
 

На основу члана 38. ст. 4, 5. и 9. Закона о телекомуникацијама ("Службени гласник 

РС", бр. 44/03 и 36/06), члана 18. тачка (11) Статута Републичке агенције за 

телекомуникације (''Службени гласник РС'', број 78/05),  

Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације на седници од 28.05.2008. 

године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима за издавање одобрења за јавне телекомуникационе мреже и садржају 

одобрења 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником се прописују услови за издавање одобрења за јавне 

телекомуникационе мреже (у даљем тексту: Одобрење), поступак издавања Одобрења, 

садржај и образац Одобрења, као и права и обавезе имаоца Одобрења.   

Члан 2. 

Изрази употребљени  у овом правилнику имају следеће значење: 

Експлоатација јавне телекомуникационе мреже подразумева коришћење мреже 

од стране имаоца одобрења, пружање услуга транспорта и давање њених ресурса у закуп. 

Коришћење мреже од стране имаоца одобрења подразумева да он пружа јавне 

телекомуникационе услуге за које  мора поседовати одговарајуће дозволе издате од стране 

Републичке агенције за телекомуникације; 

Ималац одобрења означава лице које обезбеђује ресурсе јавне телекомуникационе 

мреже, а коме је издато Oдобрење; 

Корисник мреже је лице  које на основу уговора са Имаоцем одобрења користи 

услуге транспорта и/или закупљује ресурсе његове јавне телекомуникационе мреже са 

циљем пружања јавних телекомуникационих услуга за које мора поседовати одговарајућу 

дозволу издату од стране Агенције, или за сопствене потребе ;  



Крајњи корисник је корисник који не обезбеђује ресурсе јавне 

телекомуникационе мреже и не пружа јавне телекомуникационе услуге; 

Мрежа за приступ је мрежа која обезбеђује пренос телекомуникационих сигнала  

између  утврђених локација са којих се пружају телекомуникационе услуге крајњим 

корисницима и терминалних тачака мреже на локацијaма крајњих корисника; 

Мрежа за транспорт је мрежа која обезбеђује пренос телекомуникационих 

сигнала између утврђених локација са којих се пружају телекомуникационе услуге 

крајњим корисницима; 

Мрежа на локацији крајњих корисника је мрежа која повезује уређаје крајњих 

корисника са Мрежом за приступ. 

Регистар Корисника мреже води Ималац одобрења и он означава регистар 

закључених уговора између Имаоца одобрења и Корисника мреже; 

Ресурси јавне телекомуникационе мреже су сви њени саставни делови 

(телекомуникациони системи и средства, елементи инфраструктуре и др.) и функције  

(пренос, мултиплексирање, транзитирање, проспајање, комутирање, рутирање 

телекомуникационих сигнала, размењивање информација о сигнализацији, дистрибуција 

информације о синхронизацији и др.). 

Члан 3. 

Републичка агенција за телекомуникације (у даљем тексту Агенција) издаје 

Одобрење сваком правном или физичком лицу које намерава да експлоатише јавну 

телекомуникациону мрежу (у даљем тексту: Мрежa) ако то лице испуњава, односно 

прихвати да испуни услове прописане за ту Мрежу. 

Издавање Одобрења односи се на Мрежу за коју не важи режим лиценце  зато што 

сe за њену експлоатацију: 

- не користе ограничени ресурси;  

- користе они ограничени ресурси који се налазе у слободном режиму; 

- користе ограничени ресурси, али не непосредно, већ узимањем у закуп од других 

јавних телекомуникационих оператора који поседују одговарајуће дозволе издате 

од стране Агенције.  

Члан 4. 

Ималац одобрења стиче права дефинисана чланом 32. Закона о 

телекомуникацијама („Службени гласник РС, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон). 

Реализација права стечених из става 1. овог члана може уследити тек по 

прибављању дозвола, односно сагласности издатих од стране надлежних органа. 



Члан 5. 

При одређивању врсте Мреже, независно од телекомуникационих услуга које ће се 

преко ње пружати, примењује се следећа класификација: 

- фиксна Мрежа за транспорт; 

- фиксна Мрежа за приступ и 

- остале врсте Мрежа за приступ и/или транспорт. 

 

II  ОСНОВНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И СТАНДАРДИ  

Члан 6. 

