
30. јун 2010. Број 44 3

1664
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

УКАЗ

о про гла ше њу Закона о електронским 
комуникацијама

Про гла ша ва се Закон о електронским комуникацијама, ко ји је 
до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на сед ни ци Другог 
ванредног за се да ња у 2010. го ди ни, 29. јуна 2010. го ди не.

ПР број 135
У Бе о гра ду, 30. јуна 2010. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Бо рис Та дић, с.р.

ЗА  КОН

о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет за ко на

Члан 1.
Овим за ко ном уре ђу ју се: усло ви и на чин за оба вља ње де лат-

но сти у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја; над ле жно сти др жав-
них ор га на у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја; по ло жај и рад 
Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је; на кна де; спро-
во ђе ње јав них кон сул та ци ја у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци-
ја; оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја по ре жи му 
оп штег овла шће ња; про јек то ва ње, из град ња или по ста вља ње, 
ко ри шће ње и одр жа ва ње елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, 
при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и 
тер ми нал не опре ме; пра во слу жбе но сти и за јед нич ког ко ри шће-
ња; ме ђу по ве зи ва ње и при ступ; пру жа ње услу га уни вер зал ног 
сер ви са; од ре ђи ва ње тр жи шта под ло жних прет ход ној ре гу ла ци ји, 
ана ли за тр жи шта, од ре ђи ва ње опе ра то ра са зна чај ном тр жи шном 
сна гом (у да љем тек сту: опе ра тор са ЗТС) и овла шће ња Ре пу блич-
ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је у од но су на опе ра то ра са 
ЗТС; упра вља ње и ко ри шће ње адре са и бро је ва (у да љем тек сту: 
ну ме ра ци ја); упра вља ње, ко ри шће ње и кон тро ла ра дио-фре квен-
циј ског спек тра; ди стри бу ци ја и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја; 
за шти та пра ва ко ри сни ка и прет плат ни ка; без бед ност и ин те гри тет 
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га; тај ност елек трон-
ских ко му ни ка ци ја, за ко ни то пре сре та ње и за др жа ва ње по да та ка; 
над зор над при ме ном овог за ко на; ме ре за по сту па ње су прот но од-
ред ба ма овог за ко на, као и дру га пи та ња од зна ча ја за функ ци о-
ни са ње и раз вој елек трон ских ко му ни ка ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 2.
Одред бе овог за ко на не од но се се на елек трон ске ко му ни ка-

ци о не мре же за по себ не на ме не, осим од ре да ба ко је се од но се на 
ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја за по себ не на ме не и по себ не слу-
ча је ве ме ђу по ве зи ва ња елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа за 
по себ не на ме не и јав них ко му ни ка ци о них мре жа.

Ци ље ви и на че ла ре гу ли са ња од но са у обла сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја

Члан 3.
Циљеви и на че ла ре гу ли са ња од но са у обла сти елек трон ских 

ко му ни ка ци ја за сни ва ју се на:
1) обез бе ђи ва њу усло ва за рав но ме ран раз вој елек трон ских 

ко му ни ка ци ја на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;
2) обез бе ђи ва њу пред ви ди во сти по сло ва ња и рав но прав них 

усло ва за по сло ва ње опе ра то ра;

3) ускла ђи ва њу оба вља ња де лат но сти у обла сти елек трон-
ских ко му ни ка ци ја са до ма ћим и ме ђу на род ним стан дар ди ма;

4) обез бе ђи ва њу до ступ но сти услу га уни вер зал ног сер ви са 
свим гра ђа ни ма у Ре пу бли ци Ср би ји, уз за до во ље ње по тре ба спе-
ци фич них дру штве них гру па, укљу чу ју ћи осо бе са ин ва ли ди те-
том, ста ри је и со ци јал но угро же не ко ри сни ке;

5) обез бе ђи ва њу ме ђу по ве зи ва ња елек трон ских ко му ни ка ци-
о них мре жа и услу га, од но сно опе ра то ра, под рав но прав ним и уза-
јам но при хва тљи вим усло ви ма;

6) под сти ца њу кон ку рен ци је, еко но мич но сти и де ло твор но-
сти у оба вља њу де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;

7) под сти ца њу ра ци о нал ног и еко но мич ног ко ри шће ња ну ме-
ра ци је и ра дио-фре квен циј ског спек тра;

8) обез бе ђи ва њу мак си мал не ко ри сти за ко ри сни ке елек трон-
ских ко му ни ка ци ја, укљу чу ју ћи осо бе са ин ва ли ди те том, ста ри је 
и со ци јал но угро же не ко ри сни ке, на ро чи то у сми слу из бо ра, це не 
и ква ли те та;

9) обез бе ђи ва њу ви со ког ни воа за шти те ин те ре са по тро ша ча 
у од но су са опе ра то ри ма, на ро чи то обез бе ђи ва њем до ступ но сти 
ја сних и пот пу них ин фор ма ци ја о це на ма, усло ви ма при сту па и 
ко ри шће ња (укљу чу ју ћи огра ни че ња) и ква ли те ту јав них ко му ни-
ка ци о них мре жа и услу га, као и ефи ка сним по сту па њем по при ту-
жба ма на рад опе ра то ра;

10) обез бе ђи ва њу стал ног уна пре ђе ња ква ли те та услу га елек-
трон ских ко му ни ка ци ја;

11) обез бе ђи ва њу мо гућ но сти крај њих ко ри сни ка да, при ли-
ком ко ри шће ња јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, сло бод но 
при сту па ју и ди стри бу и ра ју ин фор ма ци је, као и да ко ри сте апли-
ка ци је и услу ге по свом из бо ру;

12) обез бе ђи ва њу ви со ког ни воа за шти те по да та ка о лич но-
сти и при ват но сти ко ри сни ка, а у скла ду са За ко ном о за шти ти по-
да та ка о лич но сти и дру гим за ко ни ма;

13) оси гу ра ва њу без бед но сти и ин те гри те та јав них ко му ни-
ка ци о них мре жа и услу га.

Зна че ње по је ди них пој мо ва

Члан 4.
Поједи ни пој мо ви упо тре бље ни у овом за ко ну има ју сле де ће 

зна че ње:
1) адре са је низ зна ко ва, сло ва, ци фа ра и сиг на ла ко ји је на-

ме њен за од ре ђи ва ње од ре ди шта ве зе;
2) апли ка тив ни про грам ски ин тер фејс (АПИ) је софт вер ски 

ин тер фејс из ме ђу апли ка ци ја пру жа ла ца ме диј ских са др жа ја и 
уре ђа ја за при јем тих са др жа ја;

3) ме диј ски са др жа ји об у хва та ју ра диј ске и те ле ви зиј ске 
про гра ме, од но сно аудио-ви зу ел не са др жа је, као и са њи ма по ве-
за не ин тер ак тив не услу ге, ко ји се ди стри бу и ра ју и еми ту ју, од но-
сно пру жа ју ко ри сни ци ма пу тем елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа, на осно ву про грам ске ше ме или на зах тев ко ри сни ка;

4) де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја об у хва та из град њу 
или по ста вља ње, одр жа ва ње, ко ри шће ње и да ва ње на ко ри шће ње 
јав них ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва, као и 
пру жа ње јав но до ступ них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га;

5) бро је ви су ни зо ви ци фа ра ко ји се упо тре бља ва ју за адре си-
ра ње у елек трон ским ко му ни ка ци о ним мре жа ма;

6) елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (ЕМЦ) је спо соб ност 
уре ђа ја или си сте ма да ра ди на за до во ља ва ју ћи на чин у свом елек-
тро маг нет ском окру же њу и да не узро ку је штет не елек тро маг нет-
ске смет ње дру гим уре ђа ји ма или си сте ми ма у том окру же њу;

7) елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа пред ста вља си сте-
ме пре но са и, та мо где је то при ме ње но, уре ђа је за ко му та ци ју 
и усме ра ва ње и дру ге ре сур се, укљу чу ју ћи па сив не мре жне еле-
мен те, ко ји омо гу ћа ва ју пре нос сиг на ла по мо ћу жич них, ра дио, 
оп тич ких или дру гих елек тро маг нет ских сред ста ва, укљу чу ју ћи 
са те лит ске мре же, фик сне (са ко му та ци јом ко ла и па ке та, укљу чу-
ју ћи Ин тер нет) и мо бил не мре же, енер гет ске ка блов ске си сте ме, у 
де лу ко ји се ко ри сти за пре нос сиг на ла, мре же ко је се ко ри сте за 
ди стри бу ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја, без об зи ра на вр-
сту по да та ка и ин фор ма ци ја ко ји се пре но се;

НАРОДНА  СКУПШТИНА
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8) елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа за по себ не на ме не је 
елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа ор га на од бра не, уну тра шњих 
по сло ва и Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је (у да љем тек сту: 
ор га ни од бра не и без бед но сти), ор га на др жав не упра ве над ле жних 
за за шти ту и спа са ва ње, као и слу жби за хит не ин тер вен ци је (у 
да љем тек сту: слу жбе за хит не ин тер вен ци је), ко ја се ко ри сти за 
на ме не за ко је су на ве де ни ор га ни осно ва ни, не ко ри сти се у ко-
мер ци јал не свр хе и не да је се на ко ри шће ње тре ћим ли ци ма;

9) елек трон ска ко му ни ка ци о на опре ма је опре ма ко ја се упо-
тре бља ва за оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;

10) елек трон ска ко му ни ка ци о на услу га је услу га ко ја се по 
пра ви лу пру жа уз на кна ду, а са сто ји се у це ли ни или пре те жно 
од пре но са сиг на ла у елек трон ским ко му ни ка ци о ним мре жа ма, 
укљу чу ју ћи те ле ко му ни ка ци о не услу ге и услу ге ди стри бу ци је и 
еми то ва ња ме диј ских са др жа ја, али не об у хва та услу ге пру жа ња 
ме диј ских са др жа ја или оба вља ња уред нич ке кон тро ле над ме-
диј ским са др жа ји ма ко ји се пре но се пу тем елек трон ских ко му ни-
ка ци о них мре жа и услу га, ни ти об у хва та услу ге ин фор ма ци о ног 
дру штва ко је се у це ли ни или пре те жно не са сто је од пре но са сиг-
на ла елек трон ским ко му ни ка ци о ним мре жа ма;

11) елек трон ска по ру ка је сва ки тек сту ал ни, гла сов ни, звуч ни 
или сли ков ни за пис, по слат пре ко јав не ко му ни ка ци о не мре же, ко-
ји се мо же по хра ни ти у мре жи или у тер ми нал ној опре ми при ма о-
ца све док је при ма лац не пре у зме или јој при сту пи;

12) елек трон ски про грам ски во дич је услу га при до да та ди ги-
тал ном пре но су ме диј ских са др жа ја, ко ја ко ри сни ку омо гу ћа ва јед-
но став но пре тра жи ва ње по ну ђе них ме диј ских са др жа ја и услу га;

13) ге о граф ски број је број из на ци о нал ног пла на ну ме ра ци је 
чи ји део ци фа ра има ге о граф ско зна че ње, ко је се ко ри сти за усме-
ра ва ње по зи ва на фи зич ко ме сто тер ми нал не тач ке мре же;

14) ин тер фејс је фи зич ка или ло гич ка ве за из ме ђу два или 
ви ше уре ђа ја, два или ви ше де ло ва истог уре ђа ја, или ме ди ју ма 
пре но са, де фи ни са на функ ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма, ка рак те-
ри сти ка ма сиг на ла или дру гим од го ва ра ју ћим ка рак те ри сти ка ма;

15) Ин тер нет је гло бал ни елек трон ски ко му ни ка ци о ни си-
стем са чи њен од ве ли ког бро ја ме ђу соб но по ве за них ра чу нар ских 
мре жа и уре ђа ја, ко ји раз ме њу ју по дат ке ко ри сте ћи за јед нич ки 
скуп ко му ни ка ци о них про то ко ла;

16) ин тер о пе ра бил ност је свој ство два или ви ше си сте ма 
или њи хо вих де ло ва да раз ме њу ју по дат ке и ко ри сте по дат ке ко ји 
су раз ме ње ни;

17) из бор опе ра то ра је услу га ко ја ко ри сни ку омо гу ћа ва 
оства ри ва ње од ре ђе них вр ста ве за у окви ру јав но до ступ них те ле-
фон ских услу га, из бо ром опе ра то ра ко ји по сре ду је у оства ри ва њу 
тих ве за, при че му из бор опе ра то ра мо же би ти уна пред про гра ми-
ран или оства рив би ра њем пре фик са за из бор опе ра то ра, од но сно 
при ме ном дру гог од го ва ра ју ћег тех нич ког по ступ ка;

18) јав на ко му ни ка ци о на мре жа је сте елек трон ска ко му ни ка-
ци о на мре жа ко ја се, у це ли ни или пре те жно, ко ри сти за пру жа ње 
јав но до ступ них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га и омо гу ћа-
ва пре нос по да та ка из ме ђу тер ми нал них та ча ка мре же;

19) јав на те ле фон ска мре жа је елек трон ска ко му ни ка ци о на 
мре жа ко ја се ко ри сти за пру жа ње јав но до ступ них те ле фон ских 
услу га и омо гу ћа ва пре нос го во ра и по да та ка из ме ђу тер ми нал них 
та ча ка мре же;

20) јав на те ле фон ска го вор ни ца је јав но до сту пан те ле фон 
чи је се ко ри шће ње пла ћа;

21) јав но до ступ на те ле фон ска услу га је јав но до ступ на 
елек трон ска ко му ни ка ци о на услу га за, ди рект но или ин ди рект но, 
упу ћи ва ње и при ма ње на ци о нал них, од но сно на ци о нал них и ме-
ђу на род них по зи ва пре ко јед ног или ви ше бро је ва из на ци о нал ног 
или ме ђу на род ног пла на ну ме ра ци је;

22) ко ло ка ци ја је услу га пру жа ња фи зич ког про сто ра и тех-
нич ких сред ста ва на од ре ђе ној ло ка ци ји, по треб них ра ди сме шта-
ја и по ве зи ва ња елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме опе ра то ра;

23) ко му ни ка ци ја озна ча ва раз ме ну или пре но ше ње ин фор ма-
ци ја из ме ђу од ре ђе ног бро ја осо ба пу тем јав но до ступ них елек-
трон ских ко му ни ка ци о них услу га, из у зев ин фор ма ци ја ко је се 
пре но се у скло пу услу га јав ног еми то ва ња про гра ма пре ко елек-
трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и ко је се не мо гу по ве за ти са од-
ре ђе ним прет плат ни ком или ко ри сни ком, од но сно при ма о цем;

24) ко ри сник је фи зич ко или прав но ли це ко је ко ри сти или 
зах те ва јав но до ступ ну елек трон ску ко му ни ка ци о ну услу гу;

25) крај њи ко ри сник је ко ри сник ко ји не оба вља де лат ност 
елек трон ских ко му ни ка ци ја;

26) ло кал на пе тља је фи зич ко ко ло ко је по ве зу је тер ми нал-
ну тач ку мре же са глав ним раз дел ни ком или екви ва лент ним сред-
ством у јав ној фик сној елек трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи;

27) ме ђу по ве зи ва ње (ин тер ко нек ци ја) је по себ на вр ста при-
сту па оства ре ног из ме ђу опе ра то ра јав них ко му ни ка ци о них мре-
жа, ко јим се ус по ста вља фи зич ко и ло гич ко по ве зи ва ње јав них ко-
му ни ка ци о них мре жа јед ног или ви ше раз ли чи тих опе ра то ра, ка ко 
би се ко ри сни ци ма услу га јед ног опе ра то ра омо гу ћи ла ме ђу соб на 
ко му ни ка ци ја или ко му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма услу га дру гих 
опе ра то ра, од но сно при ступ услу га ма ко је пру жа ју дру ги опе ра то-
ри или тре ћа ли ца ко ја има ју при ступ мре жи;

28) мул ти плекс је сиг нал ко ји на ста је ком би но ва њем ви ше 
сиг на ла у је дан за јед нич ки ра ди јед но став ни јег, ефи ка сни јег и бо-
ље за шти ће ног пре но са кроз елек трон ску ко му ни ка ци о ну мре жу;

29) не ге о граф ски број је број из на ци о нал ног пла на ну ме ра-
ци је ко ји ни је ге о граф ски, а об у хва та, из ме ђу оста лог, бро је ве у 
мо бил ној мре жи, бро је ве услу га бес плат ног по зи ва и бро је ве услу-
га са до да том вред но шћу;

30) опе ра тор је ли це ко је оба вља или је овла шће но да оба-
вља де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја;

31) оп ште овла шће ње од но си се на оба вља ње де лат но сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја у скла ду са оп штим усло ви ма ко ји се 
мо гу про пи са ти за све или за од ре ђе не вр сте елек трон ских ко му-
ни ка ци о них мре жа и услу га, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на;

32) по да ци о са о бра ћа ју се од но се на по дат ке ко ји се об ра-
ђу ју при ли ком пре но са и та ри фи ра ња ко му ни ка ци је уну тар елек-
трон ске ко му ни ка ци о не мре же;

33) по да ци о ло ка ци ји су по да ци ко ји озна ча ва ју тре нут ни 
или стал ни ге о граф ски по ло жај тер ми нал не опре ме ко ри сни ка 
уну тар елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же;

34) по тро шач је фи зич ко ли це ко је ко ри сти или зах те ва јав-
но до ступ ну елек трон ску ко му ни ка ци о ну услу гу за лич не по тре-
бе, ко је се пре те жно не од но се на оба вља ње по слов не де лат но сти, 
про фе си је или за на та;

