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РЕГУЛАтОРНА АГЕНЦИЈА ЭА 
ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

БрОј : 1-01-3404-1 /18-16 
Датум: 04.07.2018. 
Бе0град 

На ОснОву члана 17. став 7. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Слу •ени 
гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14 ), члана 14. и тачке 8. ПрилОга 5. Правилн ка 0 
ради0 Опреми и телекОмуникаци0нОј терминалнОј Опреми („Службени гласник РС", брОј 
11 / 12), чл. 16. став 1. тачка 10) и 21. став 7. Статута РегулатОрне агенциј е за електр • нске 
кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16 ), 

директОр РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услу е, уз 
претхОдн0 прибављену сатласнОст УправнОг ОдбОра РегулатОрне агенције за електр.нске 
кОмуникације и пОштанске услуге, дОбијенОј на 30. седници трећег сазива, Одр анОј 
26.6.2018. гОдине, дОнОси 

ПРОЦЕДУРУ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 
И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРИМА 

ИА РАД РЕГУЛАТОРИЕ АГЕИЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОИСКЕ КОМУИИКАЦИЈЕ 
ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ У ВЕЗИ СА ПОСЛОВИМА ОЦЕЊИВАЊА 

УСАГЛАШЕИОСТИ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

ОвОм прОцедурОм уређује се пОступање п0 пригОвОрима и Одлучивање 0 пригОв0 
на рад и дОнете Одлуке РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОшт. 
услуге (у даљем тексту: Агенција) у вези са пОслОвима Оцењивања усаглашенОсти (у д 
тексту: пригОвОр) и Одређују се Органи Агенције надлежни за пОступање п0 пригОв 
Одлучивање 0 пригОвОру, ка0 и правила на ОснОву кОјик Они пОступају и Одлучују. 

Члан 2. 

ПригОвОр, у смислу Ове прОцедуре, је израз незадОвОљства физичкОг или пр 
лица, упућен Агенцији у вези са пОслОвима Оцењивања усатлашенОсти, кОји се Одн0 
радње Агенције и дОнете Одлуке у тОм пОступку и на кОји се Очекује ОдгОвОр. 

Члан 3. 

ПОднОшење пригОвОра, спрОвОђење пОступка и дОнОшење Одлука 0 пригОвОру, н: сме 
да изазОве бил0 какву дискриминатОрску меру прОтив његОвОг пОднОси0ца. 
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Члан 4. 

Подносилац приговора има право да буде обавештен о пријему приговора и о с ању 
Одлучивања о истом, као и о фази у кОјој се решавање предмета налази. 

II. ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРУ И 
ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИГОВОРУ И РАЗЛОЗИ ЗА УЛАГАЊЕ ПРИГОВОР 

Члан 5. 

Органи надлежни за поступање по приговору и одлучивање о приговору н 
Агенције и дОнете одлуке у вези са пословима оцењивања усатлашености су: 

- директор Агенције; 
- директор основне унутрашње јединице Агенције у чијем су делокругу пос Ови 

оцењивања усатлашености (у да.љем тексту: директор сектора). 

Директор Агенције одлучује о приговорима на одлуке Агенције уложени из 
следећик разлога: 

- одбијања издавања, суспензије или одузимања исправе о усаглашености 
или било које друге одлуке која спречава стицање исправе о усаглашеност 

- захтева за спровођењем корективник мера; 
- обима зактева за спровођењем корективних мера; 
- због погрешно примењених референтних докумената (правилници, станда 

наредбе и сл.) 
- у поступку оцењивања усаглашености; 
- у осталим случајевима који нису претхОдно наведени. 

Директор сектора одлучује о приговорима на рад Агенције уложеним из след ћшх 
разлога: 

- због прекорачења утврђених рокова за извршење услуге; 
- због прекорачења утврђених рокова за издавање исправа о усаглашености; 
- због непоштовања важећег општег акта којим су прописане накнаде за 

оцењивање усаглашености и издавање исправа о усатлашености; 
- због Односа запослених према подносиоцу приговОра; 
- због непоступања по захтеву подносиоца приговора; 
- због словник и/или бројчаних грешака у издатим исправама о усаглашенос 
- у осталим случајевима који нису претходно наведени. 
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III. УЛАГАЊЕ ПРИГОВОРА, ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ И ОДЛУЧИВАЊ О 
ПРИГОВОРУ 

Члан б. 