Технички услови које свака врста Мреже мора да испуњава, а који су неопходни за 

добијање Одобрења морају бити у складу: 

- са домаћим прописима, стандардима и нормама; 

- са стандардима који се примењују у земљама Европске уније (ETSI и CEN); 

- као и са међународним препорукама и стандардима (ITU-T, ITU-R,  IEC, IEEE и   

     др.). 

 

Технички услови из става 1. овог члана  односе се на карактеристике и параметре 

који у техничком смислу одређују елементе од важности за: 

- потребе Корисника мреже; 

- спецификацију квалитета Мреже, имајући у виду принцип технолошке 

неутралности; 

- спецификацију интерфејса и протокола, приступних и интерконекцијских 

тачака; 

- заштиту животне средине; 

- заштиту интегритета преношених информација; 

- спречавање свих видова злоупотребе Мреже; 

- заштиту безбедности и здравља корисника мреже и запослених лица која 

обезбеђују функционисање Мреже. 

  

III  ИЗДАВАЊE ОДОБРЕЊА 

Члан 7. 

Поступак за добијање Одобрења покреће се достављањем пријаве Агенцији (у 

даљем тексту: Пријава) на попуњеном обрасцу МП1. 

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се и: 



- извод из регистра привредних субјеката у оригиналу, не старији од 30 дана; 

- кратак опис пословања подносиоца пријаве; 

- подаци о облицима организовања; 

- идејни пројекат Мреже; 

- доказ о финансијској способности за извођење пројекта;  

- доказ о плаћеним трошковима за обраду пријаве за издавање Одобрења у складу 

са  oдговарајућим  општим актом Агенције којим се уређује висина накнада и  

трошкова за издавање лиценце и одобрења. 

 

Образац МП1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 Члан 8.  

Подносилац пријаве се обавезује да ће испуњавати све техничке услове и захтеве 

у односу на одговарајућу врсту Мреже, укључујући и услове утврђене овим правилником. 

 

Члан 9. 

Агенција издаје Одобрење на основу одлуке Управног одбора, лицу које испуњава 

или прихвати да испуњава услове наведене у чл. 5, 6. и 7. овог правилника и достави доказ 

о плаћеним трошковима за упис у Регистар дозвола, у складу са општим актом Агенције 

којим се уређује висина накнада и трошкова за издавање лиценци и одобрења.  

Одобрење из претходног става овог члана издаје се најкасније 30 дана од дана 

подношења потпуне пријаве са траженом документацијом, уписом у одговарајући 

регистар који води Агенција.  

Дан уписа у регистар из става 2. овог члана сматра се даном издавања одобрења. 

Члан 10. 

Агенција ће одбацити Пријаву поднету од лица у случају да је то лице: 

− у стечајном или поступку реорганизације; 

− престало са пословањем; 

− поднело Пријаву која садржи неадекватне и нетачне податке или изјаве. 

 

Члан 11. 

Одобрење се издаје на обрасцу MП2, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

 



IV ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИМАОЦА ОДОБРЕЊА 

Члан 12. 

Ималац одобрења има обавезу отпочињања експлоатације Мреже у року који је 

наведен у Одобрењу. 

Рок из става 1. овог члана може бити продужен од стране Агенције, уколико 

ималац одобрења из објективних разлога није у могућности да отпочне са експлоатацијом 

Мреже у предвиђеном року.  Ималац одобрења мора поднети захтев најмање два месеца 

пре истека рока утврђеног у Одобрењу. 

Члан 13. 

При изградњи и проширењу Мреже ималац одобрења има сва права у складу са 

чланом 87. Закона.  

Члан 14. 

Ималац одобрења је обавезан да обезбеди квалитет Мреже у складу са прописаним 

стандардима и нормама које уређују област телекомуникација. 

Члан 15. 

Ималац одобрења је одговоран за одржавање своје Мреже и свих 

телекомуникационих система и средстава који су у његовом власништву, надлежности, 

или под уговорним статусом о одржавању или управљању, као и за ресурсе своје Мреже 

дате у закуп. 

Ималац одобрења је у обавези да одржава Мрежу у складу са одговарајућим 

стандардима, нормама и препорукама. 

У случају спора који стандард, норму или препоруку треба применити, одлуку 

доноси Агенција. 

Члан 16. 

Ималац одобрења има обавезу редовног достављања Агенцији годишњих планова 

развоја Мреже. 

