
        РЕГУЛАТОРНОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА  

        ЕЛЕКТРОНСКЕ  

КОМУНИКАЦИЈЕ 

        И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ  

        н/р госп. Михаља Халаиа 

 

У Београду, 28.06.2018.год. 

Предмет: Мишљење по основу јавних консултација о 

                   Нацрту Правилника о начину коришћења радио  

      Станица од радио аматера. 

 

Поштована господо, 

У складу са позивом на јавне консултације о нацрту Правилника о начину 

коришћења радио станица од стране радио аматера а у складу са чл. 34, 35 и 

36 Закона о електронским комуникацијама слободан сам да дам своје 

мишљење  као и предлог за извесне корекције овог Правилника.  

Сматрам да је Правилник у основи састављен коректно у складу са законом а 

моје мишљење за одређене корекције се односи на следеће: 

 

1. 

У члану 2.став 25 дефинише се Радио аматерска лиценца на следећи начин: 

 
,,25. Радио аматерска лиценца је дозвола издата радио аматеру од стране 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 
основу које стиче право да користи аматерску радио станицу према условима 
из лиценце; ,, 



 
 Уколико је радио аматерска лиценца дозвола издата радио аматеру од стране 
РАЕК'а зашто се тако и официјелно  не зове па је мој предлог да или радио 
аматерску лиценцу преименујете у Дозволу за коришћење радио аматерских 
уређаја или да дефиницију радио аматерске лиценце ускладите са 
дефиницијом лиценце која се користи за лиценце у разим професионалним 
областима (лиценца здрав.радника, лиценца инжењера архитекте итд.)  па је 
мој предлог да се ова дефиниција брише и да се замени следећом: 
 
Радио аматерска лиценца је јавна исправа којом се потврђује од стране 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанке услуге 
да је ималац лиценце стручно оспособљена особа за рад на радио 
аматерским уређајима те да му је дозвољен рад на истим у складу са 
Законом о електронским комуникацијама и Правилником о начину 
коришћења радио станица од стране радио аматера.  
 
2. 
 
С обзиром да је у члану 30. који се односи на Садржај аматерских радио 
комуникација а који дословно гласи: 
 
Члан 30.  
Аматерске радио-комуникације морају се обављати обичним и разумљивим 
језиком уз придржавање Светског радио аматерског кодекса.  
 
Скраћенице и кодови који су у међународној употреби сматрају се обичним 
језиком.  
 
Садржај аматерских радио-комуникација мора бити у складу са прописаним 
оквиром аматерске и аматерске сателитске службе. 
 
Овим чланом је у целости дефинисано шта је дозвољено у садржају 
аматерских радио  комуникација па нема потребе да се посебно наводни 
шта није дозвољено јер све што је у супротности није дозвољено.  
 
Самим тим сувишан је члан 31 који гласи : 
 
 Члан 31.  



У аматерским радио-комуникацијама није дозвољен било какав рад који није 
у складу са законом којим се уређује област електронских комуникација, 
овим правилником и планом намене радио-фреквенцијских опсега, као и:  
- коришћење радио-фреквенцијских опсега намењених аматерској служби без  
поседовања радио аматерске лиценце;  
- намерно ометање радио аматерске комуникације;  
- размењивање порука које се не односе на радио аматере, осим у случају 
несреће, опасности и/или ванредних околности;  
- коришћење непристојног речника, изговарање увреда, израза мржње или 
претњи;  
- емитовање музичких садржаја, других забавних садржаја или 
комерцијалног оглашавања;  
- емитовање погрешног или туђег позивног знака неовлашћено, затим 
сигнала нејасног садржаја, као и комуницирање са другим радио станицама 
које немају идентификациони знак или га не емитују у прописаним 
временским интервалима. 
 
Те предлажем да се исти брише.  
 
 
3. 
 
Чланом 32. и 33. се дефинишу услови за стицање звања радио аматера као и 
процедура за добијање радио аматерске лиценце.  
У члану 33 став 5 дословне пише: 
 
 
,,Агенција може, привремено или трајно, одузети лиценцу у случајевима када 
утврди да је ималац лиценце користио аматерску радио станицу супротно 
одредбама закона којим се уређује област електронских комуникација и овог 
правилника.,, 
 
Ова одредба члана 33 овако дефинисана треба или да се уреди или да се 
брише. Наиме,из овог правилника се не види на који начин Агенција 
утврђује да је ималац лиценце користио радио аматерску станицу 
супротно одредбама закона и правилника, шта су валидни докази, ко их 
прибавља и да ли је компентентан и овлашћен за такав посао и да ли је 
то у складу са Уставом и осталим законима а нарочито са конвенцијом о 
људским правима чији је потписник и Република Србија.  