35) пре но си вост бро ја је мо гућ ност ко ри сни ка да про ме-
ни опе ра то ра елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га, без про ме не 
прет плат нич ког бро ја;

36) пред из бор опе ра то ра је услу га ко ја ко ри сни ку омо гу ћа ва 
оства ри ва ње од ре ђе них вр ста ве за у окви ру јав но до ступ них те-
ле фон ских услу га, по сред ством уна пред иза бра ног опе ра то ра ко ји 
по сре ду је у оства ри ва њу тих ве за, без би ра ња пре фик са за из бор 
опе ра то ра, од но сно при ме ном дру гог од го ва ра ју ћег тех нич ког по-
ступ ка;

37) прет ход на ре гу ла ци ја од но си се на од ре ђи ва ње по себ них 
усло ва под ко ји ма опе ра то ри са зна чај ном тр жи шном сна гом оба-
вља ју де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја ра ди обез бе ђи ва ња 
раз во ја кон ку рен ци је на тр жи шту;

38) при ступ под ра зу ме ва да ва ње на ко ри шће ње сред ста ва 
или услу га дру гим опе ра то ри ма, под од ре ђе ним усло ви ма, би ло на 
екс клу зив ној или не ек склу зив ној осно ви, ра ди пру жа ња елек трон-
ских ко му ни ка ци о них услу га, укљу чу ју ћи услу ге пу тем ко јих се 
пру жа ју услу ге ин фор ма ци о ног дру штва или ме диј ски са др жа ји, 
што, из ме ђу оста лог, об у хва та: при ступ еле мен ти ма мре же и при-
па да ју ћим сред стви ма, што мо же об у хва та ти при кљу че ње опре ме 
пу тем фик сних или бе жич них ве за (на ро чи то при ступ ло кал ној 
пе тљи, те сред стви ма и услу га ма нео п ход ним за пру жа ње услу га 
пре ко ло кал не пе тље), при ступ фи зич кој ин фра струк ту ри (укљу-
чу ју ћи згра да ма, ка блов ској ка на ли за ци ји и ан тен ским сту бо ви-
ма), при ступ од го ва ра ју ћим софт вер ским си сте ми ма (укљу чу ју ћи 
си сте ми ма за опе ра тив ну по др шку), при ступ ин фор ма ци о ним си-
сте ми ма и ба за ма по да та ка за на ру чи ва ње, пру жа ње, одр жа ва ње, 
об ра чун и на пла ту услу га, при ступ си сте ми ма за пре во ђе ње бро је-
ва или си сте ми ма са исто вет ном функ ци о нал но шћу, при ступ фик-
сним и мо бил ним мре жа ма (по себ но за по тре бе ро мин га), при ступ 
си сте ми ма услов ног при сту па, као и при ступ вир ту ел ним мре-
жним услу га ма;

39) при па да ју ћа сред ства об у хва та ју по ве за не услу ге, фи-
зич ку ин фра струк ту ру и дру га сред ства или еле мен те по ве за не са 
елек трон ском ко му ни ка ци о ном мре жом или елек трон ском ко му-
ни ка ци о ном услу гом, ко ји омо гу ћа ва ју или по др жа ва ју пру жа ње 
услу га пу тем те мре же или услу ге, или се мо гу ис ко ри сти ти у те 
свр хе, укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог, згра де или ула зе у згра де, ка-
блов ску ка на ли за ци ју и во до ве у згра да ма, ан те не, тор ње ве и дру-
ге пот пор не објек те, про вод не це ви и ка на ле, сту бо ве, шах то ве и 
раз вод не ор ма ре;
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40) по ве за не услу ге об у хва та ју услу ге по ве за не са елек трон-

ском ко му ни ка ци о ном мре жом или елек трон ском ко му ни ка ци-
о ном услу гом, ко је омо гу ћа ва ју или по др жа ва ју пру жа ње услу га 
пу тем те мре же или услу ге, или се мо гу ис ко ри сти ти у те свр хе, 
укљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог, си сте ме за пре во ђе ње бро је ва или 
си сте ме са исто вет ном функ ци о нал но шћу, си сте ме услов ног при-
сту па и елек трон ске про грам ске во ди че, као и дру ге услу ге, по пут 
услу га ба зи ра них на по да ци ма о иден ти те ту, ло ка ци ји и до ступ но-
сти ко ри сни ка;

41) прет плат ник је фи зич ко или прав но ли це ко је је за кљу-
чи ло уго вор са опе ра то ром јав но до ступ них елек трон ских ко му ни-
ка ци о них услу га о пру жа њу тих услу га;

42) ра дио-фре квен циј ски спек тар је део елек тро маг нет ног 
спек тра ко ји се од но си на ра дио-фре квен ци је кон вен ци о нал но 
сме ште не у оп се гу од 9 кХз до 3000 ГХз;

43) ра дио-фре квен циј ски оп сег је део ра дио-фре квен циј ског 
спек тра од ре ђен гра нич ним уче ста но сти ма;

44) ра дио ста ни ца пред ста вља је дан или ви ше пре дај ни ка и/
или при јем ни ка са јед ном или ви ше ан те на, и дру гих уре ђа ја, сме-
ште них на од ре ђе ној ло ка ци ји ра ди еми то ва ња ра дио сиг на ла;

45) раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи од но си се на пот-
пу ни раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи и де ље ни при ступ ло-
кал ној пе тљи, при че му не до ла зи до про ме не вла сни штва над ло-
кал ном пе тљом;

46) пот пу ни раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи под ра зу-
ме ва да ва ње пу ног ка па ци те та ло кал не пе тље опе ра то ра са зна чај-
ном тр жи шном сна гом на ко ри шће ње дру гом опе ра то ру;

47) де ље ни при ступ ло кал ној пе тљи под ра зу ме ва да ва ње од-
ре ђе ног де ла ка па ци те та ло кал не пе тље (нпр. од ре ђе ног фре квен-
циј ског оп се га) опе ра то ра са зна чај ном тр жи шном сна гом на ко ри-
шће ње дру гом опе ра то ру;

48) си стем услов ног при сту па је би ло ко ја тех нич ка ме ра или 
ре ше ње ко јим се омо гу ћа ва при ступ у ра зу мљи вом об ли ку за шти-
ће ним ме диј ским са др жа ји ма и услу га ма уз услов пла ћа ња на кна-
де или дру ги об лик прет ход ног по је ди нач ног одо бре ња;

49) по зив је ве за, ус по ста вље на пу тем јав но до ступ не елек-
трон ске ко му ни ка ци о не услу ге, ко ја омо гу ћа ва дво смер ну гла сов-
ну ко му ни ка ци ју;

50) тер ми нал на опре ма је про из вод, од но сно ње го ва ком по-
нен та, ко ја се, у це ли ни или пре те жно, ко ри сти за пру жа ње елек-
трон ских ко му ни ка ци о них услу га, а при кљу чу је се, ди рект но или 
ин ди рект но, на од го ва ра ју ћу тер ми нал ну тач ку мре же;

51) тер ми нал на тач ка мре же је фи зич ка тач ка у ко јој ко ри-
сник оства ру је при ступ јав ној ко му ни ка ци о ној мре жи, а у мре жа-
ма ко је ко ри сте ко му та ци ју или усме ра ва ње, тач ка јед но знач но 
од ре ђе на мре жном адре сом, ко ја мо же би ти у ве зи са бро јем или 
име ном;

52) уни вер зал ни сер вис пред ста вља скуп основ них елек трон-
ских ко му ни ка ци о них услу га од ре ђе ног оби ма и ква ли те та, ко је су 
до ступ не сви ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по при хва тљи-
вим це на ма;

53) услу га са до да том вред но шћу је услу га ко ја зах те ва об ра-
ду по да тка о са о бра ћа ју или по да та ка о ло ка ци ји ко ји ни су по да ци 
о са о бра ћа ју, из ван оп се га нео п ход ног за пре нос ко му ни ка ци је или 
за об ра чун и на пла ту тро шко ва;

54) штет на смет ња је не же ље ни сиг нал ко ји де гра ди ра ква-
ли тет пре но са, оме та, пре ки да или на дру ги на чин угро жа ва рад 
од ре ђе ног елек трон ског ко му ни ка ци о ног уре ђа ја или си сте ма, ко-
ји функ ци о ни ше у скла ду са де фи ни са ним кри те ри ју ми ма ква ли-
те та пре но са сиг на ла.

II. НАД ЛЕ ЖНО СТИ ВЛА ДЕ И МИ НИ СТАР СТВА У ОБЛА СТИ 
ЕЛЕК ТРОН СКИХ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА

Члан 5.
Влада, на пред лог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве те ле-

ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва (у да љем тек сту: Ми ни-
стар ство):

1) утвр ђу је по ли ти ку у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;
2) до но си стра те шке ак те и ак ци о не пла но ве за њи хо во спро-

во ђе ње, ко ји ма се утвр ђу ју на че ла, ци ље ви и при о ри те ти раз во ја 
елек трон ских ко му ни ка ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји;

3) од лу чу је о дру гим пи та њи ма ка да је то пред ви ђе но овим 
за ко ном.

У при пре ми про пи са из ста ва 1. тач. 1) и 2) овог чла на уче-
ству ју над ле жни ор га ни ауто ном не по кра ји не.

Члан 6.
Минис тар ство, у скла ду са за ко ном:
1) вр ши над зор над при ме ном овог за ко на и про пи са до не тим 

на осно ву ње га;
2) пред ста вља Ре пу бли ку Ср би ју у ме ђу на род ним ор га ни за-

ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и 
ста ра се о спро во ђе њу ме ђу на род них спо ра зу ма у обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја;

3) до при но си ускла ђи ва њу до ма ћих про пи са у обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја са од го ва ра ју ћим про пи си ма Европ ске 
уни је;

4) пред у зи ма ме ре за под сти ца ње ин ве сти ра ња у обла сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја и упо тре бе ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о них тех но ло ги ја;

5) пред у зи ма ме ре за под сти ца ње ис тра жи ва ња и раз во ја у 
обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, у са рад њи са ми ни стар ством 
над ле жним за по сло ве раз во ја и уна пре ђе ња на уч но и стра жи вач ке 
де лат но сти;

6) од лу чу је о дру гим пи та њи ма ка да је то пред ви ђе но овим 
за ко ном.

III. РЕ ПУ БЛИЧ КА АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЕЛЕК ТРОН СКЕ 
КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

Прав ни по ло жај

Члан 7.
Републич ка аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је (у да љем 

тек сту: Аген ци ја), осно ва на овим за ко ном, је са мо стал на ор га ни-
за ци ја са свој ством прав ног ли ца, ко ја вр ши јав на овла шће ња у 
ци љу ефи ка сног спро во ђе ња утвр ђе не по ли ти ке у обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја, под сти ца ња кон ку рен ци је елек трон ских 
ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, уна пре ђи ва ња њи хо вог ка па ци-
те та, од но сно ква ли те та, до при но са раз во ју тр жи шта елек трон-
ских ко му ни ка ци ја и за шти те ин те ре са ко ри сни ка елек трон ских 
ко му ни ка ци ја, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и про пи са до не-
тим на осно ву ње га.

Аген ци ја је функ ци о нал но и фи нан сиј ски не за ви сна од др-
жав них ор га на, као и ор га ни за ци ја и ли ца ко ја оба вља ју де лат ност 
елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Аген ци ја по слу је у скла ду са про пи си ма о јав ним аген ци ја ма.
Над зор над за ко ни то шћу и свр си ход но шћу ра да Аген ци је у 

вр ше њу по ве ре них по сло ва вр ши Ми ни стар ство.
Аген ци ја мо же, за оба вља ње по је ди них струч них по сло ва из 

сво је над ле жно сти, ан га жо ва ти дру га до ма ћа или стра на прав на и 
фи зич ка ли ца.

На чин ра да и уну тра шње уре ђе ње Аген ци је уре ђу ју се ста ту-
том, ко ји до но си управ ни од бор Аген ци је.

На ста тут Аген ци је са гла сност да је Вла да.

Над ле жно сти Аген ци је

Члан 8.
Агенци ја, у скла ду са за ко ном:
1) до но си под за кон ске ак те;
2) од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма опе ра то ра и ко ри сни ка;
3) са ра ђу је са ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма над ле жним за об-

ласт ра ди о ди фу зи је, за шти те кон ку рен ци је, за шти те по тро ша ча, 
за шти те по да та ка о лич но сти и дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма 
по пи та њи ма зна чај ним за област елек трон ских ко му ни ка ци ја;

4) са ра ђу је са над ле жним ре гу ла тор ним и струч ним те ли ма 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је и дру гих др жа ва ра ди уса гла ша ва-
ња прак се при ме не про пи са из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци-
ја и под сти ца ња раз во ја пре ко гра нич них елек трон ских ко му ни ка-
ци о них мре жа и услу га;

5) уче ству је у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци-
ја у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја у свој ству на ци о нал ног 
ре гу ла тор ног те ла у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;

6) оба вља дру ге по сло ве у скла ду са овим за ко ном.
По сло ве из ста ва 1. овог чла на Аген ци ја оба вља као по ве ре не 

по сло ве, не при стра сно и јав но.
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Ор га ни Аген ци је

Члан 9.
Органи Аген ци је су управ ни од бор и ди рек тор.

Управ ни од бор Аген ци је

Члан 10.
Управ ни од бор Аген ци је има пет чла но ва, од ко јих је је дан 

пред сед ник и је дан за ме ник пред сед ни ка.
Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве управ ног од-

бо ра би ра и раз ре ша ва На род на скуп шти на на пред лог Вла де, на 
осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са, у скла ду са од ред ба ма овог 
за ко на.

Ман дат чла но ва управ ног од бо ра је пет го ди на.
Исто ли це мо же би ти би ра но за чла на управ ног од бо ра нај-

ви ше два пу та.

Де ло круг управ ног од бо ра

Члан 11.
Управ ни од бор Аген ци је, у скла ду са за ко ном:
1) до но си го ди шњи план ра да Аген ци је, ускла ђен са стра те-

шким ак ти ма и ак ци о ним пла но ви ма из обла сти елек трон ских ко-
му ни ка ци ја, нај ка сни је до кра ја те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну;

2) до но си дру га ак та про пи са на овим за ко ном;
3) оба вља дру ге по сло ве ко ји овим за ко ном или ста ту том 

Аген ци је ни су ста вље ни у над ле жност ди рек то ра.

На чин ра да управ ног од бо ра

Члан 12.
Управ ни од бор од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја 

чла но ва, осим у слу ча је ви ма ка да је овим за ко ном или ста ту том 
Аген ци је од ре ђе но дру га чи је.

Управ ни од бор дво тре ћин ском ве ћи ном до но си ста тут Аген-
ци је.

Пред сед ник управ ног од бо ра ру ко во ди ра дом управ ног од-
бо ра и оба вља дру ге по сло ве утвр ђе не овим за ко ном и ста ту том 
Аген ци је.

Управ ни од бор до но си по слов ник о свом ра ду.
Чла но ви управ ног од бо ра има ју пра во на на кна ду за рад у 

управ ном од бо ру, ко ја се од ре ђу је у скла ду са ста ту том Аген ци је, 
уз са гла сност Вла де.

Усло ви за из бор чла но ва управ ног од бо ра

Члан 13.
Члано ви управ ног од бо ра се би ра ју из ре да углед них струч-

ња ка са ви со ким ака дем ским обра зо ва њем из обла сти зна чај них за 
рад Аген ци је, а на ро чи то из обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, 
еко но ми је и пра ва, ко ји су оства ри ли зна чај не и при зна те ра до ве 
или прак су у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ко ји ужи ва ју 
углед у струч ној јав но сти.

Три чла на управ ног од бо ра мо ра ју би ти струч ња ци из обла-
сти елек трон ских ко му ни ка ци ја.

По сту пак из бо ра чла но ва управ ног од бо ра

Члан 14.
Минис тар ство рас пи су је јав ни кон курс из чла на 10. став 2. 

овог за ко на, нај ма ње 180 да на пре ис те ка ман да та чла но ва управ-
ног од бо ра, од но сно не по сред но по пре стан ку ман да та у сми слу 
чла на 15. став 1. тач. 2–4) овог за ко на.

Оглас о јав ном кон кур су об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни-
ку Ре пу бли ке Ср би је”, на Ин тер нет стра ни ци Вла де, Ми ни стар-
ства и Аген ци је.

Оглас о јав ном кон кур су са др жи:
1) усло ве ко је кан ди дат мо ра да ис пу ња ва за из бор из чла на 

13. став 1. овог за ко на;
2) до ка зе ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс;
3) рок за под но ше ње при ја ве;
4) на чин под но ше ња при ја ве;
5) рок у ко ме се кан ди дат оба ве шта ва о то ме ка да по чи ње из-

бор ни по сту пак;

6) по дат ке о из бор ном по ступ ку;
7) по дат ке о ли цу ко је да је оба ве ште ња о јав ном кон кур су;
8) дру ге по дат ке зна чај не за по сту пак из бо ра.
При ја ва на кон курс под но си се Ми ни стар ству у ро ку од 30 

да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је”.

Вла да у ро ку од 30 да на од да на ис те ка ро ка из ста ва 4. овог 
чла на, утвр ђу је пред лог кан ди да та за пред сед ни ка, за ме ни ка пред-
сед ни ка и чла но ве управ ног од бо ра ко ји ис пу ња ва ју кри те ри ју ме 
за из бор, по шту ју ћи усло ве из чла на 13. овог за ко на, и до ста вља га 
На род ној скуп шти ни.