ПоднОсилац пригОвОра Агенцији пОднОси ОбразлОжени пригОвОр са докази а у 
писанОј фОрми, а пригОвОр кОје се однОси на словне и/или бројчане грешке у издатој ис рави 
0 усаглашености мОже да поднесе и електронским путем. 

УкОлико је пригОвОр поднет усменим путем, Агенција у рОку од једнОг радног да;; а од 
дана поднОшења приговОра обавештава пОдноси0ца приговОра да је дужан да га дОст. :и у 
писанОј фОрми. 

Члан 7. 

ПригОвор мОже да се уложи у року Од 15 дана Од кадаје пОдносилац приговОра с ека0 
сазнања 0 случају у вези кога пОдноси приговОр, однОсно Од дана пријема испр е о 
усаглашенОсти, решења, или друге Одлуке Агенције. 

Члан 8. 

ПО пријему пригОвора из члана 5. став 2. Ове процедуре, директОр Агенције обр ује 
кОмисију за решавање пригОвОра (у даљем тексту: Комисија), кОју чине председник два 
члана. 

РуковОдилац уже унутрашње јединице Агенције у чијем су делОкругу пос Ови 
оцењивања усаглашеностије стални члан Комисије. 

ЗапОслен кОји је учествОвао у пОступку Оцењивања усаглашености или је пре зео 
друге радње из којихје проистека0 разлОг за подношење пригОвора, не мОже бити одређ н за 
председника, ОднОсн0 члана КОмисије. 

Члан 9. 

У поступку решавања по пригОвОру КОмисиј а претхОдн0 испитуј е да ли ј е приг . вОр 
блатовремен, уредан, допуштен и да ли гаје поднел0 овлашћено лице. 

Агенција ћe, у случају да је приговОр неуредан, однОсно ако има недОстатке кОји 
Комисију спречавају да поступи по њему, ако није разумљив или ак0 није по пун, 
Обавестити пОднОсиоца приговора на кОји начин да га уреди и т0 у рОку који не може ити 
краћш Од осам дана, уз упозОрење на правне последице ак0 приговОр не уреди у рОку. 

Приговор за који Комисија утврди да Агенцији није достављен у прОписанОм р0 у из 
члана 7. ове процедуре, Односн0 да је изјављен Од стране неовлашћенОг лица и је 
недопуштен, или није уређен у ОстављенОм року, Одбацује се решењем које доноси дире ор 
Агенције, на предлог КОмисије. 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 
Папмотиfiева 2, 11103 Београд, HAK: 106306, Република Србија 	 37 
Контакт центар: 01 1 3242 673, факс: 011 3232 537 
www.ratel.rs 



Члан 11. 

Комисија одлучује на расправи на коју се, п0 потреби, позива пОднОсилац пригов ра. 

ПОзив на расправу упућује се пОдноси0цу приговора препорученОм поши .ком 
најкасније пет дана пред расправу. 

ПОзив за расправу садржи деловОдни брОј предмета пригОвОра, место, дан час 
одржавања расправе и налОмену да ће се расправа Одржати у Одсуству пОдноси0ца приг • вора 
укОлик0 не приступи расправи, а не оправда свОј изостанак. 

Члан 12. 

Расправу отвара председник КОмисије и Одређује записничара из састава КОмисиј 

Расправа пОчиње читањем пригОвОра и увидом у доказе, представљене Од с. ане 
поднОси0ца пригОвора, као и друге доказе пОдОбне за дОнОшење одлуке п0 приговОру. 

О расправи 0 приговОру води се залисник. 

Члан 13. 

УкОлик0 КОмисија утврди да је приговОр неоснОван, предлаже директору Аге ције 
дОношење решења о Одбијању приговОра. 

УкОлико КОмисија утврди да је пригОвор Основан, предлаже директОру Аге ције 
донОшење решења о усвајању приговора у целости или делимичн0. 

Решења из ст. 1 и 2. ОвОг члана припрема председник Комисије, а дОн0 се 
најкасније у рОку од 30 дана од дана покретања пОступка, укОлико КОмисија одлуч је у 
пОступку непОсреднОг Одлучивања, Односно у року Од 60 дана од дана пОкретања пОсть ка 
укОлико КОмисија спрОвОди испитни пОступак. 

У случају из става 2. ОвОг члана директор Агенције издаје налОг надлежнОј 
унутрашњОј јединици Агенције да изврши радње пОтребне за отклањање разлог 
пригОвор. 

Падлежна ужа унутрашњајединица Агенције дужнаје да у року Од осам дана пОс 
п0 налогу директора Агенције и предузме радње за отклањање узрока приговОра. 

