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На основу чл. 11. став 1. тачка 2) и 24. Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 16. тачка 4) 

Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени 

гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), а у вези са чланом 15. став 1. тачка 6) Закона о 

информационој безбедности („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 94/17), 

 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на 38. редовној седници трећег сазива од 29.3.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

о изменама Одлуке о начину вођења регистара, евиденција, база података и других 

информација из делокруга Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге и њиховом објављивању на Интернет страници Агенције 

 

 

1. У Одлуци о начину вођења регистара, евиденција, база података и других 

информација из делокруга рада Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге и њиховом објављивању на Интернет страници Агенције, број: 1-

02-021-45/17 од 27.9.2017. године, тачка 1. мења се и гласи: 

 

„1. Овом одлуком уређује се садржај и начин на који Регулаторна агенција за 

електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) води 

одговарајуће регистре, евиденције и базе података и чини јавно доступним донете 

акте, као и друге податке и информације из свог делокруга. Агенција, у складу са 

прописима којима се уређује заштита података о личности, заштита тајних података и 

поштујући пословну тајну, на својој Интернет страници, чини јавно доступним 

следеће акте, податке и информације:“ 

 

 

2. У тачки 3. врше се следеће измене: 

 

У подтачки 3.2. реч: „датум“ замењује се речју: „место“. 

 

Подтачка 3.3.14. мења се и гласи: 

 

„3.3.14. Базу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра, која нарочито 

садржи: податке о додељеним радио-фреквенцијама и радио-фреквенцијским 

опсезима, са одговарајућим подацима о условима доделе и коришћења, географској 

области њихове употребе, као и податке о имаоцима појединачних дозвола и другим 

корисницима радио-фреквенцијског спектра;“. 
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Подтачка 3.3.15. мења се и гласи: 

 

 „3.3.15. Базу података о коришћењу радио-дифузног спектра, као део базе података о 

коришћењу радио-фреквенцијског спектра, а која нарочито садржи: податке о 

додељеним радио-фреквенцијама и радио-фреквенцијским опсезима, са 

одговарајућим подацима о условима доделе и коришћења као и географској области 

њихове употребе;“. 

 

Подтачкe 3.3.16. и 3.3.17. бришу се. 

 

Досадашње подтачкe 3.3.18. и 3.3.19. постају подтачкe 3.3.16. и 3.3.17. 

 

 

3. Подтачка 3.7. мења се и гласи: 

 

„Финансијски план, финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора и 

годишњи извештај о раду Агенције објављују се на одговарајућој секцији, односно 

подсекцији, на Интернет страници Агенције.“. 

 

Подтачке 3.7.1. до 3.7.3. бришу се. 

 

 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Агенције, а објављује се и на Интернет страници Агенције. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА  

        

               Драган Ковачевић  

 

               

  Достављено: 

 

- Кабинету; 

- Сектору за електронске комуникације; 

- Сектору за правне и опште послове; 

- Сектору за анализу тржишта и економске послове; 

- Сектору за поштанске услуге; 

- Служби за информациону безбедност и технологије; 

- Архиви.            
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I. Правни основ 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама Oдлуке о начину вођења регистара, 

евиденција, база података и других информација из делокруга Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге и њиховом објављивању на Интернет 

страници Агенције, број: 1-02-021-45/17 од 27.9.2017. године (у даљем тексту: Одлука), 

садржан је у одредби чл. 11. став 1. тачка 2) и 24. Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон, у даљем тексту: 

Закон).  

 

 Одредбом члана 11. став 1. тачка 2) Закона прописано је да Управни одбор Агенције у 

складу са законом доноси друга акта прописана овим законом, односно посебним законом 

којим се уређују поштанске услуге. 

 

 Такође, одредбом члана 24. Закона прописано је, између осталог, да је Регулаторна 

агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) дужна 

да, у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, заштита тајних 

података и поштујући пословну тајну, на својој Интернет страници, без накнаде, учини јавно 

доступним донете акте, као и друге потпуне и ажурне податке и информације из свог 

делокруга, а нарочито: 1) прописе за примену овог закона, односно закона којим се уређују 

поштанске услуге; 2) записнике са седница и одлуке Управног одбора; 3) регистре, 

евиденције и базе података; 4) упоредне прегледе квалитета и цена јавно понуђених услуга и 

друге податке од интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајњих 

корисника; 5) стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције; 6) 

статистичке податке и друге показатељe развоја тржишта електронских комуникација и 

тржишта поштанских услуга; 7) друге податке и информације у вези са радом Агенције, у 

складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. 

 

 

II. Разлози за доношење Одлуке 

 

 Анализом Oдлуке о начину вођења регистара, евиденција, база података и других 

информација из делокруга Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге и њиховом објављивању на Интернет страници Агенције, број: 1-02-021-45/17, од 

27.9.2017. године, установљено је да поједине одредбе те одлуке садрже елементе који 

превазилазе оквире Законом прописаног минимума, што даље ствара потешкоће у њеној 

примени у пракси. С тим у вези, потребно је да се изврше измене предметне одлуке како би 

се олакшао рад стручних служби Агенције које имају одређене надлежности у њеном 

спровођењу. 
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III. Образложење појединачних решења 

 

Приликом израде Одлуке анализирани су пристигли коментари и сугестије стручних 

служби Агенције, размотрена њихова основаност и усаглашеност са одредбама Закона. 

 

Одлуком су извршене следеће измене: 

 

-у тачки 1. је, сагласно Закону, прецизирано да је наведена обавеза Агенције у складу 

са прописима којима се уређује заштита података о личности и заштита тајних података, као 

и са поштовањем пословне тајне; 

 

-у тачки 3. измењена је формулација подтачки 3.2, 3.3.14. и 3.3.15, сагласно обавезама 

дефинисаним Законом, затим су брисане подтачке 3.3.16. и 3.3.17, те је сходно томе 

извршена пренумерација подтачки; 

 

-подтачка 3.7. измењена је сагласно законској формулацији предметне обавезе, док су 

подтачке 3.7.1. до  3.7.3. брисане као сувишне. 

 

 IV. Предлог даљих активности 

Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји предметну Одлуку. 

 

По усвајању наведене Одлуке, Агенција исту објављује на огласној табли, као и на 

својој интернет страници. 

 

      V. Средства за спровођење Одлуке 

За спровођење Одлуке није потребно обезбедити посебна средства.  

 

 

 

 