На род на скуп шти на при ли ком од лу чи ва ња о из бо ру чла но ва 
управ ног од бо ра по шту је усло ве из чла на 13. овог за ко на.

Ако На род на скуп шти на не иза бе ре све чла но ве управ ног од-
бо ра, по сту пак се по на вља за ме ста ко ја су оста ла упра жње на.

Пре ста нак ман да та чла на управ ног од бо ра

Члан 15.
Мандат чла на управ ног од бо ра мо же пре ста ти:
1) ис те ком вре ме на на ко је је иза бран;
2) под но ше њем остав ке На род ној скуп шти ни у пи са ној фор ми;
3) раз ре ше њем из раз ло га пред ви ђе них овим за ко ном;
4) смр ћу.

Раз ре ше ње чла на управ ног од бо ра пре ис те ка ман да та

Члан 16.
Народ на скуп шти на мо же, по соп стве ној ини ци ја ти ви или на 

пред лог Вла де, раз ре ши ти чла на управ ног од бо ра:
1) ако се утвр ди да је, при утвр ђи ва њу пред ло га за из бор у 

управ ни од бор, кан ди дат из нео о се би не и сти ни те по дат ке или 
про пу стио да из не се по дат ке о окол но сти ма бит ним за утвр ђи ва ње 
пред ло га;

2) ако се утвр ди да је у то ку тра ја ња ман да та по вре дио пра-
ви ла о су ко бу ин те ре са и не спо ји во сти функ ци ја пред ви ђе на за-
ко ном ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу 
јав них функ ци ја;

3) ако је због бо ле сти или дру гог раз ло га не спо со бан за оба-
вља ње ду жно сти ду же од шест ме се ци не пре кид но;

4) ако без осно ва ног раз ло га од би је или про пу сти да оба вља 
ду жност чла на управ ног од бо ра нај ма ње три ме се ца не пре кид но, 
од но сно нај ма ње шест ме се ци са пре ки ди ма то ком го ди ну да на;

5) ако не са ве сним или не пра вил ним ра дом оте жа или оне-
мо гу ћи рад Аген ци је, про у зро ку је ве ћу ште ту Аген ци ји, по сту па 
про тив но овом за ко ну и про пи си ма до не тим на осно ву ње га или 
та ко за не ма ру је или не са ве сно из вр ша ва сво је оба ве зе да на ста ну 
или мо гу на ста ти ве ће смет ње у ра ду Аген ци је;

6) ако му је од у зе та по слов на спо соб ност;
7) ако је прав но сна жно осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу ду-

жем од шест ме се ци или ако је осу ђен за кри вич на де ла про тив 
слу жбе не ду жно сти, пре ва ре, кра ђе, фал си фи ко ва ња ис пра ве или 
дру го слич но кри вич но де ло ко је га чи ни не до стој ним за оба вља-
ње функ ци је.

Ди рек тор Аген ци је

Члан 17.
Дирек тор је од го во ран за за ко ни тост ра да Аген ци је, за сту па 

и пред ста вља Аген ци ју, ру ко во ди ра дом и по сло ва њем Аген ци је, 
од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них у 
Аген ци ји, при пре ма и спро во ди од лу ке управ ног од бо ра, ста ра се 
о обез бе ђи ва њу јав но сти ра да Аген ци је и вр ши дру ге по сло ве од-
ре ђе не за ко ном и ста ту том Аген ци је.

Ди рек то ра би ра и раз ре ша ва управ ни од бор, на осно ву спро-
ве де ног јав ног кон кур са, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Ди рек тор се би ра на ман дат од пет го ди на и мо же би ти по но-
во иза бран.

Ди рек тор је за вре ме тра ја ња ман да та у стал ном рад ном од-
но су у Аген ци ји.

Ди рек тор за свој рад од го ва ра управ ном од бо ру, ко ме под но-
си го ди шњи и пе ри о дич не из ве шта је о ра ду.

Ди рек тор до но си акт ко јим се уре ђу је уну тра шња ор га ни-
за ци ја и си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у Аген ци ји, уз са гла сност 
управ ног од бо ра.
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Усло ви за из бор ди рек то ра

Члан 18.
За ди рек то ра се би ра ли це ко је ис пу ња ва усло ве за из бор чла-

но ва управ ног од бо ра Аген ци је и ко је има нај ма ње пет го ди на рад-
ног ис ку ства у јед ној или ви ше обла сти из де ло кру га Аген ци је.

По сту пак из бо ра ди рек то ра

Члан 19.
Управ ни од бор рас пи су је јав ни кон курс из чла на 17. став 2. 

овог за ко на и об ја вљу је га у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је” и без од ла га ња на Ин тер нет стра ни ци Аген ци је.

Оглас о јав ном кон кур су са др жи:
1) усло ве ко је кан ди дат мо ра да ис пу ња ва за из бор из чла на 18. 

овог за ко на;
2) до ка зе ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс;
3) рок за под но ше ње при ја ве;
4) на чин под но ше ња при ја ве;
5) рок у ко ме се кан ди дат оба ве шта ва о то ме ка да по чи ње из-

бор ни по сту пак;
6) по дат ке о из бор ном по ступ ку;
7) по дат ке о ли цу ко је да је оба ве ште ња о јав ном кон кур су;
8) дру ге по дат ке зна чај не за по сту пак из бо ра.
При ја ва на кон курс под но си се Аген ци ји у ро ку од 30 да на 

од да на об ја вљи ва ња кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Управ ни од бор у ро ку од 30 да на од да на ис те ка ро ка из 
ста ва 3. овог чла на, са ста вља спи сак кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју 
усло ве за из бор.

Управ ни од бор би ра ди рек то ра са спи ска из ста ва 4. овог чла на.
Ре ше ње о из бо ру ди рек то ра управ ни од бор до ста вља свим 

кан ди да ти ма ко ји су се при ја ви ли на јав ни кон курс.
Ако ни је дан кан ди дат не ис пу ња ва усло ве кон кур са, по сту-

пак за из бор ди рек то ра се по на вља.

Пре ста нак ман да та ди рек то ра

Члан 20.
Мандат ди рек то ра мо же пре ста ти у сле де ћим слу ча је ви ма:
1) ис те ком вре ме на на ко је је иза бран;
2) от ка зом уго во ра о ра ду, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-

ђу ју рад ни од но си;
3) раз ре ше њем из раз ло га пред ви ђе них овим за ко ном;
4) смр ћу.

Раз ре ше ње ди рек то ра пре ис те ка ман да та

Члан 21.
Управ ни од бор мо же раз ре ши ти ди рек то ра Аген ци је пре ис-

те ка ман да та:
1) ако се утвр ди да је у при ја ви за кон курс кан ди дат о се-

би из нео не и сти ни те по дат ке или про пу стио да из не се по дат ке о 
окол но сти ма бит ним за из бор;

2) ако се утвр ди да је у то ку тра ја ња ман да та по вре дио пра-
ви ла о су ко бу ин те ре са и не спо ји во сти функ ци ја пред ви ђе на за-
ко ном ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу 
јав них функ ци ја;

3) ако је због бо ле сти или дру гог раз ло га не спо со бан за оба-
вља ње ду жно сти ду же од шест ме се ци не пре кид но;

4) ако не под не се бла го вре ме но из ве штај о ра ду управ ном од-
бо ру, у скла ду са овим за ко ном;

5) ако рас по ла же сред стви ма Аген ци је су прот но до не том фи-
нан сиј ском пла ну;

6) ако не са ве сним или не пра вил ним ра дом оте жа или оне-
мо гу ћи рад Аген ци је, про у зро ку је ве ћу ште ту Аген ци ји, по сту па 
про тив но овом за ко ну и про пи си ма до не тим на осно ву ње га или 
та ко за не ма ру је или не са ве сно из вр ша ва сво је оба ве зе да на ста ну 
или мо гу на ста ти ве ће смет ње у ра ду Аген ци је;

7) ако му је од у зе та по слов на спо соб ност;
8) ако је прав но сна жно осу ђен на ка зну за тво ра у тра ја њу ду-

жем од шест ме се ци или ако је осу ђен за кри вич на де ла про тив 
слу жбе не ду жно сти, пре ва ре, кра ђе, фал си фи ко ва ња ис пра ве или 
дру го слич но кри вич но де ло ко је га чи ни не до стој ним за оба вља-
ње функ ци је.

Од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма опе ра то ра и ко ри сни ка

Члан 22.
Агенци ја, у скла ду са за ко ном, на зах тев за ин те ре со ва не 

стра не или по слу жбе ној ду жно сти, од лу чу је ре ше њем о пра ви ма 
и оба ве за ма опе ра то ра и ко ри сни ка из овог за ко на.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си ди рек тор Аген ци је.
На по сту пак од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма из ста ва 1. 

овог чла на при ме њу ју се од ред бе за ко на ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на је ко нач но и про тив ње га се 
мо же по кре ну ти управ ни спор.

Ту жба не од ла же из вр ше ње ре ше ња из ста ва 2. овог чла на.

Пра вил ни ци, од лу ке и дру ги оп шти ак ти

Члан 23.
Управ ни од бор до но си пра вил ни ке, од лу ке и дру ге ак те ко ји-

ма се на оп шти на чин уре ђу ју пи та ња из над ле жно сти Аген ци је.
Аген ци ја је ду жна да пре об ја вљи ва ња оп штих ака та из ста-

ва 1. овог чла на при ба ви од Ми ни стар ства ми шље ње о њи хо вој 
устав но сти и за ко ни то сти, а Ми ни стар ство да Аген ци ји до ста ви 
обра зло же ни пред лог ка ко да оп шти акт уса гла си са Уста вом, за-
ко ном, дру гим про пи сом или оп штим ак том На род не скуп шти не и 
Вла де, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је др жав на упра ва.

Јав ност ра да Аген ци је

Члан 24.
Рад Аген ци је је ја ван.
По ред оба ве зе об ја вљи ва ња до не тих ака та у скла ду са за-

ко ном ко јим се уре ђу је др жав на упра ва, Аген ци ја је ду жна да, у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та по да та ка о лич но-
сти, за шти та тај них по да та ка и по шту ју ћи по слов ну тај ну, на сво-
јој Ин тер нет стра ни ци, без на кна де, учи ни јав но до ступ ним до не-
те ак те, као и дру ге пот пу не и ажур не по дат ке и ин фор ма ци је из 
свог де ло кру га, а на ро чи то:

1) про пи се за при ме ну овог за ко на и дру ге оп ште ак те;
2) за пи сни ке са сед ни ца и од лу ке Управ ног од бо ра;
3) ре ги стре, еви ден ци је и ба зе по да та ка;
4) упо ред не пре гле де ква ли те та и це на јав но по ну ђе них услу-

га и дру ге по дат ке од ин те ре са за за шти ту и уна пре ђе ње ин те ре са 
по тро ша ча, од но сно крај њих ко ри сни ка;

5) струч на ми шље ња, сту ди је и ана ли зе на ру че не за по тре бе 
Аген ци је;

6) ста ти стич ке по дат ке и дру ге по ка за те ље раз во ја тр жи шта 
елек трон ских ко му ни ка ци ја;

7) дру ге по дат ке и ин фор ма ци је у ве зи са ра дом Аген ци је, у 
скла ду са овим за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву ње га.

Фи нан сиј ски план Аген ци је

Члан 25.
Финан си ра ње Аген ци је вр ши се у скла ду са фи нан сиј ским 

пла ном.
Фи нан сиј ским пла ном утвр ђу ју се укуп ни при хо ди и рас хо-

ди Аген ци је, укљу чу ју ћи из два ја ња за сред ства ре зер ви, као и еле-
мен ти за од ре ђи ва ње тро шко ва за ра да.

Укуп ни рас хо ди Аген ци је об у хва ће ни фи нан сиј ским пла ном 
не мо гу би ти ве ћи од тро шко ва по треб них за успе шно оства ри ва-
ње над ле жно сти Аген ци је, док не пред ви ђе ни из да ци не мо гу би ти 
ве ћи од 2% пла ни ра них рас хо да.

Фи нан сиј ски план до но си управ ни од бор Аген ци је, нај ка сни-
је до 15. но вем бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

На фи нан сиј ски план са гла сност да је Вла да.
Фи нан сиј ски план об ја вљу је се на Ин тер нет стра ни ци Аген-

ци је.
Ако Вла да не да са гла сност на фи нан сиј ски план Аген ци је из 

ста ва 4. овог чла на пре по чет ка го ди не за ко ју се до но си, рас хо ди 
Аген ци је за сва ко на ред но тро ме сеч је, до да ва ња са гла сно сти из 
ста ва 5. овог чла на, не ће пре ма ши ти јед ну че твр ти ну из но са укуп-
но ко ри шће них сред ста ва пре ма фи нан сиј ском пла ну из прет ход не 
го ди не.
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Сред ства за рад Аген ци је

Члан 26.
Средства за рад Аген ци је обез бе ђу ју се из при хо да ко је Аген-

ци ја оства ри од на кна де за ко ри шће ње ну ме ра ци је, на кна де за 
ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, на кна де за оба вља ње де лат но сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја, као и при хо да ко је Аген ци ја оства ри 
пру жа њем услу га из сво је над ле жно сти, ко је се пла ћа ју у скла ду 
са овим за ко ном.

Фи нан сиј ски из ве шта ји и ре ви зи ја

Члан 27.
Управ ни од бор до но си го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај Аген-

ци је.
Го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај Аген ци је под ле же ре ви зи ји 

од стра не не за ви сног овла шће ног ре ви зо ра.
Го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај Аген ци је са из ве шта јем 

овла шће ног ре ви зо ра до ста вља се Вла ди.
Фи нан сиј ски из ве шта ји об ја вљу ју се у скла ду са за ко ном ко-

јим се уре ђу је област ра чу но вод ства и ре ви зи је, као и на Ин тер нет 
стра ни ци Аген ци је.

Фи нан сиј ско по сло ва ње Аген ци је под ле же кон тро ли од стра-
не др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је у скла ду са за ко ном.

Сред ства ко ја пред ста вља ју раз ли ку при хо да и рас хо да утвр-
ђе них го ди шњим фи нан сиј ским из ве шта јем Аген ци је упла ћу ју се 
на од го ва ра ју ћи ра чун про пи сан за упла ту јав них при хо да бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је и ко ри сте се пре ко Ми ни стар ства за уна пре ђе-
ње и раз вој обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног 
дру штва. Део раз ли ке сред ста ва, сра зме ран при хо ди ма оства ре-
ним од опе ра то ра елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га 
на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не, упла ћу је се на ра чун бу џе та 
ауто ном не по кра ји не и ко ри сте се пре ко ор га на ауто ном не по кра-
ји не над ле жног за по сло ве елек трон ских ко му ни ка ци ја за уна пре-
ђе ње и раз вој обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о-
ног дру штва на те ри то ри ји ауто ном не по кра ји не. 

Го ди шњи и пе ри о дич ни из ве шта ји ко је Аген ци ја под но си 
На род ној скуп шти ни

Члан 28.
Управ ни од бор Аген ци је под но си На род ној скуп шти ни го ди-

шњи из ве штај о ра ду Аген ци је, ко ји на ро чи то са др жи:
1) по дат ке о ста њу тр жи шта елек трон ских ко му ни ка ци ја у 

Ре пу бли ци Ср би ји;
2) по дат ке о ис пу ња ва њу ци ље ва и за да та ка утвр ђе них го ди-

шњим пла ном ра да Аген ци је, а на ро чи то о оства ри ва њу стра те ги је 
раз во ја елек трон ских ко му ни ка ци ја;

3) до не ти фи нан сиј ски план, фи нан сиј ске из ве шта је и из ве-
шта је ре ви зо ра;

4) дру ге по дат ке од зна ча ја за спро во ђе ње овог за ко на.
Го ди шњи из ве штај о ра ду Аген ци је за прет ход ну ка лен дар-

ску го ди ну, под но си се нај ка сни је до кра ја дру гог тро ме сеч ја те-
ку ће го ди не.

Аген ци ја је ду жна да, на зах тев На род не скуп шти не, под не се 
из ве штај о ра ду за пе ри од кра ћи од го ди ну да на, нај ка сни је 60 да-
на од да на при је ма зах те ва.

Из ве шта је из ст. 1. и 3. овог чла на Аген ци ја об ја вљу је на сво-
јој Ин тер нет стра ни ци.

IV. НА КНА ДЕ

Члан 29.
Накна да се пла ћа, у скла ду са овим за ко ном, за:
1) ко ри шће ње ну ме ра ци је;
2) ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја;
3) оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;
4) пру жа ње услу га из над ле жно сти Аген ци је.
Ви си ну на кна да из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је управ ни од-

бор Аген ци је.
На акт из ста ва 2. овог чла на са гла сност да је Вла да.
Акт из ста ва 2. овог чла на об ја вљу је се на Ин тер нет стра ни-

ци Аген ци је.

На кна да за ко ри шће ње ну ме ра ци је

Члан 30.
Висина на кна де за ко ри шће ње ну ме ра ци је утвр ђу је се у за ви-

сно сти од вр сте услу ге ко ја се пру жа ко ри шће њем до де ље не ну ме-
ра ци је, од но сно на ме не за ко ју се ко ри сти до де ље на ну ме ра ци ја и 
по себ них тех нич ких усло ва од зна ча ја за ње ну упо тре бу (ин тер на 
ну ме ра ци ја, адре си ра ње у елек трон ским ко му ни ка ци о ним мре жа-
ма, ко мер ци јал на екс пло а та ци ја до де ље ног бро ја и дру го), има ју-
ћи у ви ду по тре бу да се оси гу ра уво ђе ње но вих услу га, тр жи шна 
кон ку рен ци ја и ра ци о нал но ко ри шће ње ну ме ра ци је.

