
  
 
 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2006. ГОДИНУ 
 
 
 
 

 
 

УВОД 
 

Почетак  процеса  либерализације  и  укидања монопола  у  телекомуникационом  сектору  у 
РС,  као  и  почетак  хармонизације  са  законодавством  ЕУ,  отпочео  је  са  усвајањем  Законом  о 
телекомуникацијама  2003.  године.  Потребан  услов  за  примену  овог  закона  представљало  је 
оснивање  Републичке  агенције  за  телекомуникације.  Наиме,  крајем маја 2005.  године  Народна 
скупштина  РС  изабрала  је  Управни  одбор  Републичке  агенција  за  телекомуникације  (у  наставку 
РАТЕЛ)  који  је  у  законском  року  обезбедио  све  потребне  услове  да  РАТЕЛ  19.  децембра  2005. 
године постане функционалан и отпочне са радом. Након брзо превазиђених почетних проблема у 
свом функционисању,  РАТЕЛ  је,  према  нашем мишљењу,  више  него  успешно  окончао  пословну 
2006. годину на коју се односи овај извештај. 
 
  Основни  задатак  РАТЕЛ‐а  представља  стварање  услова  за  отворено  тржиште  и 
обезбеђивање равноправног положаја свих учесника у сектору телекомуникација. У складу са тим, 
примаран циљ РАТЕЛ‐а јесте обезбеђивање услова за даљи развој телекомуникационог сектора и 
задовољење јавних интереса који је могуће постићи кроз: 
 

 регулацију тржишта на бази познатих економских принципа, 
 стимулисање конкуренције, увођење нових оператора и увођење нових услуга 
 континуирано побољшање квалитета постојећих сервиса и услуга, 
 заштиту корисника. 

 
РАТЕЛ  је  у  току  2006  године  објавио  публикацију  под  називом  „ПРЕГЛЕД  ТРЖИШТА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА  У  РЕПУБЛИЦИ  СРБИЈИ  У  2005.  ГОДИНИ“  (јавна  презентација  је  била  на  ТЕЛФОР‐у 
2006). Тај преглед представља основни документ на основу кога се могу пројектовати промене у 
сектору телекомуникација у Републици Србији у наредном периоду. 

 
 
 
 
 

 
Република Србија 



РЕЗУЛТАТИ РАДА РАТЕЛ‐ а У 2006. ГОДИНИ 
 

За разлику од 2005. године у којој је, практично на њеном истеку, РАТЕЛ отпочео своју мисију на 
плану регулисања тржишта телекомуникација у РС, 2006. година може се окарактерисати као прва 
и веома успешна пословна година ове агенције. О свему томе убедљиво сведочи наредни приказ 
пословних перформанси који је остварен у периоду 1.1.‐31.12.2006. године:  

 

 У  циљу  регулисања  телекомуникационог  сектора,  РАТЕЛ  је  донео  већи  део  потребних 
нормативних  аката.  У  Службеном  гласнику  РС  до  сада  је  објављено  више  од  25 
Правилника. Правилницима је регулисано: управљање, планирање, коришћење, контрола 
и  надзор  фреквенција,  технички  прегледи,  стандарди  и  сертификати,  вршење  услуга 
(говорне услуге, Интернет, КДС, итд.). Такође, донет је део правилника за нумерацију, а у 
изради  су  и  правилници  за  телекомуникационе  мреже,  интерконекцију  и  универзални 
сервис. 

 На иницијативу Агенције и уз велики напор Стручног Савета РАТЕЛ‐а, октобра 2006. године 
Влада РС је усвојила Стратегију развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 
2010. године. 

 Предложен је и усвојен План расподеле фреквенција за аналогне ФМ и ТВ станице. 

 Предложен је и усвојен План нумерације за телекомуникационе мреже. 

 Извршена је замена Лиценце за мобилну мрежу и услуге предузећу „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. 
д. 

 Заједно са Агенцијом за приватизацију, РАТЕЛ је учествовао у продаји предузећа Моби 63 
и тако омогућио остваривање највеће иностране директне инвестиције у РС не само у току 
2006. године, него и у опште у периоду 2000‐2006. 

 Издата је Лиценца за мобилну мрежу и услуге ‐ Теленор АСА, Норвешка.  

 Спроведен  је поступак  јавног надметања  за лиценцу  за  трећег мобилног оператера и по 
том основу остварена  је цена од 328 милиона евра која представља  још  једну инострану 
директну инвестицију и приход буџета РС, уз чињеницу да је то највећа постигнута цена за 
лиценцу за неког мобилног оператера у блиском нам окружењу. 

 Издата је Лиценца за мобилну мрежу и услуге – Мобилком Аустрија, Аустрија. 

 На  основу  конкурса  РРА  издате  су  дозволе  за  5  ТВ  и  5  радио  станица  са  националним 
покривањем. 

 На основу конкурса РРА издате су дозволе за 6  ТВ и 14  радио станица за подручје  града 
Београда. 

 У  регистру  Агенције  је  евидентирано  150  Интернет  оператора,  од  којих  је  95  добило 
одобрење за рад. 

 У  регистру  Агенције  је  евидентирано    око  67  КДС  оператора,  од  којих  је  47  добило 
одобрење за рад. 

