за: 

а) базну радио-станицу   

б) фиксну радио-станицу   

 

 

2.500,00 

1.500,00 

Сателитска 15) а) земаљска станица и централна 

земаљска станица (HUB) 

б) земаљска преносива радио-станица 

(SNG и друге)             

в) земаљска станица (VSAT, SIT/SUT, 

HEST, LEST и ESV)    

г) пријемник земаљске станице  за даљи 

пренос сигнала у оквиру кабловске 

дистрибутивне мреже, радио-дифузне и 

друге комуникационе мреже  

50.000,00 

 

30.000,00 

 

10.000,00 

 

5.000,00 

 

 

Радио- 16) Радио-навигацијска станица 10.000,00 
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навигацијска  

Радио-

детерминацијска 

17) Радар 10.000,00 

Радио-аматерска 18) Аматерска радио-станица    1.000,00 

 

 Члан 5. 

 

За привремену дозволу за коришћење радио-фреквенција плаћа се 40% од утврђене 

накнаде из члана 4. овог правилника. 

 

За издавање дупликата појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција 

плаћа се 50% од износа утврђене накнаде из члана 4. овог правилника. 

 

За исправљање погрешно достављених података из захтева за издавање 

појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција у тој дозволи, учињене од стране 

подносиоца захтева, плаћа се накнада у висини 50% од висине накнаде утврђене у члану 4. 

овог правилника. 

 

Издавање појединачне дозволе у случају статусне промене, промене имена, назива, 

односно фирме или знака идентификације, корисник појединачне дозволе плаћа 50% од 

висине накнаде утврђене у члану 4. овог правилника. 

 

За  продужење појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција плаћа се 

износ од 50% од висине накнаде утврђене у члану 4. овог правилника.  

 

Члан 6. 

 

 

       За радио станице без обзира на врсту електронске комуникационе службе, које 

користе службе хитне медицинске помоћи и друге здравствене установе, противградна 

одбрана, ватрогасна друштва, горске службе спасавања и хуманитарне организације, 

накнада  за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција износи 100, 

00 динара по станици. 

 

  Члан 7. 

 

За обраду захтева подносиоца пријаве у поступку јавног надметања за издавње  

појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција  плаћа се износ од 25.000,00 

динара. 

 

За откуп конкурсне документације  у поступку јавног надметања за издавање 

појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенције 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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4.Оцењивање усаглашености 

 

Члан 8. 

 

Оцењивање усаглашености се односи на електронске комуникационе мреже, 

припадајућа средства, електронску комуникациону опрему и терминалну опрему.  

     

       Члан 9. 

  Висина трошкова оцењивања усаглашености зависи од сложености и обима посла 

који проистиче из поднетог захтева, броја ангажованих извршилаца и броја дана 

потребних за оцењивање усаглашености (накнада за оцењивање усаглашености), као и од 

осталих трошкова насталих у поступку оцењивања усаглашености. 

 

Члан 10. 

 

  Висина накнада за оцењивање усаглашености по дану рада извршиоца износи 

15.000,00 динара, а састоји се од трошкова рада извршиоца, трошкова администрације и 

других материјалних трошкова. 

 

 Број извршилаца Број дана Укупно (дин) 

За мање сложене 

телекомуникационе 

мреже и средства који 

се заснивају на 

пасивним 

компонентама 

 

2 

 

3 

 

90 000,00 

За сложене  

телекомуникационе 

мреже и средства,који 

садрже пасивне и 

активне компоненте 

 

3 

 

3 

 

135 000,00 

За телекомуникационе 

мреже и средства 

високе технолошке 

сложености, који 

садржа пасивне, 

активне компоненте и 

софтвер 

 

3 

 

5 

 

195 000,00 

За преглед 

припадајућих средстава 

и електронске 

комуникационе опреме 

неопходне за 

функционисање радио 

станице 

 

2 

 

1 

 

30.000,00 
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     Члан 11.  
 

  Под осталим трошковима насталим у поступку оцењивања усаглашености сматрају 

се  путни трошкови у земљи и иностранству ангажованих извршилаца, а који се 

обрачунавају према прописима који уређују обрачун ових трошкова у земљи и 

инострансву. 

 

5.Технички преглед радио станица  

 

Члан 12. 

 

Технички преглед радио станице подразумева преглед радио станице, као и 

припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме неопходне за њено 

функционисање. 

 

Технички преглед радио станица може да обавља Агенција или друго лице које 

ангажује Агенција у складу са Законом и општим актима агенције. 

 

Висина накнаде за обављање техничког прегледа за радио станицу утврђује се у 

зависности од врсте радио станице, потребног времена за обављање техничког прегледа и 

учињених стварних трошкова за обављање техничког прегледа.   

 

 Када се врши технички преглед само једне радио станице од стране Агенције, 

висина накнаде утврђује се тако да износи: 

 

 

Редни 

броj 
Врста радио-станице НEТО цeна (дин) Примедба  

1. Радио-дифузна станица (ВС)   

 - МF до 1 kW 17.500,00  

 - МF преко 1 kW 19.000,00  

 - HF преко 1 kW 19.000,00  

 - VHF до 1kW 17.500,00  

 - VHF преко 1 kW 19.000,00  

2. Радио-дифузна телевизијска 

станица (ВТ/ТV DVB-T) 
  

 - VHF до 1 kW 17.500,00  

 - VHF преко 1 kW 19.000,00  

 - UHF до 1 kW 17.500,00  

 - UHF преко 1 kW 19.000,00  

3. Ваздухопловна радио-станица   

 - HF 7.000,00  

 - VHF 4.200,00  

 - UHF 4.200,00  
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4. Авионска радио-станица   