На кна ду за ко ри шће ње ну ме ра ци је пла ћа опе ра тор, има лац 
до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је, у из но су ко ји се од ре ђу је на го-
ди шњем ни воу, ре ше њем ко је до но си Аген ци ја и ко јим се утвр ђу је 
на чин пла ћа ња те на кна де.

На кна да за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја

Члан 31.
Висина на кна де за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја утвр ђу је 

се у за ви сно сти од вр сте услу ге ко ја се пру жа ко ри шће њем до де-
ље них ра дио-фре квен ци ја, од но сно на ме не за ко ју се ко ри сте до-
де ље не ра дио-фре квен ци је и, ка да је при мен љи во, бро ја ста нов ни-
ка у зо ни оп слу жи ва ња, од но сно сер ви сној зо ни, пре ма зва нич ним 
по да ци ма ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке, има ју ћи у ви ду 
по тре бу да се оси гу ра уво ђе ње но вих услу га, тр жи шна кон ку рен-
ци ја и ра ци о нал но ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ског спек тра.

На кна ду за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја пла ћа опе ра тор, 
има лац по је ди нач не до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, у 
из но су ко ји се од ре ђу је на го ди шњем ни воу, ре ше њем ко је до но си 
Аген ци ја и ко јим се утвр ђу је на чин пла ћа ња те на кна де.

На кна да за оба вља ње де лат но сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја

Члан 32.
Висина на кна де за оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му-

ни ка ци ја утвр ђу је се у ви си ни до нај ви ше 0,5% од оства ре ног при-
хо да опе ра то ра од оба вља ња де лат но сти елек трон ских ко му ни ка-
ци ја, а пре ма вр сти елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же или услу ге 
и у скла ду са фи нан сиј ским пла ном Аген ци је.

На кна ду за оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци-
ја пла ћа опе ра тор, у из но су ко ји се од ре ђу је на го ди шњем ни воу, 
ре ше њем ко је до но си Аген ци ја и ко јим се утвр ђу је на чин пла ћа ња 
те на кна де.

На кна да за пру жа ње услу га из над ле жно сти Аген ци је

Члан 33.
Висина на кна де за пру жа ње услу га из над ле жно сти Аген ци је 

утвр ђу је се пре ма вр сти услу ге ко ју Аген ци ја пру жа у скла ду са 
овим за ко ном (из да ва ње и про ду же ње до зво ла за ко ри шће ње ну-
ме ра ци је и по је ди нач них до зво ла за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци-
ја, оце њи ва ње уса гла ше но сти, тех нич ки пре гле ди), има ју ћи у ви ду 
тро шко ве Аген ци је за пру жа ње тих услу га.

V. ЈАВ НЕ КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ

Члан 34.
Минис тар ство, од но сно Аген ци ја, спро во де јав не кон сул та-

ци је у по ступ ку до но ше ња ак та из сво је над ле жно сти, ра ди при ба-
вља ња ми шље ња струч не и ши ре јав но сти о ути ца ју пред ло же них 
ме ра на тр жи ште елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Јав не кон сул та ци је из ста ва 1. овог чла на не спро во де се у 
по ступ ку до но ше ња ак та при вре ме ног ка рак те ра, ко ји ма се од ре-
ђу ју хит не ме ре за шти те кон ку рен ци је и ин те ре са ко ри сни ка.

Јав не кон сул та ци је спро во де се ако по сто ји по тре ба за трај-
ним ре гу ли са њем или до дат ним про ду же њем деј ства ме ра од ре ђе-
них ак ти ма из ста ва 2. овог чла на.

Члан 35.
Јавне кон сул та ци је не тра ју кра ће од 30 да на, ка да су пред мет 

кон сул та ци ја ак ти ко ји се од но се на од ре ђи ва ње оп штих усло ва за 
оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, од ре ђи ва ње и 
ана ли зу тр жи шта под ло жних прет ход ној ре гу ла ци ји, про гла ша ва ње 
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опе ра то ра са ЗТС и од ре ђи ва ње њи хо вих оба ве за, као и пи та ња у 
ве зи са за јед нич ким ко ри шће њем, ме ђу по ве зи ва њем и при сту пом.

Јав не кон сул та ци је не тра ју кра ће од де сет рад них да на у слу-
ча је ви ма ко ји ни су на ве де ни у ста ву 1. овог чла на.

Члан 36.
Минис тар ство, од но сно Аген ци ја, утвр ђу је про грам јав не 

кон сул та ци је, ко ји са др жи по дат ке о пред ме ту и тра ја њу кон сул та-
ци је, као и на чи ну за да ва ње ми шље ња.

Про грам јав не кон сул та ци је об ја вљу је се на Ин тер нет стра-
ни ци Ми ни стар ства, од но сно Аген ци је, за јед но са кон такт по да-
ци ма осо бе за ду же не за да ва ње ин фор ма ци ја о пред ме ту и то ку 
јав не кон сул та ци је.

Ми шље ња о пред ме ту јав не кон сул та ци је под но се се у пи са-
ном об ли ку и оба ве зно са др же име, од но сно на зив и кон такт по да-
та ка под но си о ца.

Сви по вер љи ви по да ци ко ји се од но се на ми шље ње да-
то у окви ру јав не кон сул та ци је, из два ја ју се у по се бан до ку мент 
(анекс).

Ми шље ња под не та у окви ру јав не кон сул та ци је, об ја вљу ју 
се у по себ ном одељ ку Ин тер нет стра ни це Ми ни стар ства, од но сно 
Аген ци је, из у зев анек са са по вер љи вим по да ци ма.

VI. ОБА ВЉА ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ ЕЛЕК ТРОН СКИХ 
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА ПО РЕ ЖИ МУ ОП ШТЕГ ОВЛА ШЋЕ ЊА

Оп шти усло ви за оба вља ње де лат но сти

Члан 37.
Делат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја оба вља се по ре жи му 

оп штег овла шће ња, од но сно у скла ду са оп штим усло ви ма ко ји се 
мо гу про пи са ти за све или за од ре ђе не вр сте елек трон ских ко му-
ни ка ци о них мре жа и услу га, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Оп шти усло ви из ста ва 1. овог чла на од но се се на усло ве у 
по гле ду:

1) оба ве шта ва ња Аген ци је о от по чи ња њу, про ме ни и окон ча-
њу де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, као и до ста вља ња дру-
гих по да та ка и ин фор ма ци ја у скла ду са од ред ба ма овог за ко на;

2) пла ћа ња на кна да утвр ђе них у скла ду са овим за ко ном;
3) из град ње или по ста вља ња, ко ри шће ња и одр жа ва ња, као 

и за јед нич ког ко ри шће ња елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и 
при па да ју ћих сред ста ва, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, по-
себ них за ко на ко ји ма се уре ђу ју про стор но пла ни ра ње и из град ња, 
про пи са ко ји ма се уре ђу је област за шти те жи вот не сре ди не, као и 
област за шти те кул тур них до ба ра;

4) кон тро ле из ло же но сти ста нов ни штва елек тро маг нет ским 
по љи ма узро ко ва них ра дом елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, 
при па да ју ћих сред ста ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме, у 
скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не;

5) обез бе ђи ва ња ис пу ње но сти про пи са них тех нич ких и дру-
гих зах те ва;

6) оба ве за опе ра то ра у ве зи са ме ђу по ве зи ва њем, при сту пом 
и обез бе ђи ва њем ин тер о пе ра бил но сти мре жа и услу га;

7) обез бе ђи ва ња ко му ни ка ци је из ме ђу слу жби за хит не ин-
тер вен ци је и над ле жних ор га на и ор га ни за ци ја, као и за оба ве шта-
ва ње јав но сти у слу ча ју при род них ка та стро фа и ха ва ри ја;

8) уче шћа у фи нан си ра њу уни вер зал ног сер ви са, у ви си ни 
ко ју од ре ђу је Аген ци ја у скла ду са овим за ко ном;

9) обез бе ђи ва ња до ступ но сти ну ме ра ци је крај њим ко ри сни-
ци ма у скла ду са од ред ба ма овог за ко на;

10) пру жа ња услу га ко ри шће њем ра дио-фре квен ци ја по ре-
жи му оп штег овла шће ња;

11) оба ве зе пре но са ме диј ских са др жа ја од оп штег ин те ре са, 
у скла ду са од ред ба ма овог за ко на;

12) за шти те пра ва по тро ша ча у обла сти елек трон ских ко му-
ни ка ци ја у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, као и усло ве у по гле-
ду обез бе ђи ва ња при сту пач но сти услу га ма уни вер зал ног сер ви са 
за осо бе са ин ва ли ди те том;

13) обез бе ђи ва ња до ступ но сти ја сних и пот пу них ин фор ма-
ци ја о це на ма, усло ви ма при сту па и ко ри шће ња (укљу чу ју ћи огра-
ни че ња) и ква ли те ту јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га;

14) за шти те по да та ка о лич но сти и при ват но сти у обла сти 
елек трон ских ко му ни ка ци ја, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и 
за ко на ко јим се уре ђу је за шти та по да та ка о лич но сти;

15) при ме не ме ра за спре ча ва ње и су зби ја ње зло у по тре ба 
и пре ва ра у ве зи са ко ри шће њем елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа и услу га;

16) при ме не ме ра за очу ва ње без бед но сти и ин те гри те та 
јав них ко му ни ка ци о них мре жа и спре ча ва ње елек тро маг нет ских 
смет њи из ме ђу елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га;

17) омо гу ћа ва ња вр ше ња за ко ни тог пре сре та ња елек трон-
ских ко му ни ка ци ја и при сту па за др жа ним по да ци ма.

Аген ци ја бли же про пи су је усло ве из ста ва 2. овог чла на и од-
ре ђу је усло ве ко ји ва же за оба вља ње свих или по је ди них де лат но-
сти елек трон ских ко му ни ка ци ја по ре жи му оп штег овла шће ња, у 
за ви сно сти од елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же или услу ге на 
ко ју се од но се, во де ћи ра чу на о то ме да бу ду оправ да ни, до вољ но 
од ре ђе ни, сра змер ни и не ди скри ми на тор ни.

Оба ве ште ње о оба вља њу де лат но сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја

Члан 38.
Опера тор је ду жан да нај ма ње 15 да на пре от по чи ња ња, про-

ме не или окон ча ња де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, оба-
ве сти Аген ци ју о то ме у пи са ном об ли ку.

Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на са др жи:
1) име, од но сно на зив опе ра то ра, ма тич ни број и ПИБ, адре-

су, од но сно се ди ште, као и кон такт по дат ке од го вор них ли ца;
2) кра так опис елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу-

га на ко је се оба ве ште ње од но си;
3) пред ви ђе ни да тум по чет ка, про ме не или окон ча ња де лат-

но сти.
Оба ве ште ње из ста ва 1. овог чла на под но си се на обра сцу чи-

ји об лик про пи су је Аген ци ја.
Аген ци ја во ди ажур ну еви ден ци ју опе ра то ра јав них ко му ни-

ка ци о них мре жа и услу га (у да љем тек сту: еви ден ци ја опе ра то ра) 
и чи ни је до ступ ном на сво јој Ин тер нет стра ни ци.

Аген ци ја из да је по твр ду о упи су по да та ка у еви ден ци ју опе-
ра то ра у ро ку од се дам да на од при је ма оба ве ште ња из ста ва 1. 
овог чла на, као и на зах тев опе ра то ра.

Упис у еви ден ци ју опе ра то ра ни је услов за от по чи ња ње де-
лат но сти и оства ри ва ње пра ва и оба ве за опе ра то ра по ре жи му оп-
штег овла шће ња из овог за ко на.

Аген ци ја бри ше опе ра то ра из еви ден ци је опе ра то ра:
1) ка да опе ра тор у пи са ном об ли ку оба ве сти Аген ци ју о пре-

стан ку оба вља ња де лат но сти, да ном пре стан ка оба вља ња де лат но-
сти ко ји је на зна чен у оба ве ште њу;

2) ако опе ра тор не оба вља де лат ност елек трон ских ко му ни ка-
ци ја ду же од шест ме се ци не пре кид но;

3) ако се опе ра то ру прав но сна жном суд ском пре су дом за бра-
ни оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Основ на пра ва опе ра то ра по ре жи му оп штег овла шће ња

Члан 39.
Опера тор, у скла ду са овим за ко ном, има пра во да:
1) оба вља де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја;
2) тра жи пра во про ла за пре ко ту ђе не по крет но сти или пра во 

ко ри шће ња ту ђе не по крет но сти (слу жбе но сти);
3) пре го ва ра и до го ва ра се о ме ђу по ве зи ва њу и при сту пу са 

дру гим до ма ћим и ино стра ним опе ра то ри ма;
4) бу де од ре ђен за пру жа о ца свих или по је ди них услу га уни-

вер зал ног сер ви са, на це лој или де лу те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је.

Оба вља ње де лат но сти пре ко по ве за ног прав ног ли ца 
или огран ка

Члан 40.
Лице ко је, по ред оба вља ња де лат но сти елек трон ских ко му-

ни ка ци ја, оба вља и не ку дру гу при вред ну де лат ност, ду жно је да 
де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја оба вља пре ко по ве за ног 
прав ног ли ца или пре ко огран ка обра зо ва ног у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај при вред них дру шта ва.

До ста вља ње по да та ка и за шти та тај но сти

Члан 41.
Опера тор је ду жан да, на зах тев Аген ци је, до ста ви све по-

треб не по дат ке и ин фор ма ци је ко ји су нео п ход ни ра ди оба вља ња 



10 Број 44 30. јун 2010.

по сло ва из над ле жно сти Аген ци је, а на ро чи то по дат ке и ин фор ма-
ци је од зна ча ја за:

1) про ве ру по сту па ња опе ра то ра у скла ду са про пи са ним 
оп штим усло ви ма за оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му-
ни ка ци ја, по себ ним оба ве за ма од ре ђе ним опе ра то ри ма са ЗТС, 
усло ви ма про пи са ним до зво ла ма за ко ри шће ње ну ме ра ци је, по је-
ди нач ним до зво ла ма за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, као и дру-
гим оба ве за ма утвр ђе ним овим за ко ном и про пи си ма до не тим на 
осно ву ње га;

2) по сту па ње по зах те ви ма за за јед нич ко ко ри шће ње, ме ђу-
по ве зи ва ње и при ступ, као и во ђе ње ба зе по да та ка о ка па ци те ти-
ма ко ји мо гу би ти пред мет зах те ва за за јед нич ко ко ри шће ње или 
при ступ;

3) ана ли зи ра ње тр жи шта у скла ду са од ред ба ма овог за ко на;
4) про це њи ва ње ути ца ја раз во ја но вих мре жа и услу га на 

очу ва ње кон ку рен ци је у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;
5) обез бе ђи ва ње ефи ка сног упра вља ња и ра ци о нал ног ко ри-

шће ња ну ме ра ци је и ра дио-фре квен циј ског спек тра, као и во ђе ње 
ба за по да та ка о ко ри шће њу ну ме ра ци је и ра дио-фре квен циј ског 
спек тра;

6) об ја вљи ва ње упо ред них пре гле да и во ђе ње ба зе по да та ка о 
це на ма, усло ви ма за при ступ и ко ри шће ње (укљу чу ју ћи огра ни че-
ња) и ква ли те ту јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га;

7) по сре до ва ње у ре ша ва њу спо ро ва из ме ђу прет плат ни ка и 
опе ра то ра;

8) обез бе ђи ва ње за шти те по да та ка о лич но сти и при ват но сти 
ко ри сни ка, као и про це њи ва ње без бед но сти и ин те гри те та елек-
трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, укљу чу ју ћи по ли ти ке 
без бед но сти, обез бе ђи ва ња кон ти ну и те та ра да и за шти те по да та ка;

9) при ку пља ње и об ја вљи ва ње ста ти стич ких по да та ка.
Зах тев Аген ци је из ста ва 1. овог чла на са др жи прав ни основ, 

пред мет и циљ зах те ва, ни во де таљ но сти за тра же них по да та ка и 
рок при ме рен за по сту па ње по зах те ву.

Рок из ста ва 2. овог чла на не мо же би ти кра ћи од 15 да на од 
да на при је ма зах те ва од стра не опе ра то ра, осим ако дру га чи је ни је 
про пи са но овим за ко ном.

Чла но ви управ ног од бо ра, ди рек тор Аген ци је, за по сле ни у 
Аген ци ји, као и дру га прав на и фи зич ка ли ца ко је Аген ци ја ан га-
жу је за оба вља ње од ре ђе них по сло ва, ду жни су да чу ва ју тај ност 
при ку пље них по да та ка и ин фор ма ци ја, ко ји су озна че ни од ре ђе-
ним сте пе ном тај но сти у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тај-
ност по да та ка, од но сно ко ји су озна че ни као по слов на тај на ак том 
вла сни ка по да тка или уго во ром, у скла ду са за ко ном.

Ли ца из ста ва 4. овог чла на ду жна су да чу ва ју тај ност при-
ку пље них по да та ка и ин фор ма ци ја, без об зи ра на на чин на ко ји су 
их са зна ли, за вре ме и на кон пре стан ка оба вља ња функ ци је, рад-
ног или уго вор ног од но са, до ис те ка ро ка на ко ји су при ку пље ни 
по да ци и ин фор ма ци је озна че ни од ре ђе ним сте пе ном тај но сти или 
док се од лу ком вла сни ка по да тка не осло бо де оба ве зе чу ва ња тај-
но сти.