 Издато је више од 5.000 дозвола за радио станице. 

 Издато је више од 500 техничких дозвола ‐ сертификата. 

 Извршено је више од 100 техничких прегледа. 



 Упорeдни  приказ  броја  корисника,  као  и  степен  пенетрације  јавне  фиксне 
телекомуникационе  мреже,  јавне  мобилне  телекомуникационе  мреже,  Интернета, 
кабловских система, као и широкопојасних сервиса за 2005 годину и 2006 годину приказан  
је  у  Прилогу.  Презентовани  упоредни  прикази  недвосмислено  показују  да  је  дошло  до 
повећања броја корисника у свим врстама телекомуникационих  мрежа и сервиса, чему је 
несумњиво  допринело  оснивање  и  велико  ангажовање  Републичке  агенције  за 
телекомуникације.     

 Издато је више од 800 сагласности за увоз робе. 

 Координиран  је  нови  план  за  дигиталну  радио‐дифузију,  којим  је  омогућено  покривање 
територије Србије са од 32 до 48 различитих телевизијских програма, односно од 12 до 16 
радио програма. (Конференција RRС‐06 у Женеви) 

 Учешће  и  рад  на  више  билатералних  и  мултилатералних  радних  састанака  у  вези  са 
међународном координацијом за аналогну и дигиталну радио‐дифузију.   

 Успостављени су контакти са регулаторним агенцијама из свих земаља региона,  као и са 
релевантним институцијама из земље и света. 

 Од  краја  септембра  2006.  године  РАТЕЛ  је,  испред  државе  Републике  Србије,  званично 
регистрован  у  Међународној  Унији  за  Телекомуникације  (ITU)  у  Женеви,  за  питања 
регулативе. 

 Данас РАТЕЛ остварује сарадњу са преко 1.000 пословних партнера. 

 Коначно, у току 2006. године РАТЕЛ је веома успешно пословао и на финансијском плану, 
остваривши  укупне  приходе  од  близу  405  милиона  динара  и  укупне  расходе  од  275 
милиона  динара.  Пошто  РАТЕЛ  према  Закону  о  телекомуникацијама  послује  као 
непрофитна  организација,  вишак  укупних  прихода  над  укупним  расходима,  тј.  око  115 
милиона  динара  биће  уплаћен  у  корист  буџета  РС  по  окончању  поступка  ревизије 
финансијских извештаја. 

 
 

 



АКТИВНОСТИ РАТЕЛ‐а У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 
  У  складу  са  Законом  о  телекомуникацијама,  РАТЕЛ  је  дужан  да  у  обављању  послова 
утврђених  овим  Законом  обезбеди  примену  Стратегије  коју  је  донела  Влада  РС  и  на  тај  начин 
омогући  остваривање  у  њој  садржаних  општи  друштвених  интереса.  У  складу  са  Закључком  о 
актуелном стању развоја  телекомуникација у Стратегији се, између осталог, наводи  ... „у смислу 
прописа  који  регулишу  област  телекомуникација  створени  су  формални  услови  за  de  facto 
укидање  монопола  у  телекомуникацијама,  либерализацију  и  стварање  конкурентног  тржишта“, 
као  и  да  је  „у  надлежности  РАТЕЛ‐а  развој  и  регулисање  тржишта  телекомуникационе 
инфраструктуре  и  услуга“,  полазећи  од  тога  УО  РАТЕЛ‐а  је  за  наредни  период  прогласио 
круцијалним следеће активности: 

 

 Рационално коришћење фреквенцијског спектра; 

 Формирање фонда за универзални сервис и потпуна доступност универзалног сервиса; 

 Интерконекција,  питање  међународног  повезивања,  питање  изнајмљивања  водова  и 
телекомуникационе канализације. 

 Прелазак на формирање тарифа према принципима релевантних трошкова. 

 Равномеран развој телекомуникационе инфраструктуре и постепен прелазак на савремене 
пакетске  мреже.  У  оквиру  тога  посебно  обезбедити  развој  савремених  мрежа,  као  и 
широкопојасног и бежичног приступа Интернету. 

 Хармонизација и модернизација законске регулативе. 
 

Овом приликом УО и менаџмет РАТЕЛ‐а још једном истичу своју отвореност за сарадњу са 
свим релевантним стручним и научним институцијама као и компанијама које нам могу помоћи у 
остваривању дефинисане мисије РАТЕЛ‐а на  тржишту  телекомуникација РС. У  том смислу РАТЕЛ 
ће,  такође,  наставити  да  користи  мишљења  и  препоруке  формираног  стручног  Савета,  затим,  у 
жељи  да  своја  размишљања  и  резултате  представимо  и  чујемо  реакције  шире  јавности, 
покренућемо читав низ стручних расправа и, коначно, у отвореном дијалогу са свим учесницима у 
телекомуникационом  сектору,  тј.  операторима,  провајдерима  и  крајњим  корисницима 
настојаћемо да и у наступајућем периоду доносимо одлуке које ће омогућити приближавање овог 
сектора наше привреде искуствима економски развијених земаља ка којима треба да тежимо. 

 
 

 
Београд, 10. април 2007. године               

УПРАВНИ ОДБОР  
РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 
 


