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                            НАЦРТ 

 

 На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1,  члана 37. став 3. и члана 38. ст. 

3. и 7. 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 четвртог сазива, одржаној дана ___.___. 2021. године, доноси  

 

 ПРАВИЛНИК  

о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање делатности 

електронских комуникација по режиму општег овлашћења 

 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о општим условима за обављање делатности електронских 

комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС“, брoj 58/18), члан 5. 

мења се и гласи: 

 

„Оператор је дужан да о свакој промени обављања делатности електронских 

комуникација, Агенцији достави обавештење у писаном облику, на обрасцу  ОБ, 

потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року од 15 дана од дана 

настанка промене обављања делатности електронских комуникација, као и  одговарајућу 

документацију којом то потврђује. 

 

Оператор је дужан да о сваком престанку обављања делатности електронских 

комуникација, Агенцији достави обавештење у писаном облику, односно поднесе захтев за 

брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, на прописаном 

обрасцу, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року од 15 дана 

од дана престанка обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу 

документацију којом то потврђује.“. 

 

Члан 2.  

 

У члану 15. став 1. мења се и гласи: 

 

„Оператор јавну говорну услугу на фиксној локацији пружа преко сопствене јавне 

комуникационе мреже или коришћењем одговарајућих ресурса изнајмљених од оператора 

регистрованих за изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже, при чему се 

мрежа састоји из једне или више фиксних кабловских мрежа и/или бежичних мрежа за 

приступ.“ 
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Члан 3. 

 

После  Прилога  3, Образац ИФН – ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА ЗА 20__. ГОДИНУ, додаје се  Прилог 4 - ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 

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

гласнику Републике Србије“. 

 

 

У Београду, __.__. 2021. године                                                                                              

Број:                                                                                                                                       

 

Председник 

        Управног одбора    

 

 

                                                                                                                    Драган Ковачевић  
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Прилог 4 
 

ЗАХТЕВ 

ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ 

КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

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  

 

Захтев за брисање: 

(означити једну од наведених опција) 

 

☐ свих мрежа/услуга и брисање оператора из евиденције оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга; 

  

☐ одређене мреже/услуге (навести које се мреже и/или услуге бришу): 

 

 

Разлози за брисање мрежe/услугe  

(пословна одлука, продаја мреже другом оператору - навести назив оператора коме је 

продата, спровођење поступка ликвидације, стечаја, брисањe из Регистра АПР и др.) 

 

 

Датум престанка обављања делатности/брисања мреже/услуге: 
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*ПИБ – Порески идентификациони број 

 

Напомена: Захтев за брисање из евиденције оператора јавних комуникационих мрежа и услуга и 

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

pisarnica@ratel.rs. 

 

 

 

У   , дана ф   

     Подносилац захтева 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

I. Правни основ 

 

 Правни основ за доношење Правилника о изменама и допуни Правилника о општим 

условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег 

овлашћења (у даљем тексту: Правилник) садржан је у одредбама чл. 8. став 1. тачка 1), 23. 

став 1, 37. став 3. и 38. ст. 3. и 7. 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 37. став 3. Закона прописано је, између осталог, да Агенција ближе 

прописује услове из става 2. овог члана Закона и одређује услове који важе за обављање 

свих или појединих делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења, 

у зависности од електронске комуникационе мреже или услуге на коју се односе. 

Одредбом члана 38. став 3. Закона прописано је да се обавештење из става 1. овог 

члана Закона, подноси на обрасцу чији облик прописује Агенција, а ставом 7. овог члана 

Закона, између осталог, да Агенција брише оператора из евиденције оператора када 

оператор у писаном облику обавести Агенцију о престанку обављања делатности, даном 

престанка обављања делатности који је назначен у обавештењу. 

 

         II. Разлози за доношење 

Приликом рада на основу програма е-Папир, у складу са препорукама  Републичког 

секретаријата за јавне политике, предложена је измена Правилника о општим условима за 

обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења 

(„Службени гласник РС“, број 58/18), ради усаглашавања са важећом законском 

регулативом, те је из тог разлога потребно имплементирати усвојене препоруке. 

 
         III. Објашњење појединих решења 
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 Изменом члана 5. Правилника уведена је обавеза оператору јавних комуникационих 

мрежа и услуга да поднесе захтев за брисање из евиденције оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга,  када престане да обавља делатност електронских 

комуникација. Наведени захтев је дат у Прилогу 4 овог правилника, одштампан је уз њега 

и чини његов саставни део.  

 

Изменом члана 15. Правилника омогућено је пружање јавне говорне услуге и преко 

бежичних мрежа у слободном опсегу, као и преко изнајмљених мрежа од оператора 

регистрованих за пружање услуге изнајмљивања мреже. 

 

У складу са наведеном изменом члана 5. Правилника,  после  Прилога 3, Образац 

ИФН – ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА 20__. ГОДИНУ, додаје се 

Прилог 4 - ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ 

КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА, који је одштампан уз Правилник и чини 

његов саставни део. 

 

        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 30 дана. 

 

  Након спроведених јавних консултација, извршиће се обрада приспелих примедаба, 

предлога и сугестија и Управном одбору Агенције ће се доставити одговарајући Предлог 

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. 

 

 