По да ци и ин фор ма ци је ко ји су јав но до ступ ни, ко ји се об ја-
вљу ју на осно ву овог за ко на, дру гог про пи са или од лу ке вла сни ка 
по да тка, од но сно ко је јав ност има пра во да зна у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја, не сма тра ју се тај ним по да ци ма, од но сно по слов ним тај-
на ма у сми слу овог чла на.

VII. ЕЛЕК ТРОН СКЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ МРЕ ЖЕ, 
ПРИ ПА ДА ЈУ ЋА СРЕД СТВА, ЕЛЕК ТРОН СКА 

КО МУ НИ КА ЦИ О НА ОПРЕ МА И ТЕР МИ НАЛ НА ОПРЕ МА

Про јек то ва ње, из град ња или по ста вља ње, ко ри шће ње 
и одр жа ва ње елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 

и при па да ју ћих сред ста ва

Члан 42.
Електрон ске ко му ни ка ци о не мре же и при па да ју ћа сред ства 

се про јек ту ју, гра де или по ста вља ју, ко ри сте и одр жа ва ју:
1) у скла ду са про пи са ним тех нич ким и дру гим зах те ви ма;
2) у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је про стор но пла ни ра ње 

и из град ња, про пи си ма ко ји ма се уре ђу је област за шти те жи вот не 
сре ди не, као и област за шти те кул тур них до ба ра;

3) та ко да се не иза зи ва ју смет ње у ра ду дру гих елек трон ских 
ко му ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих сред ста ва и елек трон ске 
ко му ни ка ци о не опре ме.

Члан 43.
Прили ком из град ње по слов них и стам бе них обје ка та, ин ве-

сти то ри су ду жни да из гра де пра те ћу ин фра струк ту ру по треб ну за 
по ста вља ње елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих 
сред ста ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме до про сто ри ја ко-
ри сни ка, у скла ду са про пи са ним тех нич ким и дру гим зах те ви ма.

Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, уз прет ход но при ба вље-
но ми шље ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве про стор ног пла-
ни ра ња и за шти те жи вот не сре ди не, бли же про пи су је тех нич ке и 
дру ге зах те ве из ста ва 1. овог чла на.

Тех нич ки про пи си

Члан 44.
Минис тар ство, на пред лог Аген ци је, до но си тех нич ки про-

пис ко јим про пи су је зах те ве за по је ди не вр сте елек трон ских ко му-
ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни-
ка ци о не опре ме и тер ми нал не опре ме.

Ако је про пи сом из ста ва 1. овог чла на утвр ђе но да оце њи-
ва ње уса гла ше но сти спро во ди те ло за оце њи ва ње уса гла ше но сти, 
Ми ни стар ство име ну је то те ло у скла ду са за ко ном ко јим се уре-
ђу ју тех нич ки зах те ви за про из во де и оце њи ва ње уса гла ше но сти.

Аген ци ја мо же би ти име но ва на као те ло за оце њи ва ње уса-
гла ше но сти, у скла ду са за ко ном.

Ра до ви у бли зи ни елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 
и при па да ју ћих сред ста ва

Члан 45.
У бли зи ни од ре ђе них вр ста елек трон ских ко му ни ка ци о них 

мре жа и при па да ју ћих сред ста ва утвр ђу је се за штит ни по јас у 
ко ме ни је до зво ље на из град ња и по ста вља ње обје ка та, као ни из-
во ђе ње ра до ва ко ји мо гу да угро зе функ ци о ни са ње елек трон ских 
ко му ни ка ци ја.

Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, уз прет ход но при ба-
вље но ми шље ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве про стор ног 
пла ни ра ња и за шти те жи вот не сре ди не, бли же про пи су је зах те ве 
за утвр ђи ва ње за штит ног по ја са, у за ви сно сти од вр сте елек трон-
ске ко му ни ка ци о не мре же и при па да ју ћих сред ста ва на ко је се 
за штит ни по јас од но си, као и на чин из во ђе ња ра до ва у бли зи ни 
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва, 
на ро чи то у по гле ду њи хо ве за шти те од оште ће ња или смет њи.

Ра дио ко ри до ри и за штит на зо на

Члан 46.
Планским до ку мен том утвр ђу ју се сло бод ни прав ци за улаз и 

из лаз ра дио-ре леј них ве за (ра дио ко ри до ри).
Дуж тра се ра дио ко ри до ра, на прав ци ма про сти ра ња усме ре-

них ра дио сиг на ла из ме ђу ра дио ста ни ца, утвр ђу је се за штит на зо-
на у ко јој ни је до зво ље на из град ња или по ста вља ње дру гих ра дио 
ста ни ца, ан тен ских си сте ма или дру гих обје ка та ко ји мо гу оме та-
ти про сти ра ње ра дио сиг на ла или узро ко ва ти штет не смет ње.

Ако је из ме ном план ског до ку мен та угро же но функ ци о ни са-
ње елек трон ских ко му ни ка ци ја у ра дио ко ри до ру, тим из ме на ма 
утвр ђу је се но ви ра дио ко ри дор ко ји ће омо гу ћи ти не сме та но од-
ви ја ње елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, уз прет ход но при ба вље-
но ми шље ње ми ни стар ства над ле жног за по сло ве про стор ног пла-
ни ра ња и за шти те жи вот не сре ди не, бли же про пи су је зах те ве ко ји 
се од но се на утвр ђи ва ње ра дио-ко ри до ра, ди мен зи ја за штит не зо-
не и из град њу обје ка та у окви ру те зо не.

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност

Члан 47.
Електрон ска ко му ни ка ци о на мре жа, при па да ју ћа сред ства, 

елек трон ска ко му ни ка ци о на опре ма и тер ми нал на опре ма не сме ју 
про у зро ко ва ти не до зво ље не елек тро маг нет ске смет ње, ко је мо гу 
штет но ути ца ти на рад дру гих елек трон ских и оста лих уре ђа ја и 
по стро је ња у њи хо вој бли зи ни.

Елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа, при па да ју ћа сред ства, 
елек трон ска ко му ни ка ци о на опре ма и тер ми нал на опре ма мо ра ју 
има ти од го ва ра ју ћу иму ност на елек тро маг нет ске смет ње, ка ко би 
у њи хо вом при су ству и да ље функ ци о ни са ли без не до зво ље них 
де гра да ци ја сво јих ка рак те ри сти ка.
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Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, бли же про пи су је зах-

те ве за обез бе ђи ва ње елек тро маг нет ске ком па ти бил но сти из овог 
чла на.

Ме ре ње ни воа елек тро маг нет ског по ља

Члан 48.
Агенци ја ме ри ни во елек тро маг нет ског по ља за елек трон ске 

ко му ни ка ци о не мре же, при па да ју ћа сред ства, елек трон ску ко му-
ни ка ци о ну опре му и тер ми нал ну опре му, у скла ду са гра нич ним 
вред но сти ма утвр ђе ним по себ ним про пи си ма.

Аген ци ја је ду жна да пре ко ра че ња утвр ђе на при ли ком ме ре-
ња из ста ва 1. овог чла на при ја ви над ле жној ин спек ци ји.

VI II. ПРА ВО СЛУ ЖБЕ НО СТИ И ЗА ЈЕД НИЧ КОГ КО РИ ШЋЕ ЊА

Јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју

Члан 49.
Ради из град ње и по ста вља ња елек трон ских ко му ни ка ци о них 

мре жа и при па да ју ћих сред ста ва мо же се утвр ди ти јав ни ин те рес 
за екс про при ја ци ју не по крет но сти, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је екс про при ја ци ја.

Пра во слу жбе но сти

Члан 50.
Опера тор има пра во да зах те ва пра во про ла за пре ко ту ђе не-

по крет но сти или пра во ко ри шће ња ту ђе не по крет но сти (слу жбе-
но сти), ка да је то нео п ход но ра ди из град ње или по ста вља ња елек-
трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва.

Опе ра тор и вла сник, има лац пра ва рас по ла га ња од но сно ко-
ри шће ња не по крет но сти, за кљу чу ју уго вор ко јим се бли же уре ђу-
је на чин вр ше ња слу жбе но сти, као и по сто ја ње и ви си на на кна де 
за за сни ва ње пра ва слу жбе но сти.

Ако ли ца из ста ва 2. овог чла на не по стиг ну спо ра зум о пра-
ву слу жбе но сти, уста но вља ва ње пра ва слу жбе но сти ре гу ли ше се у 
скла ду са за ко ном.

Ка да се слу жбе ност за сни ва на не по крет но сти у јав ној сво ји-
ни, ако за ко ном ко јим се уре ђу је јав на сво ји на ни је дру га чи је уре-
ђе но, ор ган јав не вла сти ко ји од лу чу је о за кљу чи ва њу уго во ра из 
ста ва 2. овог чла на, ду жан је да усло ве за сти ца ње пра ва слу жбе-
но сти од ре ди на не ди скри ми на то ран на чин и јав но об ја ви, као и да 
од лу ку о за кљу че њу уго во ра до не се без од ла га ња, а нај ка сни је у 
ро ку од 30 да на од да на под но ше ња зах те ва за за кљу че ње уго во ра.

За јед нич ко ко ри шће ње

Члан 51.
Опера тор има пра во да зах те ва за јед нич ко ко ри шће ње (укљу-

чу ју ћи и фи зич ку ко ло ка ци ју) еле ме на та мре же и при па да ју ћих 
сред ста ва дру гог опе ра то ра или тре ћег ли ца, као и не по крет но сти 
за чи је ко ри шће ње је дру ги опе ра тор или тре ће ли це за сно ва ло 
пра во слу жбе но сти или не по крет но сти ко ја је при ба вље на у по-
ступ ку екс про при ја ци је, ка да је то нео п ход но ра ди кон ку рент ног, 
еко но мич ног и ефи ка сног оба вља ња де лат но сти елек трон ских ко-
му ни ка ци ја или ка да но ву елек трон ску ко му ни ка ци о ну мре жу и 
при па да ју ћа сред ства ни је мо гу ће из гра ди ти или по ста ви ти без 
штет них по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну, јав ну без бед ност, ре а ли-
за ци ју про стор них пла но ва или очу ва ње кул тур них до ба ра.

Опе ра тор за кљу чу је уго вор са дру гим опе ра то ром или тре-
ћим ли цем, има о цем пра ва рас по ла га ња, од но сно ко ри шће ња еле-
ме на та мре же, при па да ју ћих сред ста ва и дру гих не по крет но сти, 
ко јим се бли же уре ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе у по гле ду за јед-
нич ког ко ри шће ња, укљу чу ју ћи и рас по де лу тро шко ва, узи ма ју ћи 
у об зир прет ход на ула га ња, под сти ца ње да љих ула га ња и мо гућ-
ност по вра ћа ја ула га ња по ра зум ној сто пи с об зи ром на по ве за не 
ри зи ке.

Ако уго вор из ста ва 2. овог чла на не бу де за кљу чен у ро ку од 
60 да на од да на под но ше ња зах те ва за за кљу че ње уго во ра, Аген-
ци ја је овла шће на да, ка да су ис пу ње ни усло ви из ста ва 1. овог 
чла на, на зах тев за ин те ре со ва не стра не или по слу жбе ној ду жно-
сти, до не се ре ше ње ко јим се утвр ђу је за јед нич ко ко ри шће ње, 
укљу чу ју ћи и рас по де лу тро шко ва, узи ма ју ћи у об зир прет ход на 
ула га ња, под сти ца ње да љих ула га ња и мо гућ ност по вра ћа ја ула га-
ња по ра зум ној сто пи с об зи ром на по ве за не ри зи ке.

Ба за по да та ка о ка па ци те ти ма ко ји мо гу би ти пред мет 
за јед нич ког ко ри шће ња и при сту па

Члан 52.
Агенци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка о вр сти, рас по ло жи во-

сти и ге о граф ској ло ка ци ји ка па ци те та ко ји мо гу би ти пред мет 
зах те ва за за јед нич ко ко ри шће ње или при ступ.

Аген ци ја об ја вљу је и ажу ри ра по дат ке из ста ва 1. овог чла на 
на сво јој Ин тер нет стра ни ци са мо гућ но шћу све о бу хват ног пре-
тра жи ва ња.

IX. МЕ ЂУ ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ И ПРИ СТУП

Члан 53.
Опера тор има пра во да, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, 

оства ри ме ђу по ве зи ва ње са дру гим опе ра то ром, као и при ступ 
еле мен ти ма мре же и при па да ју ћим сред стви ма дру гог опе ра то ра, 
ра ди пру жа ња елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га крај њим ко-
ри сни ци ма.

Опе ра тор ко ји при ми зах тев за ме ђу по ве зи ва ње, од но сно 
при ступ, ду жан је да сту пи у пре го во ре о усло ви ма ме ђу по ве зи ва-
ња, од но сно при сту па, са опе ра то ром ко ји је под нео зах тев.

Опе ра тор са ЗТС ду жан је да по ну ди дру гим опе ра то ри ма ме-
ђу по ве зи ва ње и при ступ у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и ре-
ше њем Аген ци је ко јим је од ре ђен за опе ра то ра са ЗТС.

Тех нич ки и ко мер ци јал ни усло ви ме ђу по ве зи ва ња, од но сно 
при сту па, на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, уре ђу ју се уго-
во ром из ме ђу опе ра то ра.

Опе ра тор је ду жан да чу ва по вер љи вост ин фор ма ци ја при ба-
вље них пре, то ком или на кон пре го во ра или за кљу че ња уго во ра о 
ме ђу по ве зи ва њу, од но сно при сту пу, као и да их ко ри сти са мо за 
свр хе ра ди ко јих су да те.

Ако опе ра то ри елек трон ских ко му ни ка ци ја не по стиг ну до-
го вор у ве зи са ме ђу по ве зи ва њем, од но сно при сту пом, у ро ку од 
60 да на од да на по чет ка пре го во ра, и ка да је то нео п ход но ра ди 
за шти те ин те ре са крај њих ко ри сни ка или обез бе ђи ва ња ин тер о пе-
ра бил но сти елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, Аген-
ци ја, на зах тев за ин те ре со ва не стра не или по слу жбе ној ду жно сти, 
до но си ре ше ње ко јим се утвр ђу је ме ђу по ве зи ва ње, од но сно при-
ступ, укљу чу ју ћи тех нич ке и ко мер ци јал не усло ве.

По себ ни слу ча је ви ме ђу по ве зи ва ња елек трон ских 
ко му ни ка ци о них мре жа за по себ не на ме не и јав них 

ко му ни ка ци о них мре жа

Члан 54.
Агенци ја, на зах тев ор га на од бра не, без бед но сти и слу жби 

за хит не ин тер вен ци је, мо же ре ше њем оба ве за ти опе ра то ра да, у 
окви ри ма по сто је ћих тех нич ких мо гућ но сти, при о ри тет но обез-
бе ди ме ђу по ве зи ва ње са елек трон ском ко му ни ка ци о ном мре жом 
за по себ не на ме не на пе ри од не ду жи од 14 да на, у слу ча ју ка да 
на од ре ђе ном под руч ју не по сто је од го ва ра ју ћи ка па ци те ти елек-
трон ске ко му ни ка ци о не мре же за по себ не на ме не, од но сно ка да 
их због раз ло га хит но сти или не пред ви ди во сти ни је би ло мо гу ће 
бла го вре ме но пред ви де ти и ре а ли зо ва ти, а ме ђу по ве зи ва ње је нео-
п ход но ра ди вр ше ња за ко ном про пи са них по сло ва ор га на од бра не, 
без бед но сти и слу жби за хит не ин тер вен ци је (нпр. ра ди обез бе ђи-
ва ња по се та стра них др жав ни ка, спорт ских ма ни фе ста ци ја и јав-
них ску по ва, де ло ва ња у слу ча је ви ма ве ћих са о бра ћај них не зго да, 
по жа ра и ха ва ри ја, хит них ин тер вен ци ја у слу ча ју те ро ри стич ких 
на па да, вој них ве жби и слич но).

Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се тех нич ки усло ви 
и на кна де за ме ђу по ве зи ва ње.

X. УНИ ВЕР ЗАЛ НИ СЕР ВИС

Услу ге уни вер зал ног сер ви са

Члан 55.
Основ не услу ге уни вер зал ног сер ви са су:
1) при ступ јав ној ко му ни ка ци о ној мре жи и јав но до ступ ним 

те ле фон ским услу га ма на фик сној ло ка ци ји, укљу чу ју ћи услу гу 
пре но са по да та ка ко ја обез бе ђу је функ ци о на лан при ступ Ин тер-
не ту;

2) при ступ услу га ма оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име-
ни ци ма;
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3) ко ри шће ње јав них те ле фон ских го вор ни ца;
4) бес плат но упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен-

ци је;
5) по себ не ме ре ко је осо ба ма са ин ва ли ди те том и со ци јал но 

угро же ним ко ри сни ци ма оси гу ра ва ју јед на ке мо гућ но сти за при-
ступ јав но до ступ ним те ле фон ским услу га ма, укљу чу ју ћи упу ћи-
ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен ци је, услу га ма оба ве ште-
ња и јав ним те ле фон ским име ни ци ма.

Услу ге уни вер зал ног сер ви са пру жа ју се на тех но ло шки не-
у трал ној осно ви, са про пи са ним ква ли те том и по при сту пач ним 
це на ма, а осо ба ма са ин ва ли ди те том и со ци јал но угро же ним ко ри-
сни ци ма по по вољ ни јим це на ма.

Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, уз ко ји Аген ци ја до ста-
вља ана ли зу пру жа ња услу га уни вер зал ног сер ви са у Ре пу бли ци 
Ср би ји, укљу чу ју ћи ква ли тет и це не пру жа ња тих услу га, бли же 
про пи су је обим, ге о граф ску по кри ве ност и ква ли тет пру жа ња 
услу га уни вер зал ног сер ви са, као и зах те ве у по гле ду обез бе ђи-
ва ња јед на ких мо гућ но сти за ко ри шће ње услу га осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, узи ма ју ћи у об зир сте пен раз ви је но сти јав них ко му ни-
ка ци о них мре жа и рас по ло жи вост јав но до ступ них елек трон ских 
ко му ни ка ци о них услу га у Ре пу бли ци Ср би ји.

Од ре ђи ва ње пру жа ла ца услу га уни вер зал ног сер ви са

Члан 56.
Агенци ја од ре ђу је јед ног или ви ше опе ра то ра са оба ве зом 

пру жа ња по је ди них или свих услу га уни вер зал ног сер ви са, на де-
лу или це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, во де ћи ра чу на да се 
обез бе ди по кри ва ње це ле те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је услу га ма 
уни вер зал ног сер ви са.

Опе ра то ри из ста ва 1. овог чла на од ре ђу ју се на објек ти ван, 
ја ван и не ди скри ми на то ран на чин, та ко да се обез бе ди ефи ка сност 
и еко но мич ност у пру жа њу услу га уни вер зал ног сер ви са, од но сно 
та ко да обим утвр ђе них оба ве за не пред ста вља пре ко мер но оп те-
ре ће ње за опе ра то ре.

Опе ра то ри из ста ва 1. овог чла на ду жни су да учи не јав но до-
ступ ним ажур не по дат ке о сво јим по ну да ма услу га уни вер зал ног 
сер ви са, укљу чу ју ћи на ро чи то по дат ке о ге о граф ској до ступ но сти, 
це на ма, усло ви ма при сту па и ко ри шће ња (укљу чу ју ћи огра ни че-
ња) и ква ли те ту.

Аген ци ја бли же уре ђу је ни во де таљ но сти и на чин об ја вљи ва-
ња по да та ка из ста ва 3. овог чла на.

Аген ци ја је овла шће на да опе ра то ру из ста ва 1. овог чла на 
на ло жи при ла го ђа ва ње по ну ђе них це на или усло ва ко ри шће ња 
услу га уни вер зал ног сер ви са, на на чин ко ји је ја ван и не ди скри-
ми на то ран, ако про це ни да је то у ин те ре су обез бе ђи ва ња јед на ких 
мо гућ но сти за ко ри шће ње услу га осо ба ма са ин ва ли ди те том, од-
но сно обез бе ђи ва ња при сту пач но сти за со ци јал но угро же не ко ри-
сни ке.

Аген ци ја про ве ра ва по сту па ње опе ра то ра из ста ва 1. овог 
чла на у ве зи са од ре ђе ним оба ве за ма и ана ли зи ра пру жа ње услу-
га уни вер зал ног сер ви са у Ре пу бли ци Ср би ји, укљу чу ју ћи ква ли-
тет и це не пру жа ња тих услу га, нај ма ње јед ном то ком пе ри о да од 
три го ди не по чев од да на до но ше ња ак та из ста ва 1. овог чла на, те 
сход но утвр ђе ном ста њу од лу чу је у ве зи са оба ве за ма опе ра то ра 
из ста ва 1. овог чла на, као и пред ла га њем из ме на ак та из чла на 55. 
став 3. овог за ко на.

Ана ли за из ста ва 6. овог чла на об ја вљу је се на Ин тер нет 
стра ни ци Аген ци је.

Утвр ђи ва ње пре ко мер них тро шко ва пру жа ња услу га 
уни вер зал ног сер ви са

Члан 57.
Опера то ри ко ји су од ре ђе ни за пру жа о це услу га уни вер зал-

ног сер ви са ду жни су да Аген ци ји до ста ве из ве штај о пру жа њу 
услу га уни вер зал ног сер ви са, нај ка сни је до кра ја пр вог тро ме сеч ја 
те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну.

Из ве штај из ста ва 1. овог чла на мо же да са др жи зах тев за 
на док на ду пре ко мер них тро шко ва пру жа ња услу га уни вер зал ног 
сер ви са (у да љем тек сту: пре ко мер ни тро шко ви), уз до ку мен то ва-
ње тро шко ва ко ји пред ста вља ју пре ко мер но оп те ре ће ње.

Аген ци ја бли же уре ђу је на чин до ку мен то ва ња пре ко мер них 
тро шко ва и ме ри ла за оства ри ва ње пра ва на на кна ду пре ко мер них 
тро шко ва.

Аген ци ја, у ро ку од три ме се ца од да на при је ма зах те ва опе-
ра то ра из ста ва 2. овог чла на и до ку мен та ци је у скла ду са ак том из 
ста ва 3. овог чла на, до но си ре ше ње ко јим утвр ђу је из нос пре ко-
мер них тро шко ва.

На чин обез бе ђи ва ња сред ста ва за на кна ду пре ко мер них 
тро шко ва

Члан 58.
Средства за на кна ду пре ко мер них тро шко ва обез бе ђу ју се из 

сред ста ва ко ја опе ра то ри пла ћа ју на име фи нан си ра ња уни вер зал-
ног сер ви са, на по се бан ра чун ко ји се во ди код Аген ци је.

Аген ци ја ре ше њем утвр ђу је ви си ну сред ста ва ко ја опе ра то ри 
пла ћа ју на име фи нан си ра ња уни вер зал ног сер ви са у прет ход ном 
об ра чун ском пе ри о ду, на на чин ко јим се нај ма ње на ру ша ва ју од-
но си на тр жи шту и сра змер но уде лу опе ра то ра на ње му, при че-
му уку пан из нос упла та свих опе ра то ра мо ра да од го ва ра укуп ном 
из но су пре ко мер них тро шко ва утвр ђе них ре ше њи ма из чла на 57. 
став 4. овог за ко на.

XI. ТР ЖИ ШТА ПОД ЛО ЖНА ПРЕТ ХОД НОЈ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈИ 
И ОБА ВЕ ЗЕ ОПЕ РА ТО РА СА ЗНА ЧАЈ НОМ ТР ЖИ ШНОМ 

СНА ГОМ

Од ре ђи ва ње тр жи шта под ло жних прет ход ној ре гу ла ци ји

Члан 59.
Претход ној ре гу ла ци ји, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, 

под ле же тр жи ште на ко ме по сто је струк тур не, ре гу ла тор не и дру-
ге трај ни је пре пре ке ко је оне мо гу ћа ва ју ула зак но вих кон ку ре на та, 
на ко ме ни је мо гу ће обез бе ди ти раз вој де ло твор не кон ку рен ци је 
без прет ход не ре гу ла ци је и на ко ме се уоче ни не до ста ци не мо гу 
от кло ни ти са мо при ме ном про пи са о за шти ти кон ку рен ци је (у да-
љем тек сту: ре ле вант но тр жи ште).

Аген ци ја од ре ђу је ре ле вант на тр жи шта уз при ме ну од го ва-
ра ју ћих пре по ру ка Европ ске уни је о тр жи шти ма под ло жним прет-
ход ној ре гу ла ци ји.

Ана ли за ре ле вант них тр жи шта

Члан 60.
Агенци ја нај ма ње јед ном у три го ди не вр ши ана ли зу ре ле-

вант них тр жи шта (у да љем тек сту: ана ли за тр жи шта), а по по-
тре би и до дат них тр жи шта, уз при ме ну од го ва ра ју ћих пре по ру ка 
Европ ске уни је о ана ли зи тр жи шта и утвр ђи ва њу зна чај не тр жи-
шне сна ге.

У по ступ ку ана ли зе тр жи шта Аген ци ја са ра ђу је са ор га ном 
над ле жним за за шти ту кон ку рен ци је.

Из ве штај о ана ли зи тр жи шта Аген ци ја об ја вљу је на сво јој 
Ин тер нет стра ни ци.

Кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње опе ра то ра са зна чај ном 
тр жи шном сна гом

Члан 61.
Опера тор има зна чај ну тр жи шну сна гу на ре ле вант ном тр жи-

шту, ако сам или за јед но са дру гим опе ра то ри ма има до ми нан тан 
по ло жај, од но сно по ло жај ко ји му омо гу ћа ва да се у зна чај ној ме-
ри по на ша не за ви сно од кон ку ре на та, сво јих прет плат ни ка и ко-
нач но по тро ша ча.

При ли ком утвр ђи ва ња по је ди нач не зна чај не тр жи шне сна ге 
на ро чи то се узи ма ју у об зир:

1) ве ли чи на опе ра то ра и ње го вих кон ку ре на та, по себ но у по-
гле ду бро ја ко ри сни ка и при хо да на ре ле вант ном тр жи шту;

2) кон тро ла над ин фра струк ту ром чи ји се обим не мо же ла ко 
ре пли ци ра ти;

3) тех но ло шка пред ност опе ра то ра ко ја му омо гу ћа ва над мо-
ћан по ло жај на тр жи шту;

4) не до ста так или ни зак ни во пре го ва рач ке мо ћи ку па ца;
5) лак или по вла шћен при ступ тр жи шти ма ка пи та ла, од но сно 

фи нан сиј ским ре сур си ма;
6) сте пен ди вер си фи ка ци је про из во да или услу га (нпр. по ве-

за ни про из во ди или услу ге);
7) еко но ми ја оби ма;
8) еко но ми ја оп се га;
9) сте пен вер ти кал не ин те гра ци је;
10) ви со ки сте пен раз во ја ди стри бу тив не и про дај не мре же;
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11) не до ста так по тен ци јал не кон ку рен ци је;
12) по сто ја ње пре пре ка за ши ре ње.
При ли ком утвр ђи ва ња за јед нич ке тр жи шне сна ге на ро чи то 

се узи ма у об зир:
1) за си ће ност тр жи шта;
2) стаг на ци ја или уме ре ни раст по тра жње;
3) ма ла ела стич ност по тра жње;
4) хо мо ге ност про из во да;
5) слич ност струк ту ре тро шко ва;
6) слич ност тр жи шних уде ла;
7) не до ста так тех нич ких ино ва ци ја, од но сно раз ви је них тех-

но ло ги ја;
8) не по сто ја ње ви шка ка па ци те та;
9) ви со ке пре пре ке за ула зак на тр жи ште;
10) не до ста так пре го ва рач ке мо ћи ку па ца;
11) не по сто ја ње по тен ци јал не кон ку рен ци је;
12) по сто ја ње раз ли чи тих не фор мал них и дру гих ве за из ме ђу 

опе ра то ра;
13) мо гућ ност при ме не про тив ме ра;
14) не по сто ја ње или огра ни че ност про сто ра за це нов ну кон-

ку рен ци ју.
При ли ком утвр ђи ва ња зна чај не тр жи шне сна ге опе ра то ра на 

од ре ђе ном тр жи шту мо же се утвр ди ти ње го ва зна чај на тр жи шна 
сна га и на уско по ве за ном тр жи шту, ако су ве зе из ме ђу ових тр жи-
шта та кве да се сна га са јед ног тр жи шта мо же пре не ти на уско по-
ве за но тр жи ште на на чин ко ји учвр шћу је тр жи шну сна гу опе ра то ра.

Од ре ђи ва ње опе ра то ра са зна чај ном тр жи шном сна гом

Члан 62.
Када Аген ци ја, на осно ву прет ход но спро ве де не ана ли зе 

тр жи шта, утвр ди не по сто ја ње де ло твор не кон ку рен ци је на ре ле-
вант ном тр жи шту (као и на уско по ве за ном тр жи шту), ре ше њем 
од ре ђу је опе ра то ра ко ји, по је ди нач но или за јед но са дру гим опе ра-
то ри ма, на том тр жи шту има зна чај ну тр жи шну сна гу.

Ре ше њем из ста ва 1. овог чла на Аген ци ја од ре ђу је опе ра то ру 
са ЗТС нај ма ње јед ну оба ве зу из чла на 63. овог за ко на, во де ћи ра-
чу на о вр сти и при ро ди утвр ђе них не до ста та ка на тр жи шту, прет-
ход ним ула га њи ма, под сти ца њу да љих ула га ња и мо гућ но сти за 
по вра ћај ула га ња по ра зум ној сто пи с об зи ром на по ве за не ри зи ке.

У по ступ ку до но ше ња ре ше ња из ста ва 1. овог чла на Аген ци-
ја по зи ва све за ин те ре со ва не стра не да да ју ми шље ња од зна ча ја 
за од ре ђи ва ње оба ве за опе ра то ра са ЗТС и по по тре би тра жи ми-
шље ње ор га на над ле жног за за шти ту кон ку рен ци је.

Аген ци ја пра ти при ме ну оба ве за од ре ђе них опе ра то ру са 
ЗТС и по слу жбе ној ду жно сти пре и спи ту је до не то ре ше ње нај-
ма ње јед ном то ком пе ри о да од три го ди не од да на до но ше ња, те 
сход но утвр ђе ном ста њу од лу чу је у ве зи са оба ве за ма опе ра то ра 
са ЗТС.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на пре ста је да ва жи да ном сту-
па ња на сна гу ак та Аген ци је о од ре ђи ва њу ре ле вант них тр жи шта, 
ако том од лу ком ни је од ре ђе но да прет ход ној ре гу ла ци ји под ле жу 
тр жи шта на ко ји ма је опе ра тор прет ход но про гла шен за опе ра то ра 
са ЗТС.

Оба ве зе опе ра то ра са зна чај ном тр жи шном сна гом

Члан 63.
Решењем ко јим се од ре ђу је опе ра тор са ЗТС, од ре ђу ју се оба-

ве зе:
1) об ја вљи ва ња од ре ђе них по да та ка;
2) не ди скри ми на тор ног по сту па ња;
3) ра чу но вод стве ног раз два ја ња;
4) омо гу ћа ва ња при сту па и ко ри шће ња еле ме на та мре же и 

при па да ју ћих сред ста ва;
5) кон тро ле це на и при ме не тро шков ног ра чу но вод ства;
6) пру жа ња основ ног ску па из најм ље них ли ни ја;
7) обез бе ђи ва ња мо гућ но сти за из бор и пред из бор опе ра то ра;
8) пру жа ња ма ло про дај них услу га под од ре ђе ним усло ви ма.

Оба ве за об ја вљи ва ња од ре ђе них по да та ка

Члан 64.
Обаве за об ја вљи ва ња од ре ђе них по да та ка од но си се по-

себ но на ра чу но вод стве не по дат ке, тех нич ке спе ци фи ка ци је, 

ка рак те ри сти ке мре же, усло ве по ну де и ко ри шће ња (укљу чу ју ћи 
огра ни че ња), ро ко ве ва же ња по ну де и це не, у ве зи са услу га ма ме-
ђу по ве зи ва ња и при сту па.

Опе ра тор са ЗТС ко ме је од ре ђе на оба ве за не ди скри ми на тор-
ног по сту па ња, ду жан је да, на зах тев Аген ци је, у ро ку од 60 да на 
од да на при је ма зах те ва, са чи ни и об ја ви стан дард ну по ну ду за ме-
ђу по ве зи ва ње и при ступ.

Опе ра тор са ЗТС на ре ле вант ном ве ле про дај ном тр жи шту 
при сту па еле мен ти ма мре же и по ве за ним сред стви ма, ду жан је да, 
на зах тев Аген ци је, у ро ку од 60 да на од да на при је ма зах те ва, са-
чи ни и об ја ви стан дард ну по ну ду за раш чла ње ни при ступ ло кал-
ној пе тљи.

Стан дард на по ну да из ст. 2. и 3. овог чла на са чи ња ва се у 
скла ду са по тре ба ма тр жи шта и са др жи опис, тех нич ке и ко мер ци-
јал не усло ве за ме ђу по ве зи ва ње и при ступ, од но сно раш чла ње ни 
при ступ ло кал ној пе тљи.

Стан дард на по ну да мо ра би ти раш чла ње на на по је ди нач не 
ком по нен те у ме ри ко ја омо гу ћа ва за ин те ре со ва ном опе ра то ру из-
бор од ре ђе не ком по нен те по ну де, без оба ве зе да при хва ти дру ге 
ком по нен те по ну де, ко је му ни су по треб не ра ди пру жа ња услу ге 
ко ја је пред мет ме ђу по ве зи ва ња, од но сно при сту па.

Аген ци ја бли же про пи су је ми ни мал ни са др жај, ни во де таљ-
но сти и на чин об ја вљи ва ња стан дард не по ну де из ст. 2. и 3. овог 
чла на.

Ако опе ра тор не по сту пи по зах те ву Аген ци је из ст. 2. или 3. 
овог чла на или ако Аген ци ја утвр ди да стан дард на по ну да ни је са-
чи ње на у скла ду са ак том из ста ва 6. овог чла на, Аген ци ја до но си 
и об ја вљу је стан дард ну по ну ду за ме ђу по ве зи ва ње и при ступ, од-
но сно раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи.

Оба ве за не ди скри ми на тор ног по сту па ња

Члан 65.
Обаве за не ди скри ми на тор ног по сту па ња од но си се на јед на-

ко по сту па ње опе ра то ра са ЗТС при ли ком пру жа ња услу га ме ђу-
по ве зи ва ња и при сту па у упо ре ди вим окол но сти ма.

Опе ра тор са ЗТС је ду жан да, у скла ду са оба ве зом из ста ва 1. 
овог чла на, дру гим опе ра то ри ма пру жа услу ге под јед на ким усло-
ви ма и са истим ква ли те том као што то чи ни за соп стве не по тре бе, 
од но сно за по тре бе по ве за них ли ца или парт не ра.

