
 

1 
 

 

НАЦРТ 

 

 На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 53. став 9. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 

- др. закон), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), 

 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на __. седници трећег сазива, одржаној дана ___.___. 2021. године, доноси  

 

 ПРАВИЛНИК  

о измени и допуни Правилника о садржини и начину пријаве уговора о 

међуповезивању на међународном нивоу 

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о садржини и начину пријаве уговора о међуповезивању на 

међународном нивоу („Службени гласник РС“, број 104/14) у члану 2. став 4. тачка на крају 

става замењује се запетом и додају се речи: „а Агенција је у обавези да, без одлагања, истог 

обавести о пријему пријаве, као и евидентирању у регистар закључених уговора о 

међуповезивању на међународном нивоу.“. 

 

Члан 2. 

 

 Досадашњи Образац ОМП - Пријава уговора о међуповезивању на међународном 

нивоу, замењује се новим обрасцем ОМП - Пријава уговора о међуповезивању на 

међународном нивоу, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 3.  

 

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

гласнику Републике Србије“. 

 

 

У Београду, __.__. 2021. године                                                               Преседник 

Број:                                                                                                       Управног одбора    

 

 

                                                                                                               Драган Ковачевић                  
 

 

 



 

2 
 

 

 
Образац ОМП 

          

 

ПРИЈАВА УГОВОРА О МЕЂУПОВЕЗИВАЊУ 

НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 

 

Основни подаци о операторима - уговорним странама 

Домаћи оператор 

Пословно име/назив правног 

лица 
 

Адреса и седиште  

Телефон/факс  

Име и презиме 

одговорног/овлашћеног лица у 

правном лицу 

 

Матични број правног лица          ПИБ*          

Адреса електронске поште  

Страни оператор 

Пословно име/назив правног 

лица 
 

Адреса и седиште  

 

Подаци о уговору о међуповезивању на међународном нивоу 

Датум потписивања уговора  

Број уговора  

 

Врста електронске комуникационе услуге 

(означити једну или више од наведених опција) 

☐ Јавна говорна услуга 

☐ Пренос података 

☐ Услуга приступа интернету и интернет услуге 

☐ Дистрибуција медијских садржаја 

☐ Услуге изнајмљивања ресурса јавне комуникационе мреже 

☐ Остале услуге 

 

Опис техничког решења 

Опис техничких  
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карактеристика  

Локација 

повезивања 
 

Врста опреме  

Начин 

повезивања 

☐ Оптичка мрежа 

☐ Радио-релејна веза  

Број појединачне дозволе за 

коришћење радио-фреквенција или 

изјашњење о евидентирању 

коришћења радио-фреквенција по 

режиму општег овлашћења 

 

☐Друго (навести начин повезивања) __________________________________ 

Остале напомене  

*ПИБ – Порески идентификациони број 

 

Напомена: Пријава уговора о међуповезивању на међународном нивоу, као и потребна 

документација могу се поднети и електронским путем на адресу електронске поште: 

pisarnica@ratel.rs. 

 

 

 

У   , дана ф   

     Подносилац пријаве 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I. Правни основ 

 

 Правни основ за доношење Правилника о измени и допуни Правилника о садржини 

и начину пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу (у даљем тексту: 

Правилник) садржан је у одредбама чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и 53. став 9. 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 53. став 5. Закона прописано је да су оператори дужни да у року 

од 30 дана од дана закључења уговора пријаве Регулаторној агенцији за електронске 

комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), уговор о међуповезивању 

на међународном нивоу.  

Одредбом члана 53. став 9. Закона прописано је да Агенција ближе уређује 

садржину и начин пријаве уговора о међуповезивању на међународном нивоу.  

 

       II. Разлози за доношење 

У раду на пројекту е-Папир, у складу са усаглашеним препорукама са Републичким 

секретаријатом за јавне политике предложена је измена Правилника ради усаглашавања са 

постојећом законском регулативом, те је у том смислу потребно је имплементирати 

усвојене препоруке. 

 
       III. Објашњење појединих решења 

 Изменом члана 2. уведена је нотификација, као одговор на захтев, односно потврда 

да је достављени уговор уписан у одговарајући регистар. 

 Изменом обрасца укинута је обавеза овере (печатирања) захтева, односно обрасца и 

извршена су побољшања обрасца у смислу боље идентификације уговорних страна. 

       IV. Предлог даљих активности 

 

  Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт овог правилникa, 

као и да се исти, након тога, у складу са одредбама чл. 34-36. Закона, упути на јавне 

консултације у трајању од 10 дана. 

 

  Након спроведених јавних консултација, извршиће се обрада приспелих примедаба, 

предлога и сугестија и Управном одбору Агенције ће се доставити одговарајући Предлог 
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правилника. По усвајању Предлога правилника, сагласно члану 23. став 2. Закона и члану 

57. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 

99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), предметни правилник се упућује ресорном министарству, 

на даљу надлежност, ради прибављања мишљења о његовој уставности и законитости. 

 

V. Средства за спровођење Правилника 

 

За спровођење овог правилника није потребно обезбедити посебна средства у 

финансијском плану Агенције. 

 

Преглед одредбе 

 

ПРАВИЛНИК 

 О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПРИЈАВЕ УГОВОРА O МЕЂУПОВЕЗИВАЊУ НА 

МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 

(„Службени гласник РС“, број 104/14) 

Основни текст на снази од 09/10/2014 , у примени од 09/10/2014   

 Члан 1.  

