
  

 

    

 

Број: 1-03-2181-4/10-24 

Датум: 29.12.2010. 

Београд 

 

Републичка агенција за електронске комуникације 

Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

 

На основу чл. 22. и 141. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник 

РС“, број 44/10), члана 255. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 

33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10) и чл. 12. став 1. тачка 2) и 28. Статута 

Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 59/10),  

Републичка агенција за електронске комуникације доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 У одлуци Управног одбора Републичке агенције за телекомуникације број 1-03-2181-

4/10-10 од 07.07.2010. године, став 3. мења се и гласи: 

 

"Ова одлука примењује се од 01.04.2011. године."  

 

 Ово решење је коначно и објављује се на Интернет страници Републичке агенције за 

електронске комуникације. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Одлуком број 1-03-2181-4/10-10 од 07.07.2010. године (у даљем тексту: Одлука), коју 

је донео Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације (сада Републичка агенција 

за електронске комуникације, у даљем тексту: Агенција), наложено је Предузећу за 

телекомуникације "Телеком Србија" а.д. из Београда, Таковска 2, да, од 01.01.2011. године, 

омогући приступ услугама ималаца одобрења за пренос говора коришћењем Интернета 

преко услуге бесплатног позива (freephone нумерација).   

 

Оператори COMMPLUS из Београда, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића 96/12 и ABA 

Tel из Београда, ул. Таковска бр. 35/III, својим дописима број П-604/10 (од 14.12.2010.) и бр. 

586 (од 17.12.2010.), обратили су се Агенцији са захтевом да се одложи почетак примене 

Одлуке из разлога што је наведеним операторима потребно додатно време за прилагођење и 

техничку реализацију новог начина приступа услузи.  

Одредбом  члана 22. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени 

гласник РС“, број 44/10, у даљем тексту: Закон) прописано је да се на поступак одлучивања о 

правима и обавезама подносилаца пријаве примењују одредбе закона којим се уређује општи 

управни поступак.  

  

Континуитет Републичке агенције за телекомуникације утврђен је одредбом члана 

141. Закона.  

 



 

Републичка агенција за електронске комуникације 

Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија  Страна 2 од 2 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

Одредбом члана 255. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 

33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10) прописан је, између осталог, случај 

мењања правоснажног решења (одлуке) уз пристанак или по захтеву странке.  

  

Решавајући по предметним захтевима, наведеним у ставу 2. образложења, Агенција је 

утврдила да су исти основани, те да је потребно одложити почетак примене Одлуке до 

01.04.2011. године. 

 

Агенција је дописом бр. 1-03-2181-4/10-23 од 29.12.2010. године омогућила 

Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. да се изјасни на околност одлагања 

почетка примене наведене Одлуке.   

 

Дописом бр. 402230/2 од 29.12.2010. године Телеком Србија се сагласио са 

одлагањем примене Одлуке до 01.04.2011. године.  

 

     На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву решења, које је коначно, сагласно 

члану 22. став 4. Закона.  

  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против  овог  решења  може  се  тужбом  

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања. 

 

 

 

                                                                              

                                                                                                        ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                  др Милан Јанковић 
 

Достављено: 

-„Телеком Србија“ 

-VoIP операторима 

-Архиви 

 

                  
 

 

 