Ималац одобрења има право и обавезу проширења Мреже и имплементације нових 

технологија у складу са плановима развоја, као и обавезу достављања Агенцији редовних 

извештаја о томе, а најкасније у року од 30 дана по истеку сваке календарске године. 



Увођење нових технологија потребно је ускладити са прописима који уређују 

област телекомуникација, као и са стандардима, нормама и препорукама Европске уније. 

 

Члан 17. 

Ималац одобрења има обавезу територијалног покривања свих подручја у складу са 

планом развоја достављеним Агенцији. 

Уколико имплементација нових технологија значи реализацију друге врсте Мреже, 

ималац одобрења је у обавези да за ту Мрежу Агенцији поднесе пријаву за издавање 

одговарајуће дозволе. 

У случају из става 2. овог члана ималац Одобрења је дужан да поступи у складу са 

одредбом члана 34. став 4. Закона. 

Члан 18. 

Ималац Одобрења има право да пружа јавне телекомуникационе услуге преко 

властите Мреже само по добијању одговарајућих дозвола у складу са Законом, при чему је 

дужан да сваку од ових услуга пружа преко засебно повезаног правног лица или преко 

огранака образованих у складу са законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава.  

Члан 19. 

Ималац одобрења има право експлоатације своје Мреже склапањем уговора са 

Корисницима мреже. 

Уговори се морају закључити под недискриминаторским условима и између 

осталог морају да садрже јасно наведене:  

- услове под којима ће се Мрежа користити; 

- околности под којима Корисник мреже може бити привремено или трајно  

    искључен; 

- цене услуга транспорта и цене давања у закуп ресурса Мреже; 

- могуће разлоге за промену цена, методологију израчунавања као и процедуру  

    измене цена давања у закуп ресурса Мреже. 

 

Ималац одобрења има обавезу да 30 дана унапред обавести Кориснике мреже о 

предстојећим променама цена давања у закуп ресурса Мреже или о условима коришћења 

истих ресурса. 



Ималац одобрења је у обавези да разматра приговоре упућене од стране Корисника 

мреже и да на исте одговори. 

 

Члан 20. 

Ималац одобрења је дужан да води писану и/или електронску евиденцију о 

уговорима које закључује са корисницима мреже и да податке о томе редовно доставља 

Агенцији. 

Сви уговори из става 1. овог члана морају бити уписани у Регистар корисника 

мреже, који води Ималац одобрења. 

Члан 21. 

Ималац одобрења има обавезе омогућавања интерконекције и приступа својој 

мрежи у складу са Законом и општим актима Агенције. 

Члан 22. 

Ималац одобрења има обавезу да обезбеди услове интероперабилности 

корисницима мреже у складу са одговарајућим стандардима и препорукама.  

У случају спора који стандард или препоруку треба применити одлуку доноси  

Агенција. 

Члан 23. 

Ималац одобрења не сме успоставити монопол било ког облика, закључујући 

уговоре са јавним телекомуникационим операторима. Међусобно усаглашавање ималаца 

одобрења по питањима одређивања заједничких цена у циљу успостављања монопола или 

сличних монополских акција није дозвољено и сматраће се тежом повредом услова 

наведених у Одобрењу.  

Имаоцу одобрења нису дозвољени било какви облици антиконкурентских 

активности и понашања. Агенција је овлашћена да их спречава, уколико они нису предмет 

поступка надлежног државног органа.  

Члан 24. 

Ималац одобрења је у обавези да води уредну документацију о својој мрежи и да у 

сваком тренутку омогући контролору телекомуникација или овлашћеном лицу Агенције, 

на њихов захтев, увид у документацију, односно да му пружи тражене информације. 

Члан 25. 



Ималац одобрења је дужан да води одвојену аналитичко-рачуноводствену 

евиденцију о властитом коришћењу Мреже и о сваком Кориснику мреже, појединачно.  

Члан 26. 

Ималац одобрења је дужан да предузме одговарајуће техничке и организационе 

мере како би обезбедио безбедност и заштиту садржаја података о корисницима.  

Члан 27. 

Имаоцу одобрења су забрањене све активности, односно коришћење уређаја којима 

се угрожава или нарушава приватност и поверљивост порука које се преносе мрежом, 

осим када се ове активности врше у складу са законом или судским налогом издатим у 

складу са законом. 

Члан 28. 