Радио аматеризам је свуда у свету раширен и то је хоби то није 
професионална делатност, ради се о комуникацији релативно уског 
круга људи на фреквенцијама одређеним за такву делатност. Као хоби 
заснива се на добровољној бази, па се и са казненом регулативом не 
може бити као да се ради о професионалној делатности. 
 У професионалним делатностима где је услов за обављање неког посла 
поседавање лиценце (здравствени радници, инжењери ,архитекти) и где 
поступање противно закону и прописима повлачи и  одузимање лиценце 
оправдано је, јер се ради о заштитној мери како не би наступиле 
последице по живот и имовину лица.  
Али чак и у таквим случајевима (на пр.у здравству) да би неком била 
одузета лиценца ,услов за одузимање је проведен поступак против лица 
које је поступало противно овлашћењима и условима рада које 
прописује лиценца , било прекршајни или кривични и као круна 
завршеног процеса правоснажна пресуда. 
 
Из овог правилника проистиче да Агенција може фактички самовољно 
да одузме привремено или трајно лиценцу радио аматеру који је 
поступао супротно закону и правилнику без објашњења да ли је 
поступак утврђивања законит то јест усаглашен са уставом и осталим 
законима и конвенцијама. 
 
Поставља се питање који су критеријуми за  утврђивање основаности 
одузимања лиценце. 
 
Овако како је постављено стиче се утисак да је потпуно свеједно да ли је 
неко обавио везу са неаматером , или пуштао музику или ометао друге 
радио аматере  њему ће свакако бити одузета лиценца . 
 
Потпуно је у супротности са здравим разумом одузимати трајно некоме 
лиценцу због кршења хам спирита у земљи у којој и за најгора кривична 
дела не постоји доживотна казна него временски ограничена санкција. 
 
Не знам зашто се РАЕК уопште бави односима између радио аматера, јер 
овако како је написан овај Правилник постоји опасност да РАЕК 
постане оруђе за међусобно препуцавање и разна подметања међу радио 
аматерима.  
 
Зашто сматрам такође да овом ставу није место у Правилнику, из 
простог разлога што већ постојећа правна регулатива пружа могућност 



сваком радио аматеру да затражи законску заштиту  то јест ако га је 
неко на пример увредио (увреда је по кривичном законику кривично 
дело и постоји запрећана казна за увреду) нека поднесе кривичну 
пријаву против лица које га је увредило или покрене парницу зашто 
тиме треба да се бави РАЕК. 
 
Такође хам спиритом (међународним радио аматерским кодексом) је 
предвиђено шта је по радио аматерском кодексу прихватљиво а шта не , 
међутим ради се о хобију , добровољној делатности , али ако ви то јест 
Агенција почнете да одузимате лиценце радио аматерима на пример на 
основу садржине разговора за коју је неко утврдио да није по хам 
спириту ви улазите у зону где је таква одредба и такво поступање у 
супротности  са конвенцијом о људским правима а која је изнад свих 
закона, као и са одређеним деловима Устава Републике Србије којим су 
та права загарантова. 
 
На крају крајева члан 23 Закона о електронским комуникацијама став 2  
обавезује Агенцију да пре него што донесе Правилник прибави 
мишљење Министарства о усаглашености Правилника са Уставом и 
осталим законима.  
 
Чак и ако Министарство неопрезно да позитивно мишљење сваки 
грађанин и радио аматер у сваком моменту може покренути 
иницијативу за оцену уставности код Уставног Суда Србије  те у случају 
да то докаже неминовна ће бити одговорност лица која су донеле такав 
акт.   
 
По мом мишљењу став 5 члана 33 овог Правилника с обзиром да се 
односи на контекст Правилника није усаглашен са Уставом и осталим 
вишим законима Републике Србије 
 
Зато предлажем да се овај став брише и да РАЕК не улази у 
проблематику радио аматерских односа него да то препусти Савезу 
Радио Аматера и самим радио аматерима.  
 
 
У нади да ћете узети у обзир добронамерне сугестије,      
          
         Дејан Томановић 
              