Овим правилником ближе се уређује садржина и начин пријаве закључених уговора о 

међуповезивању на међународном нивоу оператора јавних комуникационих мрежа, обавезе 

оператора јавних комуникационих мрежа у поступку издавања у закуп комуникационих капацитета 

који су повезани са мрежом оператора у другој држави, као и вођење регистра уговора о 

међуповезивању на међународном нивоу. 

 Члан 2.  

Јавна комуникациона мрежа домаћег оператора може бити повезана са јавном 

комуникационом мрежом оператора из друге државе. 

Тачка повезивања може се налазити на територији Републике Србије, граничном прелазу 

или на територији друге државе. 

Технички и комерцијални услови међуповезивања из става 1. овог члана регулишу се 

уговором између два оператора. 

Домаћи оператор из става 3. овог члана је дужан да у року од 30 дана од дана закључења 

уговора пријави Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 

тексту: Агенција) уговор о међуповезивању на међународном нивоу, а Агенција је у обавези да, без 

одлагања, истог обавести о пријему пријаве, као и евидентирању у регистар закључених уговора о 

међуповезивању на међународном нивоу. 

Обавеза пријављивања уговора из претходног става не односи се на будуће измене и допуне 

истог, којима се не мењају подаци дефинисани одредбом члана 3. овог правилника. 

Под међуповезивањем на међународном нивоу подразумева се приступ остварен између 

оператора јавних комуникационих мрежа, којим се успоставља физичко и логичко повезивање јавне 
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комуникационе мреже домаћег оператора и јавне комуникационе мреже оператора из друге државе, 

како би се корисницима услуга једног оператора омогућила комуникација са корисницима услуга 

другог оператора, односно приступ услугама које пружају домаћи оператор, други оператор или 

трећа лица која имају приступ мрежама. 

 

 Члан 3.  

Оператор јавне комуникационе мреже који је закључио уговор о међуповезивању на 

међународном нивоу подноси пријаву Агенцији на Обрасцу ОМП, који садржи: 

1) назив, адресу и седиште оператора подносиоца пријаве; 

2) назив, адресу и седиште оператора из друге земље са којим је потписан уговор о 

међуповезивању на међународном нивоу; 

3) датум потписивања и број уговора; 

4) опис техничког решења међународног повезивања са кратким описом техничких 

карактеристика и начином повезивања: локација повезивања, врста опреме и начин 

повезивања - оптичка мрежа, радио-релејна веза (број појединачне дозволе за коришћење 

радио-фреквенција или изјашњење о евидентирању коришћења радио-фреквенција по 

режиму општег овлашћења) и др.; 

5) врсте електронских комуникационих услуга које ће се пружати преко повезаних јавних 

комуникационих мрежа. 

 Члан 4.  

Попуњена пријава, оверена и потписана од овлашћеног лица оператора доставља се 

Агенцији у року из члана 2. став 3. овог правилника. Образац ОМП пријаве је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део и доступан је на Интернет страници Агенције.  

 Члан 5.  

Агенција води ажуран регистар уговора о међуповезивању на међународном нивоу у складу 

са прописима који уређују област електронских комуникација. 

Регистар уговора о међуповезивању на међународном нивоу из става 1. овог члана садржи: 

1) назив, адресу и седиште домаћег и страног оператора чије су јавне комуникационе мреже 

повезане на међународном нивоу; 

2) податке о закљученом уговору о међуповезивању на међународном нивоу (датум 

потписивања и број уговора); 

3) локацију међуповезивања јавних комуникационих мрежа; 

4) начин повезивања (оптичка мрежа, радио-релејна веза и др.); 

5) врсте електронских комуникационих услуга које ће се пружати преко повезаних јавних 

комуникационих мрежа; 

6) период на који је издата појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција у случају 

када је међуповезивање реализовано радио-релејном везом; 

7) податке о домаћим операторима који користе изнајмљене ресурсе јавне комуникационе 

мреже у циљу међуповезивања на међународном нивоу и податке о изнајмљеним ресурсима. 
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Регистар уговора о међуповезивању на међународном нивоу, са могућношћу свеобухватног 

претраживања, објављује се на Интернет страници Агенције. 

 Члан 6.  

Домаћи оператори јавних комуникационих мрежа, који су закључили уговор о 

међуповезивању на међународном нивоу, а у случају изнајмљивања ресурса јавне комуникационе 

мреже другим домаћим операторима у циљу међуповезивања на међународном нивоу, дужни су да 

о томе обавесте Агенцију ради евидентирања у регистру из члана 5. овог правилника. 

Обавештење из става 1. овог члана садржи основне податке о оператору који изнајмљује 

ресурсе јавне комуникационе мреже, и то: назив, адресу и седиште, датум закључења уговора о 

закупу, податке о изнајмљеним ресурсима, као и врсту електронске комуникационе услуге коју 

пружа. 

Члан 7.  

Одобрења за међународно повезивање издата операторима до дана ступања на снагу овог 

правилника остају и даље на снази. 

Агенција ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника формирати регистар 

уговора о међуповезивању на међународном нивоу и ажурирати га и са важећим одобрењима за 

међународно повезивање. 

 Члан 8.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и поступку 

издавања одобрења јавном телекомуникационом оператору за повезивање домаће 

телекомуникационе мреже са телекомуникационом мрежом друге државе ("Службени гласник РС", 

број 94/08).  

 Члан 9.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

Број 1-01-3400-2/14  

У Београду, 12. септембра 2014. године  

 

Председник Управног одбора,  

 проф. др Јован Радуновић, с.р.  
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