Оба ве за ра чу но вод стве ног раз два ја ња

Члан 66.
Обаве за ра чу но вод стве ног раз два ја ња од но си се на одво је-

но ра чу но вод стве но пра ће ње по слов них ак тив но сти опе ра то ра са 
ЗТС у ве зи са пру жа њем услу га ме ђу по ве зи ва ња и при сту па.

На чин при ме не одво је ног ра чу но вод ства бли же се од ре ђу је 
ре ше њем о од ре ђи ва њу опе ра то ра са ЗТС.

Аген ци ја је овла шће на да од опе ра то ра са ЗТС, као и ње го вих 
по ве за них ли ца, зах те ва да об ја ве сво је ве ле про дај не и ин тер не 
тран сфер не це не, на ро чи то ра ди ис пу ња ва ња оба ве зе не ди скри-
ми на тор ног по сту па ња и спре ча ва ња нео прав да ног уна кр сног суб-
вен ци о ни са ња.

Аген ци ја је овла шће на да, на ро чи то ра ди про ве ре ис пу ња-
ва ња оба ве за об ја вљи ва ња од ре ђе них по да та ка и не ди скри ми на-
тор ног по сту па ња, тра жи од опе ра то ра увид у за кљу че не уго во ре, 
ра чу но вод стве не по дат ке, укљу чу ју ћи по дат ке о при хо ди ма оства-
ре ним на тр жи шту, као и да те по дат ке об ја ви, ако би се ти ме до-
при не ло раз во ју де ло твор не кон ку рен ци је, во де ћи ра чу на да бит но 
не угро зи по сло ва ње опе ра то ра.

Оба ве за омо гу ћа ва ња при сту па и ко ри шће ња еле ме на та 
мре же и при па да ју ћих сред ста ва

Члан 67.
Обаве за омо гу ћа ва ња при сту па и ко ри шће ња еле ме на та мре-

же и при па да ју ћих сред ста ва од но си се на удо во ља ва ње оправ да-
ним зах те ви ма дру гих опе ра то ра за при ступ и ко ри шће ње од ре ђе-
них еле ме на та мре же и при па да ју ћих сред ста ва опе ра то ра са ЗТС.

Оба ве за из ста ва 1. овог чла на од ре ђу је се на ро чи то ако се 
утвр ди да би ус кра ћи ва ње при сту па, нео прав да но усло вља ва ње 
или слич но огра ни ча ва ње од стра не опе ра то ра са ЗТС, спре чи ло 
раз вој кон ку рен ци је на ма ло про дај ном ни воу или угро зи ло ин те-
ре се крај њих ко ри сни ка.
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При ли ком од ре ђи ва ња оба ве зе из ста ва 1. овог чла на, опе ра-
то ру са ЗТС се мо же на ло жи ти да:

1) омо гу ћи дру гом опе ра то ру при ступ од ре ђе ним еле мен ти ма 
мре же и при па да ју ћим сред стви ма, укљу чу ју ћи при ступ па сив ним 
мре жним еле мен ти ма и раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи, на-
ро чи то ра ди омо гу ћа ва ња из бо ра и пред из бо ра опе ра то ра и ну ђе-
ња услу га ко је се пру жа ју пре ко ло кал не пе тље;

2) пре го ва ра у до број ве ри са опе ра то ром ко ји зах те ва при-
ступ;

3) не уки да већ одо бре ни при ступ еле мен ти ма мре же и при-
па да ју ћој ин фра струк ту ри;

4) пру жи од ре ђе не услу ге дру гим опе ра то ри ма под ве ле про-
дај ним усло ви ма;

5) омо гу ћи сло бо дан при ступ тех нич ким ин тер феј си ма или 
дру гим кључ ним тех но ло ги ја ма нео п ход ним за обез бе ђи ва ње ин-
тер о пе ра бил но сти услу га или вир ту ел них мре жних услу га;

6) омо гу ћи ко ло ка ци ју, од но сно дру ги об лик за јед нич ког ко-
ри шће ња при па да ју ћих сред ста ва;

7) пру жи услу ге по треб не за обез бе ђи ва ње ин тер о пе ра бил-
них услу га за по ве зи ва ње крај њих ко ри сни ка, укљу чу ју ћи услу ге 
ин те ли гент них мре жа или ро мин га у мо бил ним мре жа ма;

8) омо гу ћи при ступ си сте ми ма опе ра тив не по др шке или 
слич ним софт вер ским си сте ми ма, ра ди обез бе ђи ва ња ло јал не кон-
ку рен ци је у пру жа њу услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја;

9) обез бе ди ме ђу по ве зи ва ње мре жа и при па да ју ћих сред ста ва;
10) обез бе ди при ступ по ве за ним услу га ма, по пут услу га ба-

зи ра них на по да ци ма о иден ти те ту, ло ка ци ји и до ступ но сти ко ри-
сни ка.

Ме ре из ста ва 3. овог чла на мо гу се упот пу ни ти до дат ним 
зах те ви ма у по гле ду са ве сно сти и по ште ња, пра вич но сти и бла-
го вре ме но сти.

При ли ком од ре ђи ва ња ме ра из ста ва 3. овог чла на, по себ но 
се во ди се ра чу на о сра змер но сти оба ве за, а на ро чи то се це не:

1) тех нич ка и еко ном ска одр жи вост ко ри шће ња или ин ста-
ли ра ња сред ста ва дру гог опе ра то ра, са ста но ви шта раз ви је но сти 
тр жи шта и при ро де ме ђу по ве зи ва ња, од но сно при сту па, укљу чу-
ју ћи одр жи вост дру гих на чи на за обез бе ђи ва ње при сту па, по пут 
ко ри шће ња про вод них це ви и ка на ла;

2) из во дљи вост омо гу ћа ва ња пред ло же ног при сту па, у од но-
су на рас по ло жи ве ка па ци те те;

3) по чет на ула га ња вла сни ка сред ста ва, има ју ћи у ви ду ула-
га ња из бу џет ских сред ста ва и по ве за не ри зи ке;

4) по тре ба да се ду го роч но за шти ти кон ку рен ци ја, а на ро чи-
то еко ном ски де ло твор на кон ку рен ци ја на ни воу ин фра струк ту ре;

5) за шти та пра ва ин те лек ту ал не сво ји не;
6) оба ве зе ко је про ис ти чу из од го ва ра ју ћих ме ђу на род них 

спо ра зу ма.
При ли ком од ре ђи ва ња оба ве за из овог чла на, Аген ци ја мо-

же про пи са ти тех нич ке и ор га ни за ци о не усло ве ко је мо ра ју ис пу-
ни ти опе ра тор са ЗТС и опе ра то ри ко ји од ње га тра же при ступ и 
ко ри шће ње еле ме на та мре же и при па да ју ћих сред ста ва, ка да је то 
нео п ход но ра ди обез бе ђи ва ња не сме та ног функ ци о ни са ња мре же.

Оба ве за кон тро ле це на и при ме не тро шков ног ра чу но вод ства

Члан 68.
Обаве за кон тро ле це на и при ме не тро шков ног ра чу но вод ства 

од но си се на при ме ну про пи са ног ме ха ни зма за на кна ду тро шко ва 
и кон тро лу це на опе ра то ра са ЗТС, укљу чу ју ћи оба ве зу тро шков не 
за сно ва но сти це на и при ме не тро шков ног ра чу но вод ства, у ве зи 
са услу га ма ме ђу по ве зи ва ња и при сту па.

Оба ве за из ста ва 1. овог чла на од ре ђу је се на ро чи то ако се 
утвр ди да не по сто ја ње де ло твор не кон ку рен ци је омо гу ћа ва опе ра-
то ру са ЗТС да одр жа ва нео прав да но ви со ке це не или ни ским це-
на ма ис ти сне кон ку рен те на ште ту крај њих ко ри сни ка.

При ли ком од ре ђи ва ња оба ве зе из ста ва 1. овог чла на, опе ра-
то ру са ЗТС мо же се на ло жи ти:

1) при ме на од ре ђе ног ме ха ни зма за на кна ду тро шко ва или 
ме то до ло ги је за утвр ђи ва ње це на, на на чин ко јим се обез бе ђу је 
ефи ка сност, одр жи ва кон ку рен ци ја и до бро бит по тро ша ча, при че-
му се у об зир мо гу узе ти це не на упо ре ди вим тр жи шти ма, као и 
ма ло про дај не це не опе ра то ра са ЗТС;

2) при ла го ђа ва ње це на услу га;
3) оба ве за при ме не тро шков ног ра чу но вод ства у ци љу кон-

тро ле це на.

При ли ком од ре ђи ва ња ме ра из ста ва 3. овог чла на, по себ но 
се во ди ра чу на о прет ход ним ула га њи ма опе ра то ра са ЗТС, под-
сти ца њу да љих ула га ња и мо гућ но сти по вра ћа ја ула га ња по ра-
зум ној сто пи с об зи ром на по ве за не ри зи ке.

Опе ра тор са ЗТС сно си те рет до ка зи ва ња да це не ње го вих 
услу га про из ла зе из тро шко ва, укљу чу ју ћи по вра ћај ула га ња по 
ра зум ној сто пи, и ду жан је да на зах тев Аген ци је до ста ви де таљ но 
оправ да ње сво јих це на.

При ли ком утвр ђи ва ња тро шко ва де ло твор ног пру жа ња услу-
га, Аген ци ја мо же да при ме ни дру га чи ју ме то до ло ги ју тро шков-
ног ра чу но вод ства од оне ко ју при ме њу је опе ра тор са ЗТС.

Ако се опе ра то ру са ЗТС од ре ди оба ве за при ме не тро шков-
ног ра чу но вод ства у ци љу кон тро ле це на, Аген ци ја утвр ђу је и об-
ја вљу је на чин при ме не тро шков ног ра чу но вод ства, ко ји нај ма ње 
са др жи основ не гру пе тро шко ва и пра ви ла рас по де ле тих тро шко-
ва, те ан га жу је не за ви сног ре ви зо ра ра ди го ди шње про ве ре ускла-
ђе но сти тро шков ног ра чу но вод ства опе ра то ра са ЗТС са про пи са-
ним на чи ном при ме не тро шков ног ра чу но вод ства.

Из ве штај ре ви зо ра из ста ва 7. овог чла на об ја вљу је се на Ин-
тер нет стра ни ци Аген ци је.

Оба ве за пру жа ња основ ног ску па из најм ље них ли ни ја

Члан 69.
Обаве за пру жа ња основ ног ску па из најм ље них ли ни ја од но-

си се на ду жност опе ра то ра са ЗТС на ре ле вант ном тр жи шту из-
најм ље них ли ни ја, да дру гим опе ра то ри ма обез бе ђу је за куп де ла 
или це лог основ ног ску па из најм ље них ли ни ја, на де лу или це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Аген ци ја бли же про пи су је обим и са др жај основ ног ску па 
из најм ље них ли ни ја из ста ва 1. овог чла на.

При ли ком од ре ђи ва ња оба ве зе из ста ва 1. овог чла на, опе ра-
то ру са ЗТС про пи су је се на чин пру жа ња основ ног ску па из најм-
ље них ли ни ја, та ко да се на ро чи то обез бе ди не ди скри ми на тор но 
пру жа ње услу га, тро шков на за сно ва ност це на, као и об ја вљи ва ње 
по да та ка о тех нич ким, це нов ним и дру гим усло ви ма по ну де и ко-
ри шће ња.

Оба ве за обез бе ђи ва ња мо гућ но сти за из бор и пред из бор 
опе ра то ра

Члан 70.
Обаве за обез бе ђи ва ња мо гућ но сти за из бор и пред из бор опе-

ра то ра од но си се на ду жност опе ра то ра са ЗТС на ре ле вант ном тр-
жи шту при сту па јав ној те ле фон ској мре жи на фик сној ло ка ци ји, 
да сво јим прет плат ни ци ма омо гу ћи при ступ услу га ма би ло ког ме-
ђу по ве за ног опе ра то ра јав но до ступ них те ле фон ских услу га, и то 
на сле де ће на чи не:

1) пру жа њем услу ге из бо ра опе ра то ра, упо тре бом пре фик са 
за из бор опе ра то ра при ли ком сва ког по је ди нач ног по зи ва;

2) пру жа њем услу ге пред из бо ра опе ра то ра, са мо гућ но шћу 
за о би ла же ња услу ге пред из бо ра би ра њем пре фик са за из бор опе-
ра то ра при ли ком сва ког по је ди нач ног по зи ва.

При ли ком од ре ђи ва ња оба ве зе из ста ва 1. овог чла на, опе ра-
то ру са ЗТС мо же се на ло жи ти:

1) оба ве за тро шков не за сно ва но сти це на услу га ме ђу по ве-
зи ва ња и при сту па, ко је су у функ ци ји пру жа ња услу ге из бо ра и 
пред из бо ра опе ра то ра;

2) при ла го ђа ва ње ви си не ди рект них тро шко ва прет плат ни ка 
у ве зи са ко ри шће њем услу ге из бо ра и пред из бо ра опе ра то ра, та ко 
да не бу ду де сти му ла тив не за ко ри шће ње ових услу га.

Оба ве за пру жа ња ма ло про дај них услу га под од ре ђе ним 
усло ви ма

Члан 71.
Обаве за пру жа ња ма ло про дај них услу га под од ре ђе ним усло-

ви ма од но си се на ду жност опе ра то ра са ЗТС на ре ле вант ном ма-
ло про дај ном тр жи шту, да пру жа ма ло про дај не услу ге под про пи-
са ним усло ви ма.

Оба ве за из ста ва 1. овог чла на од ре ђу је се ка да се оце ни да 
од ре ђи ва ње дру гих оба ве за из чла на 63. овог за ко на не би би ло 
де ло твор но.

При ли ком од ре ђи ва ња оба ве зе из ста ва 1. овог чла на, има-
ју ћи у ви ду при ро ду не до стат ка на ре ле вант ном тр жи шту, као и 
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по тре бу да се за шти ти ин те рес крај њих ко ри сни ка и под стак не де-
ло твор на кон ку рен ци ја, опе ра то ру са ЗТС мо же се на ло жи ти:

1) за бра на об ра чу на ва ња пре ко мер них це на, за бра на оме та ња 
ула ска на тр жи ште или огра ни ча ва ња кон ку рен ци је пре ви со ким 
или пре ни ским це на ма, за бра на да ва ња нео прав да не пред но сти 
од ре ђе ним крај њим ко ри сни ци ма или за бра на нео сно ва ног ве зи-
ва ња од ре ђе них услу га;

2) огра ни ча ва ње ви си не ма ло про дај них це на, од ре ђи ва ње ме-
ра кон тро ле ин ди ви ду ал них та ри фа, као и оба ве за за сни ва ња це на 
на тро шко ви ма пру жа ња услу га или це на ма на упо ре ди вим тр жи-
шти ма.

Ако се опе ра то ру са ЗТС од ре ди не ка од оба ве за кон тро ле 
ма ло про дај них це на, Аген ци ја утвр ђу је и оба ве зу при ме не тро-
шков ног ра чу но вод ства у ци љу кон тро ле це на, при че му утвр ђу је 
и об ја вљу је на чин при ме не тро шков ног ра чу но вод ства, те ан га жу-
је не за ви сног ре ви зо ра ра ди го ди шње про ве ре ускла ђе но сти тро-
шков ног ра чу но вод ства опе ра то ра са ЗТС са про пи са ним на чи ном 
при ме не тро шков ног ра чу но вод ства.

Из ве штај ре ви зо ра из ста ва 4. овог чла на об ја вљу је се на Ин-
тер нет стра ни ци Аген ци је.

XII. НУ МЕ РА ЦИ ЈА

Упра вља ње ну ме ра ци јом и план ну ме ра ци је

Члан 72.
Управља ње и до де ла адре са и бро је ва, као огра ни че ног до-

бра, вр ши се на на чин ко јим се обез бе ђу је њи хо ва ра ци о нал на, 
рав но мер на и де ло твор на упо тре ба, у скла ду са пла ном ну ме ра-
ци је.

Пла ном ну ме ра ци је утвр ђу је се на ме на адре са и бро је ва, 
обез бе ђу је јед на ка до ступ ност ну ме ра ци је за све јав но до ступ не 
елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге, од но сно за све опе ра то ре ко ји 
пру жа ју те услу ге, обез бе ђу ју усло ви за пре но си вост бро ја, из бор 
и пред из бор опе ра то ра, уво ђе ње но вих услу га елек трон ских ко му-
ни ка ци ја, као и ис пу ња ва ње оба ве за ко је про ис ти чу из од го ва ра ју-
ћих ме ђу на род них спо ра зу ма.

Аген ци ја до но си план ну ме ра ци је и об ја вљу је га на сво јој 
Ин тер нет стра ни ци.

До зво ла за ко ри шће ње ну ме ра ци је

Члан 73.
Право на ко ри шће ње ну ме ра ци је сти че се на осно ву до зво ле 

за ко ри шће ње ну ме ра ци је, ко ја се из да је ре ше њем.
Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си Аген ци ја, на зах тев 

опе ра то ра.
Зах тев из ста ва 2. овог чла на са др жи по дат ке о:
1) иден ти те ту под но си о ца;
2) вр сти елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же или услу ге за ко-

ју се зах те ва до де ла ну ме ра ци је;
3) ну ме ра ци ји чи ја се до де ла зах те ва;
4) по тре би и свр си ко ри шће ња ну ме ра ци је;
5) пла ни ра ном ро ку по чет ка ко ри шће ња ну ме ра ци је;
6) пе ри о ду на ко ји се зах те ва до де ла ну ме ра ци је.
Зах тев из ста ва 2. овог чла на под но си се на обра сцу чи ји об-

лик про пи су је Аген ци ја.
Од лу чи ва ње по зах те ви ма из ста ва 2. овог чла на вр ши се пре-

ма ре до сле ду под но ше ња, у ро ку од 20 да на од да на под но ше ња 
зах те ва, осим у слу ча ју ка да је од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо-
ра зу ми ма пред ви ђен дру га чи ји рок.