Обавезе имаоца одобрења у вези са универзалним сервисом утврдиће се у складу са 

законом којим се уређује област телекомуникација и одговарајућим општим актима 

Агенције. 

Члан 29. 

Ималац одобрења има обавезу да, у сарадњи са лицима  којима даје у закуп ресурсе 

своје Мреже, обезбеди сву потребну опрему, уређаје, подсистеме и инсталације за законом 

регулисани електронски надзор у складу са прописима. 

Члан 30. 

Од Корисника мреже се не може наплаћивати било каква накнада за време прекида 

рада Мреже који је дужи од максималног трајања прекида предвиђеног уговором. 

У случају  прекида рада Мреже, Корисник мреже има право на накнаду од имаоца 

Одобрења, ако је то регулисано њиховим међусобним уговором. 

Члан 31. 

Ималац одобрења је у обавези да за период на које му је издато Одобрење, плаћа 

годишњу накнаду у складу са општим актом Агенције, којим се уређује висина накнада и 

трошкова за издавање лиценци и одобрења. 

Члан 32. 



Ималац одобрења слободно формира цене и објављује их. Ималац одобрења је 

дужан да обавештава Агенцију о променама цена  и то најмање 30 дана пре повећања, 

односно најдуже 30 дана после смањења цена. 

 

Члан 33. 

Уколико је Ималац одобрења посебном одлуком Агенције означен као јавни 

телекомуникациони оператор са значајним тржишним уделом, регулисање тарифа 

дефинише се у складу са том одлуком на начин утврђен прописима који уређују област 

телекомуникација. 

 Члан 34.  

Ималац одобрења може искључити Корисника мреже само у случајевима 

одређеним прописима који уређују област телекомуникација или уговором између имаоца 

одобрења и Корисника мреже.  

О сваком прекиду рада Мреже дужем од 24 часа и разлозима таквог прекида, 

Ималац одобрења је дужан да обавести Агенцију. 

О сваком планираном прекиду рада Мреже, Корисник мреже мора бити претходно 

упозорен. Период упозорења не сме бити краћи од 14 дана пре планираног искључивања. 

Члан 35. 

У сврху праћења испуњења услова из Одобрења, као и праћења развоја тржишта 

телекомуникационих услуга, Ималац одобрења је дужан да у року који одреди Агенција, 

достави Агенцији извештаје о свом пословању у делу који је директно везан за пружање 

услуга транспорта и за давање у закуп ресурса његове Мреже. 

Ималац одобрења има обавезу да најмање једном годишње подноси Агенцији 

финансијске извештаје и обрачуне у складу са Законом и општим актима Агенције. 

Агенција може тражити од Имаоца одобрења да достави и додатне извештаје. 

Ималац одобрења је дужан да обавести Агенцију у свим случајевима статусних 

промена, промена облика организовања, промена у структури капитала, промена претежне 

делатности и слично, које могу да имају за последицу стварање монопола или предузећа 

са значајним тржишним уделом, односно немогућност испуњавања обавеза из Одобрења. 

Члан 36. 



 Ималац одобрења има обавезу да у року од 60 дана по истеку сваке календарске 

године доставља Агенцији за претходну годину извештај о: 

- реализацији плана развоја Мреже; 

- инсталираним ресурсима Мреже, њиховим капацитетима и локацијама; 

- искоришћености капацитета Мреже у свим њеним функционалним деловима; 

- телекомуникационим услугама које пружа Корисницима мреже; 

- корисницима мреже и њиховој заступљености у експлоатацији ресурса. 

 

Члан 37. 

Ималац одобрења има обавезу да обезбеди да све информације, које не сматра 

поверљивим, буду доступне јавности (на пример, информације о расположивости 

капацитета Мреже, о квалитету Мреже, о времену пуштања у рад Мреже, о 

интервенцијама на Мрежи, о ценама давања у закуп ресурса Мреже и др.). 

Члан 38. 

Ималац одобрења не може пренети права стечена Одобрењем без претходне 

сагласности Агенције. 

Члан 39. 

При изградњи, инсталисању и/или експлоатацији телекомуникационе мреже, 

система и/или средстава, Ималац одобрења је дужан да предузме неопходне мере за 

заштиту здравља људи и животне средине. 

V  ВАЖЕЊЕ ОДОБРЕЊА  

Члан 40. 

Одобрење се издаје на 10 година са могућношћу продужења важења. 

