
 
 

 

Број: 1-КАБ–34900-18/11 

Датум: 01.08.2011. године 

Београд 

 

Упутство  

операторима за поступање по Мишљењу Министарства 

културе, информисања и информационог друштва 

 

Узимајући у обзир Мишљење Министарства културе, информисања и информационог 

друштва о примени Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за 

коришћење радио-фреквенција, број 110-00-25/2011-06 од 23. јуна 2011. године и 

Допунско мишљење о примени Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне 

дозволе за коришћење радио-фреквенција, број 110-00-00026/2011-01 од 25. јула 2011. 

године, Републичка агенција за електронске комуникације ближе прописује услове: 

I) за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, 

У случају да подносилац захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-

фреквенција није у могућности да у року од 30 дана прибави Одлуку надлежног органа 

којом се утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину, односно 

одлуку надлежног органа на давање сагласности на студију о процени утицаја на животну 

средину (у даљем тексту, Одлука), Републичкој агенцији за електронске комуникације се, 

као део Техничке документације, подноси  

ИЗЈАВА 

Одговорног пројектанта о поштовању законских и подзаконских аката у области 

заштите животне средине 

која се налази у Прилогу 1. 



Ова Изјава не значи да Одлуку не треба прибавити, већ само представља помоћ 

подносиоцима захтева ради убрзавања поступка издавања појединачне дозволе за 

коришћење радио-фреквенције. 

Подносилац захтева је у обавези да Републичкој агенцији за електронске комуникације, 

одмах по добијању, достави Одлуку. 

Сви захтеви поднети на основу Правилника о обрасцима захтева за издавање појединачне 

дозволе за коришћење радио-фреквенција, (Сл. гласник РС, број 8/11), могу се допунити са 

одговарајућом Изјавом, а при том треба имати у виду да се наведена Одлука мора 

доставити одмах по добијању. Уз ову Изјаву може се доставити и измењен датум почетка 

коришћења радио-фреквенција, ако то подносилац захтева процени за сходно. 

 

II) за изградњу и постављање електронске комуникационе мреже, припадајућих средстава 

и електронске комуникационе опреме 

У случају да оператор није у могућности да у року од 30 дана прибави Одлуку надлежног 

органа којом се утврђује да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину, 

односно одлуку надлежног органа на давање сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину (у даљем тексту, Одлука), у обавези је, да уз главни пројекат, достави 

Изјаву којом ће потврдити да ће приликом изградње и постављања електронске 

комуникационе мреже, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме 

испунити све своје обавезе према релевантним законским и подзаконским актима: 

ИЗЈАВА 

оператора о поштовању законских и подзаконских аката приликом изградње и 

постављања електронске комуникационе мреже, припадајућих средстава и 

електронске комуниникационе опреме 

која се налази у Прилогу 2. 

 Ово Упутство се примењује од 01. августа 2011. године. 

 

 

ДИРЕКТОР 

др Милан Јанковић, с. р. 