Пепоступање п0 налогу из става 4. Овог члана сматра се тежом повредОм 
обавезе. 
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Члан 14. 

ПрОтив решења из члана 13. став 1. Ове прОцедуре пОднОсилац пригОвОра, у р0 у Од 
30 дана Од дана пријема, мОже да пОкрене пОступак пред надлежним судОм у Бе0граду. 

Члан 15. 

ПО пријему пригОвОра из члана 5. став 3. Ове прОцедуре, директОр сектОра п0 с реће 
пОступак решавања п0 пригОвОру, те претхОдн0 испитује да ли је пригОвор благОвр мен, 
уредан, дОпуштен и да ли гаје пОднел0 Овлашћен0 лице. 

У случају даје пригОвОр неуредан, Односн0 да има недОстатке кОји директОра се, тОра 
спречавају да пОступи п0 њему, ак0 није разумљив или ак0 није пОтпун, директОр сектіра у 
рОку Од Осам дана Од дана пријема пригОвОра Обавештава пОдноси0ца пригОвОра на кОји 
начин да га уреди и т0 у рОку кОји не мОже бити краћш Од осам дана, уз упОзОрење на пі авне 
пОследице ак0 пригОвОр не уреди у рОку. 

УкОлик0 Оцени да пригОвОр испуњава услове из става 1. ОвОг члана, директОр се тОра 
утврђује чињенично стање, узимајући у обзир све дОказе дОстављене Од стране пОдн0•и0ца 
пригОвОра, као и интерне списе Агенције у кОнкретнОм предмету, и дОнОси кОначну Одл у. 

УкОлик0 се кОнстатује ка0 сврсисхОдн0, директОр сектОра мОже да затражи д0 атне 
дОказе. 

О свим радњама у пОступку вОди се писана службена евиденција. 

КОначну Одлуку 0 пригОвОру директОр сектОра дОнОси у рОку Од 30 дана Од дана 
пОкретања пОступка, у писанОм облику (слОбОдна фОрма) кОја Обавезн0 садржи: 

- 	пОдатке 0 пОднетОм пригОвОру: делОвОдни брОј, датум, пОдатке 0 пОднОси0цу 
пригОвОра, кратак Опис или кОпију пОднетОг пригОвОра и дОстављених дОказ., 

- 	кратак Опис пОступка разматрања и решавања пригОвОра u дОдатн0 укључен х 
дОказа; 

- 	закључак 0 прихватању или неприхватању пригОвОра; 
- 	начин решавања пригОвОра са рОкОвима или предлОг за спОразумн0 решавањ 

пригОвОра; 
- 	деловОдни брОј Одлуке, датум и пОтпис директОра сектОра. 

IV. ЕВИДЕИЦИЈА ПРИГОВОРА 

Члан 16. 

У ужОј унутрашњој јединици Агенције у чијем је делОкругу Оцењи:ање 
усаглашенОсти вОди се евиденција 0 исправама 0 усаглашенОсти кОје су исправљене збОг 
слОвних и/или брОјчаних грешака. 
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др Владица Тиктор 

У ужОј унутрашњОј јединици Агенције у чијем је делОкругу Оцењ ање 
усаглашенОсти вОди се евиденција 0 пОднетим пригОвОрима и чувају се дОсијеи предмет 

ПОред пригОвОра, дОсије мОра да садржи и Опис, ОднОсн0 пОпис свих актив Ости 
предузетих у вези са пригОвОрОм и све кОрективне и превентивне мере предузеіе из 
усвОјенОг пригОвОра. 

IV. тАЈНОСт 

Члан 17. 

Сви пОдаци и инфОрмације из пОступка решавања пригОвОра и с њим пОв: зане 
активнОсти, пОслОвна су тајна пОднОси0ца пригОвОра и Агенције, сагласн0 Општем акту 
кОјимје уређен0 чување пОслОвне тајне у Агенцији. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

ДанОм ступања на снагу Ове прОцедуре престаје да важи ПрОцедура за пОступ еи 
Одлучивање п0 пригОвОрима и жалбама на рад Републичке агенције за електр нске 
кОмуникације у вези са пОслОвима Оцењивања усаглатценОсти, брОј 1-01-010-34/11 0 22. 
нОвембра 2011. гОдине. 

Члан 19. 

Ова прОцедура ступа на снату данОм дОнОшења и Објављује се на Интернет стр. ици 
Агенције. 
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