Захтев за продужење важења Одобрења се мора поднети најкасније 6 месеци пре 

истека рока важења Одобрења, али не и 12 месеци пре истека рока његовог важења. Ако 

се захтев не поднесе у наведеном року, Одобрење, по истеку периода за који је издато, 

престаје да важи. 

Одлука о одбијању продужења важења Одобрења се може донети из следећих 

разлога: 

- због поновљене или теже повреде услова из Одобрења или услова и обавеза из  

       прописа који уређују област телекомуникација; 

- због нередовног плаћања накнада за Одобрење;  



- у случају стечаја, реорганизације уређене законом који прописује стечајни  

       поступак или дуже несолвентности Имаоца одобрења. 

 

Пре доношења одлуке о одбијању продужења важења Одобрења, Агенција је дужна 

да Имаоца одобрења писмено упозори на учињене повреде и пропусте и да му, ако је то 

могуће с обзиром на исте, одреди рок у коме је он дужан да их отклони. Ако Ималац 

одобрења не поступи у потпуности по налогу Агенције, Агенција ће донети одлуку којом 

се одбија продужење важења Одобрења. 

Ималац одобрења у случају одбијања продужења важења Одобрења мора престати 

са експлоатацијом мреже у року од три месеца од дана престанка његове важности.  

VI  ОДУЗИМАЊЕ И ОДРИЦАЊЕ ОД ОДОБРЕЊА 

Члан 41. 

Агенција ће у писаном облику упозорити Имаоца одобрења на повреде обавеза из 

Одобрења и Закона, као и на друге учињене пропусте, остављајући примерен рок за 

њихово отклањање. 

Ималац одобрења је дужан да се у писаном облику изјасни на упозорење Агенције 

у року од 15 дана од дана достављања упозорења.  

У случају да Ималац одобрења у остављеном року не поступи у целости по налогу 

Агенције, Одобрење се одузима одлуком Управног одбора Агенције, која се доставља 

Имаоцу одобрења.  

Поступак за одузимање Одобрења покреће се: 

-   Ако Ималац одобрења не створи услове за експлоатацију Мреже у року наведеном 

у Одобрењу, или у било ком продужетку тог рока ако је такво продужење одобрено 

од стране Агенције; 

-  Уколико Ималац одобрења не експлоатише Мрежу из неоправданих разлога, у 

периоду дужем од шест месеци; 

-  Ако Ималац одобрења не испуњава обавезе из плана развоја и територијалног 

покривања на подручјима за која је добио Одобрење; 

-  Ако Ималац одобрења не изврши било коју обавезу из Одобрења укључујући и 

обавезу плаћања накнаде за Одобрење у року од 30 дана од дана доспелости 

обавезе за плаћање; 



-  У случају стечаја, реорганизације уређене законом који прописује стечајни поступак  

или  давања нетачних података о власништву Имаоца одобрења; 

-  Због теже повреде услова наведених у одобрењу и повреде обавеза из Закона, а 

нарочито у случају ометања и спречавања контролора телекомуникација у вршењу 

законских овлашћења. 

Ималац одобрења нема право на повраћај уплаћених средстава на име накнаде за 

Одобрење у случају одузимања Одобрења. 

Члан 42. 

Ако Ималац одобрења жели да се одрекне Одобрења, потребно је да о томе 

обавести у писаној или електронској форми Агенцију и Кориснике мреже најмање 4 

месеца пре датума престанка експлоатације Мреже. 

У случају одрицања Ималац одобрења нема право на повраћај уплаћених средстава 

на име накнаде за Одобрење. 

VII  ОВЛАШЋЕЊА АГЕНЦИЈЕ 

Члан 43. 

Агенција је овлашћена да спречава антиконкурентске, односно монополске 

активности и понашања Имаоца одобрења, у складу са Законом. 

Агенција неће решавати спорове или неслагања настала у вези међусобних 

потраживања, постојања или непостојања дуга и сличних спорова између Имаоца 

одобрења и Корисника мреже. Такви спорови биће решавани у складу са одредбама 

уговора и закона. 

VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 

Лица која до дана ступања на снагу овог правилника експлоатишу Мрежу дужна су 

да најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника поднесу 

Пријаву из члана 7. овог правилника. 

 Лицима која не поднесу Пријаву за добијање Одобрења у року из претходног става 

биће забрањена даља експлоатација Мреже. 