 - HF 7.000,00  

 - VHF 4.200,00  

 - UHF 4.200,00  

5. Ваздухопловна радио-

навигациона мобилна станица 
12.000,00  

6. Ваздухопловна радио-

навигациона копнена станица 
12.000,00  

7. 
Копнена мобилна радиостаница  

(HF, VHF, UHF) 

  

 - преносна (ручна) 1.300,00  

 - фиксна 2.800,00  

 - базна 2.800,00  

 - репетиторска 8.400,00  

8. Радио-станица у јавној фиксној 

телекомуникационој мрежи 
  

 - ТЕТRА 19.800,00  

9. Аматерска радио-станица (LF, 

МF, HF, VHF, UHF, SHF) 
-  

10. Радио-станица у грађанском 

опсегу (СВ) 
-  

11. Радио-станица у поморској 

мобилној служби  

(MF, HF, VHF) 

-  

 - обална 3.500,00  

 - бродска 3.500,00  

 - репетиторска 8.400,00  

12. Радио-станица у мобилној 

телефони]и 
  

 - NМТ -  

 - GSM - 900 19.800,00  

 - GSM - 1800 19.800,00  

 - UMTS 19.800,00  

13. Фиксна радио-станица   

 - до 1 GHz -  

 - преко 1 GHz 19.800,00  

14. Радио-станица у сателитској 

служби 
  

 - преносна (VSAT) 19.800,00  

 - мобилна (SNG) 19.800,00  

 - фиксна 19.800,00  

15. 
Радио-станица за детерминацију   
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 - радар РХМЗ-а и АКЛ-а 34.500,00  

 - радар на пловилу 34.500,00  

16. 
Радио-станица за пренос TV 

сигнала од тачке ка више тачака 

(MMDS) 
19.800,00  

17. Радио-станица за фиксни 

бежични приступ (WLL) 
19.800,00  

Члан 13. 

 

Висину накнаде за обављање техничког прегледа радио станице, када то у име 

Агенције обавља ангажовано лице, утврђује својим ценовником то лице.  

  

Члан 14. 

 

Подносилац захтева за  обављање техничког прегледа радио станице је дужан да 

изврши уплату на основу процењених трошкова техничког прегледа, а који ће му бити 

достављена на основу поднетог захтева за  обављање техничког прегледа. 

 

Члан 15. 

 

По обављеном  техничког прегледа, у случају да процењени трошкови нису исти 

као и стварни трошкови настали у поступку  техничког прегледа, изврши ће се коначан 

обрачун трошкова. 

                                                         Члан 16. 

 

За издавање дупликата извештаја о техничком прегледу радио-станице, плаћа се 
50% од висине трошкова за обављање техничког преглед прописаних овим правилником. 

 
6. Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 17. 

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важе Правилник о висини 

трошкова издавања дозвола за радио станице („Службени гласник РС“, број 4/10) и 

Правилник о висини трошкова издавања техничких дозвола-сертификата и техничких 

прегледа радио станица и телекомуникационих мрежа, система и средстава („Службени 

гласник РС“, број 41/06). 

 

                                                          Члан 18. 

 

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

гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

У Београду______2011. године 

                                                     Председник 

Број:1-01-3400-    /11                  Управног одбора 
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проф.др Јован Радуновић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I. Правни основ 
 

Правни основ за доношење Правилника о висини накнада за пружање услуга из 

надлежности Републичке агенције за електронске комуникације садржан је у одредби 

чл.29. ст. 4. и чл.33. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 

44/10, у даљем тексту: Закон).  

 

 

II. Разлози за доношење Правилника 

 

Сагласно одредби члана 143. став 5. Закона, Републичка агенција за електронске 

комуникације (у даљем тексту: Агенција) је у обавези да донесе нове или усагласи 

постојеће опште акте са Законом у року од годину дана од дана ступања на снагу истог. 

 

У складу са Законом о телекомуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/03, 

36/06 и 50/09-УС) Републичка агенција за телекомуникације донела је Правилник о 

висини трошкова издавања дозвола за радио станице („Службени гласник РС“, број 4/10) 

и Правилник о висини трошкова издавања техничких дозвола-сертификата и техничких 

прегледа радио станица и телекомуникационих мрежа, система и средстава („Службени 

гласник РС“, број 41/06). 

 

Имајући у виду да је одредбом чл.29. ст. 4. и чл.33. Закона, Агенција овлашћена да 

питање висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције утврди општим 

актом, стекли су се услови да се та питања уреде доношењем новог Правилника.  

 

    III. Образложење појединачних решења  

 

 Општом одредбом прописан је предмет Правилника и исти се односи на услуге које 

пружа Агенција и то издавање и продужење дозвола за коришћење нумерације, издавање 

појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, оцењивање усаглашености и 

техничке прегледе. 

 

     Накнада за издавање и продужење дозволе за коришћење нумерације је утврђена 

сагласно  члану 75. Закона. 

 

Висина накнаде за  издавање појединачне дозволе за коришћење радио-

фреквенције је утврђена према врстама радио станица које користе радио-фреквенције, 

односно према појединачној дозволи коју издаје Агенција сагласно чл. 86. и 92. Закона. 

 

Оцењивање усаглашености се односи на електронске комуникационе мреже, 

припадајућа средства, електронску комуникациону опрему и терминалну опрему. Ова 
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надлежност Агенције је дата условно пошто зависи од  става надлежног министарства да 

Агенција буде именована као тело за оцењивање усаглашености у складу са законом. 

 

Висина накнаде за обављање техничког прегледа за радио станицу утврђена је у 

зависности од врсте радио станице и то у случају када технички преглед радио станица 

обавља Агенција . 

 

 

          IV. Средства за спровођење Правилника 

  За спровођење овог Правилника није потребно обезбедити посебна средства. 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

 