Одобрење издато лицима из става 1. овог члана се одузима уколико се у року од  

годину дана од дана ступања на снагу овог правилника не изврши технички преглед 

телекомуникационе мреже за коју је Одобрење издато. 

 Члан 45. 

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

гласнику Републике Србије“. 

 

 

Број: 1-01-110-13/08              Председник 

У Београду, 28.05. 2008. године           Управног одбора 

 

    Проф. др Јован Радуновић  



 

Прилог Образац МП1. 

 

ПРИЈАВА ЗА ДОБИЈАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА МРЕЖУ 

 

1. 
Име, седиште и адреса подносиоца 

пријаве 
 

2. ПИБ и матични број  

3. 

Име и презиме одговорног лица, 

телефон, факс, е-mail, Интернет 

страница 

 

4. 

Подаци о власништву за сваког 

сувласника који има 10 % или више 

процената (када су власници страна  

лица потребна је изјава у којој је 

наведена комплетна структура 

власништва са процентима 

власништва и адресама власника) 

 

5. 
Рок за отпочињање експлоатације 

Мреже 
 

6. Врста Мреже 

 

а) Фиксна Мрежа за транспорт 

 

б) Фиксна Мрежа за приступ 

 

в) Остале врсте Мрежа за 

    приступ и/или транспорт 

 



7. Основни технички подаци о Мрежи  

8. 

Документа којима се показује да  

подносилац пријаве није у стечајном 

поступку или у поступку 

реорганизације и да је финансијски 

способан да изгради Мрежу  

 

9. 
Број и профил кадрова подносиоца 

пријаве 
 

9. 

Подаци о закљученим уговорима са 

Корисницима мреже, уколико такви 

постоје: 

- датум закључења уговора 

- назив, седиште, адреса, ПИБ и  

            матични број Корисника мреже 

- време трајања уговора 

- остали подаци 

 

 



                                                             

 

Образац МП2 

Број:  

У Београду ________ 2008. године  

 

 

ОДОБРЕЊЕ ЗА МРЕЖУ 

 

 

 

 

1. Ималац одобрења 

 

Наводе се:  

 

- назив,  

- седиште и адреса, 

- ПИБ и  

- матични број 

 

2. Предмет  

 

Наводе се:  

 

- права стечена одобрењем 

- врста Мреже  

- локације које одређују Мрежу 

- приказ Мреже, према пријави 

- основне карактеристике и параметри који ближе одређују Мрежу. 

 

3. Основни технички услови за Мрежу и стандарди који дефинишу квалитет 

Мреже 

  

Наводе се  

 

- домаћи прописи, стандарди и норме, уколико су издати; 

- списак стандарда који примењују у земљама ЕУ (ETSI и CEN); 

 
Република Србија 



- међународне препоруке и стандарди (ITU-T, ITU-R, IEC, IEEE и др.). 

 

 

4. Радио-фреквенције 

  

Наводе се: 

 

- фреквенцијски опсези који се налазе у слободном режиму, уколико су 

додељени; 

- фреквенције за реализацију радио-релејних система преноса. 

 

5. Нумерација 

 

Наводе се: 

 

- национални одредишни код и  

- адресе, 

 

уколико су додељени. 

 

6. Рок за отпочињање експлоатације Мреже 

 

Наводи се: 

 

- временски интервал у коме ималац одобрења мора да отпочне са 

експлоатацијом Мреже. 

 

7. Рок важења одобрења 

 

Наводи с:  

- временски интервал у коме важи одобрење.  

 

8. Износ и начин плаћања накнада  

 

Наводе се: 

 

- трошкови за обраду пријаве; 

- трошкови за упис у регистар; 

- накнада за експлоатацију Мреже за пословну годину; 

- накнада за нумерацију; 

- накнада за Универзални сервис. 



 

9. Општа права и обавезе имаоца одобрења 

 

Текст чл. 13. до 39. овог правилника 

 

 

10. Отказ и одузимање одобрења 

 

Текст чл. 41. и 42. овог правилника.  

 

11. Овлашћења Агенције 

 

Текст члана  43. овог правилника. 

 

12. Прелазне одредбе 

 

Текст из чл. 44. и 45. овог правилника. 

 

13. Дефиниције и скраћенице 

 

Наводе се: 

   

- дефиниције дате у овом правилнику 

- скраћенице наведене у одобрењу. 

 

 

 

 