Зах тев из ста ва 2. овог чла на мо же би ти од би јен ако ни је у 
скла ду са пла ном ну ме ра ци је или ако за тра же на ну ме ра ци ја ни је 
рас по ло жи ва.

Са др жај до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је

Члан 74.
Решење ко јим се из да је до зво ла за ко ри шће ње ну ме ра ци је са-

др жи по дат ке о:
1) има о цу до зво ле;
2) до де ље ној ну ме ра ци ји;
3) пе ри о ду на ко ји је до де ље на ну ме ра ци ја;
4) ро ку у ко ме има лац до зво ле мо ра за по че ти ко ри шће ње до-

де ље не ну ме ра ци је;

5) на ме ни за ко ју је да то пра во на ко ри шће ње ну ме ра ци је;
6) на чи ну обез бе ђи ва ња ефи ка сног и ра ци о нал ног ко ри шће-

ња ну ме ра ци је, укљу чу ју ћи на чин во ђе ња еви ден ци је о упо тре-
бље ној ну ме ра ци ји и оба ве шта ва њу Аген ци је о сте пе ну ис ко ри-
шће но сти;

7) оба ве за ма у ве зи са ко ри шће њем до де ље не ну ме ра ци је, ко-
је про ис ти чу из од го ва ра ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на мо же са др жа ти и дру ге по дат-
ке, ако су ти по да ци у ве зи са про пи са ним усло ви ма за из да ва ње 
до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је или про ис ти чу из од го ва ра ју-
ћих ме ђу на род них спо ра зу ма.

Има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је ду жан је да оба ве-
сти Аген ци ју о про ме ни по да та ка из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на у 
ро ку од 30 да на од на стан ка про ме не.

Тра ја ње и про ду же ње ва же ња до зво ле за ко ри шће ње 
ну ме ра ци је

Члан 75.
Дозво ла за ко ри шће ње ну ме ра ци је из да је се на пе ри од ко ји 

не мо же би ти ду жи од де сет го ди на.
До зво ла за ко ри шће ње ну ме ра ци је мо же се про ду жи ти под 

усло ви ма ко ји ва же за из да ва ње но ве до зво ле и на пе ри од ко ји не 
мо же би ти ду жи од пе ри о да на ко ји се мо же из да ва ти но ва до зво ла.

Има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је под но си Аген ци ји 
зах тев за про ду же ње тра ја ња до зво ле у ро ку ко ји ни је кра ћи од 30 
да на, ни ти ду жи од 90 да на, пре ис те ка ва жно сти до зво ле.

Пре нос пра ва на ко ри шће ње ну ме ра ци је

Члан 76.
Ималац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је мо же до де ље ну 

ну ме ра ци ју усту пи ти на ко ри шће ње тре ћем ли цу, ко је усту пље ну 
ну ме ра ци ју на ме ра ва да ко ри сти у ко мер ци јал не свр хе, а не за соп-
стве не по тре бе, са мо на осно ву уго во ра са чи ње ног у пи са ној фор-
ми, на ко ји је прет ход но Аген ци ја да ла са гла сност.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на не од но си се на ну ме ра ци ју ко ју 
опе ра то ри усту па ју на ко ри шће ње сво јим прет плат ни ци ма, као и 
на прет плат нич ке бро је ве пре не те код дру гих опе ра то ра у скла ду 
са од ред ба ма овог за ко на о пре но си во сти бро ја.

У слу ча ју ста ту сне про ме не има о ца до зво ле за ко ри шће-
ње ну ме ра ци је, ко ја на ста не у скла ду за за ко ном ко јим се уре ђу-
је прав ни по ло жај при вред них дру шта ва, пре нос пра ва на ко ри-
шће ње до де ље не ну ме ра ци је мо же се оба ви ти са мо на осно ву ак та 
са чи ње ног у пи са ној фор ми, на ко ји је прет ход но Аген ци ја да ла 
са гла сност.

По дат ке о да тим са гла сно сти ма из ст. 1. и 3. овог чла на Аген-
ци ја об ја вљу је на сво јој Ин тер нет стра ни ци.

Од у зи ма ње до де ље не ну ме ра ци је

Члан 77.
Агенци ја ре ше њем од лу чу је о од у зи ма њу до де ље не ну ме ра-

ци је ако утвр ди да:
1) је до зво ла за ко ри шће ње ну ме ра ци је из да та на осно ву не-

тач них по да та ка, од но сно не ис прав не до ку мен та ци је од зна ча ја за 
од лу чи ва ње;

2) се до де ље на ну ме ра ци ја не ко ри сти у скла ду са пла ном ну-
ме ра ци је или из да том до зво лом за ко ри шће ње ну ме ра ци је;

3) има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је, ни на кон при је-
ма опо ме не, ни је у од ре ђе ном ро ку упла тио на кна ду за ко ри шће ње 
ну ме ра ци је;

4) је има о цу до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је за бра ње-
но оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја у скла ду са 
овим за ко ном или прав но сна жном суд ском пре су дом;

5) се има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је у пи са ном об-
ли ку од ре као пра ва на ко ри шће ње до де ље не ну ме ра ци је;

6) је има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је пре стао да 
по сто ји, без прав ног след бе ни ка;

7) има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је ни је от кло нио 
не пра вил но сти утвр ђе не у по ступ ку ин спек ци је;

8) је од у зи ма ње до де ље не ну ме ра ци је нео п ход но ра ди ускла-
ђи ва ња са из ме на ма пла на ну ме ра ци је, на пра вље них у ци љу при-
ме не од го ва ра ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма или оства ри ва ња 
јав ног ин те ре са ко ји се ни је мо гао за до во љи ти на дру ги на чин.
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Има лац до зво ле за ко ри шће ње ну ме ра ци је, ко ме је ну ме ра ци-
ја од у зе та из раз ло га на ве де них у ста ву 1. тач ка 8) овог чла на, има 
пра во на за ме ну ну ме ра ци је.

Аген ци ја до де љу је но ву ну ме ра ци ју на зах тев ли ца из ста ва 2. 
овог чла на, во де ћи ра чу на о сра змер но сти, за шти ти јав ног ин те ре-
са и еко ном ским по сле ди ца ма за ме не ну ме ра ци је.

Ба за по да та ка о ко ри шће њу ну ме ра ци је

Члан 78.
Агенци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка о ко ри шће њу ну ме ра ци-

је ко ја на ро чи то са др жи по дат ке о до де ље ној ну ме ра ци ји, са од го-
ва ра ју ћим по да ци ма о усло ви ма до де ле и ко ри шће ња, ге о граф ској 
обла сти њи хо ве упо тре бе, као и опе ра то ри ма ко ји ма је ну ме ра ци ја 
до де ље на.

Аген ци ја об ја вљу је и ажу ри ра по дат ке из ста ва 1. овог чла на 
на сво јој Ин тер нет стра ни ци са мо гућ но шћу све о бу хват ног пре-
тра жи ва ња.

Пре но си вост бро ја

Члан 79.
Опера тор јав но до ступ них те ле фон ских услу га (опе ра тор 

да ва лац бро ја) ду жан је да омо гу ћи свом прет плат ни ку, на ње гов 
зах тев, да при ли ком про ме не опе ра то ра (опе ра тор при ма лац бро ја) 
за др жи до де ље ни број из пла на ну ме ра ци је на од ре ђе ној ло ка ци ји, 
на ко ју се од но си ге о граф ски при ступ ни код, од но сно на би ло ко-
јој ло ка ци ји, ако при ступ ни код ни је ге о граф ски.

Зах тев за пре нос бро ја прет плат ник под но си опе ра то ру при-
ма о цу бро ја.

Зах тев из ста ва 2. овог чла на ујед но се сма тра зах те вом за 
рас кид уго во ра из ме ђу прет плат ни ка и опе ра то ра да ва о ца бро ја о 
ко ри шће њу услу га у ве зи са бро јем ко ји је пред мет зах те ва за пре-
нос, а уго вор се сма тра рас ки ну тим тре нут ком ис кљу че ња бро ја из 
мре же опе ра то ра да ва о ца бро ја.

Прет плат ник је ду жан да, при ли ком под но ше ња зах те ва из 
ста ва 2. овог чла на, опе ра то ру при ма о цу бро ја до ста ви на ро чи то 
по дат ке о свом иден ти те ту, бро ју ко ји се пре но си и из ја ву ко јом се 
оба ве зу је да опе ра то ру да ва о цу бро ја из ми ри све оба ве зе по осно-
ву уго во ра из ста ва 3. овог чла на на ста ле до тре нут ка ис кљу че ња 
бро ја из мре же опе ра то ра да ва о ца бро ја, под прет њом при вре ме не 
или трај не су спен зи је пру жа ња услу га од стра не опе ра то ра при ма-
о ца бро ја.

Опе ра тор при ма лац бро ја пла ћа на кна ду за пре нос бро ја опе-
ра то ру да ва о цу бро ја.

Аген ци ја упра вља ин фор ма ци о ним си сте мом за пре нос бро ја 
и одр жа ва ба зу по да та ка пре не тих бро је ва, во де ћи ра чу на о за шти-
ти по да та ка о лич но сти, бли же про пи су је усло ве и на чин пре но са 
бро ја, као и ви си ну на кна де за пре нос бро ја из овог чла на.

За по сло ве упра вља ња ин фор ма ци о ним си сте мом за пре нос 
бро ја и одр жа ва ње ба зе по да та ка пре не тих бро је ва, Аген ци ја мо же 
ан га жо ва ти дру го прав но ли це.

Опе ра тор да ва лац бро ја и опе ра тор при ма лац бро ја ду жни су 
да оства ре ме ђу соб ну са рад њу, као и са рад њу са Аген ци јом, у по-
ступ ку пре но са бро ја, обез бе де да тра ја ње пре ки да услу ге прет-
плат ни ку то ком пре но са не бу де ду же од јед ног рад ног да на, као и 
да се уз др же од по сту па ња усме ре ног на оте жа ва ње или спре ча ва-
ње пре но са бро ја.

Је дин стве ни број за при ступ слу жба ма 
за хит не ин тер вен ци је

Члан 80.
Опера тор јав но до ступ них те ле фон ских услу га ду жан је да 

омо гу ћи свим ко ри сни ци ма услу гу бес плат ног по зи ва пре ма је дин-
стве ном бро ју за при ступ слу жба ма за хит не ин тер вен ци је 112, као 
и дру гим бро је ви ма за при ступ слу жба ма за хит не ин тер вен ци је у 
Ре пу бли ци Ср би ји, у скла ду са пла ном ну ме ра ци је, са би ло ког те-
ле фон ског уре ђа ја, укљу чу ју ћи и јав не те ле фон ске го вор ни це.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ду жан је да цен тру за оп-
слу жи ва ње по зи ва слу жба ма за хит не ин тер вен ци је, без на кна-
де, про сле ђу је све рас по ло жи ве по дат ке о оства ре ним по зи ви-
ма пре ма бро ју 112 и дру гим бро је ви ма за при ступ слу жба ма за 
хит не ин тер вен ци је, а на ро чи то по дат ке о иден ти те ту по зи ва ју ћег 

прет плат ни ка, по зи ва ју ћем бро ју, вре ме ну и тра ја њу по зи ва, као и 
по дат ке о ло ка ци ји са ко је је по зив упу ћен, у скла ду са тех нич ким 
мо гућ но сти ма.

XI II. РА ДИО-ФРЕ КВЕН ЦИЈ СКИ СПЕК ТАР

Упра вља ње ра дио-фре квен циј ским спек тром

Члан 81.
Управља ње ра дио-фре квен циј ским спек тром, као огра ни че-

ним до бром, за сни ва се на на че ли ма ра ци о нал но сти, еко но мич но-
сти, јав но сти и не ди скри ми на ци је, и на ро чи то об у хва та:

1) пла ни ра ње упо тре бе ра дио-фре квен ци ја у скла ду са од го-
ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пре по ру ка ма, ин те ре си-
ма гра ђа на, при вре де, без бед но сти и од бра не зе мље;

2) до де лу ра дио-фре квен ци ја на осно ву пла на на ме не и пла-
но ва рас по де ле;

3) ко ор ди на ци ју ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја;
4) кон тро лу ра дио-фре квен циј ског спек тра, утвр ђи ва ње 

штет них смет њи и пред у зи ма ње ме ра за њи хо во от кла ња ње.
Аген ци ја упра вља ра дио-фре квен циј ским спек тром и ко ор-

ди ни ра ко ри шће ње са те лит ских ор би та у скла ду са од го ва ра ју ћим 
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, као и у скла ду са од ред ба ма овог за-
ко на и про пи са до не тим на осно ву ње га.

Аген ци ја оства ру је са рад њу са ме ђу на род ним ор га ни за ци-
ја ма и ад ми ни стра ци ја ма дру гих зе ма ља ко је вр ше по сло ве упра-
вља ња ра дио-фре квен циј ским спек тром, са мо стал но или пре ко 
над ле жних ор га на.

Ко ор ди на ци ја ко ри шће ња и при ја ва до де ле 
ра дио-фре квен ци ја

Члан 82.
Радио-фре квен ци је пред ви ђе не за ко ри шће ње у од ре ђе ним 

по гра нич ним зо на ма пре до де ле се ко ор ди ни ра ју са су сед ним зе-
мља ма, са ко ји ма су за кљу че ни по себ ни спо ра зу ми о ко ор ди на ци-
ји ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја.

Ра дио-фре квен ци је из од ре ђе них ра дио-фре квен циј ских оп-
се га по по тре би се пре до де ле ко ор ди ни ра ју са су сед ним и дру гим 
за ин те ре со ва ним зе мља ма.

При ја ва до де ле ра дио-фре квен ци ја Ме ђу на род ној уни ји за 
те ле ко му ни ка ци је вр ши се:

1) ако ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја мо же да про у зро ку је 
штет ну смет њу ра дио-ко му ни ка циј ској слу жби дру ге зе мље;

2) ако су ра дио-фре квен ци је на ме ње не за ме ђу на род ну ра-
дио-ко му ни ка ци ју;

3) ра ди за шти те ра дио-фре квен ци ја на ме ђу на род ном ни воу.

План на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га

Члан 83.
Планом на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га (у да љем тек-

сту: план на ме не) утвр ђу ју се на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се-
га за по је ди не ра дио-ко му ни ка циј ске слу жбе и де лат но сти, у скла-
ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пре по ру ка ма, 
ин те ре си ма гра ђа на, при вре де, без бед но сти и од бра не зе мље.

План на ме не са др жи на ро чи то по дат ке о:
1) гра ни ца ма ра дио-фре квен циј ских оп се га;
2) на ме ни ра дио-фре квен циј ских оп се га, на тех но ло шки не у-

трал ној осно ви, за јед ну или ви ше ра дио-ко му ни ка циј ских слу жби 
и де лат но сти;

3) основ ним усло ви ма за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја;
4) осно ву ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја и на чи ну из да ва ња 

до зво ла из чла на 85. овог за ко на.
Пла ном на ме не мо же се утвр ди ти раз ли чи та на ме на, усло ви 

и основ ко ри шће ња за раз ли чи те по доп се ге у окви ру истог ра дио-
фре квен циј ског оп се га.

План на ме не до но си Вла да, на осно ву пред ло га ко ји утвр ђу је 
Ми ни стар ство, уз уче шће над ле жног ор га на ауто ном не по кра ји не, 
а ко ји при пре ма Аген ци ја.

У по ступ ку при пре ме пред ло га пла на на ме не, Аген ци ја спро-
во ди јав не кон сул та ци је у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и тра-
жи ми шље ње ор га на од бра не, без бед но сти и слу жби за хит не ин-
тер вен ци је.
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Пла но ви рас по де ле ра дио-фре квен ци ја

Члан 84.
Плано ви рас по де ле ра дио-фре квен ци ја (у да љем тек сту: пла-

но ви рас по де ле) са др же усло ве за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја 
из на ме ње них ра дио-фре квен циј ских оп се га, рас по де лу ра дио-
фре квен ци ја по ло ка ци ја ма или обла сти ма за јед ну или ви ше ра-
дио-ко му ни ка циј ских слу жби и де лат но сти, као и дру ге по треб не 
тех нич ке усло ве за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја.

Пла но ви рас по де ле утвр ђу ју се на осно ву пла на на ме не и од-
го ва ра ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма и пре по ру ка, во де ћи ра чу на 
о по тре ба ма и зах те ви ма ко ри сни ка.

Пла но ве рас по де ле до но си Ми ни стар ство, уз уче шће над ле-
жног ор га на ауто ном не по кра ји не, на пред лог Аген ци је.

У по ступ ку при пре ме пред ло га пла но ва рас по де ле, Аген ци ја 
спро во ди јав не кон сул та ци је у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и 
тра жи ми шље ње ор га на од бра не, без бед но сти и слу жби за хит не 
ин тер вен ци је.

Ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја

Члан 85.
Радио-фре квен ци је се, у скла ду са овим за ко ном, ко ри сте:
1) на осно ву по је ди нач не до зво ле, ко ја се из да је по зах те ву 

или по спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме та ња;
2) по ре жи му оп штег овла шће ња;
3) за по себ не на ме не.
Аген ци ја про пи су је на чин ко ри шће ња ра дио ста ни ца од стра-

не ра дио ама те ра, као и ра дио ста ни ца ко је се ко ри сте на до ма ћим 
и стра ним ва зду хо пло ви ма, ло ко мо ти ва ма, бро до ви ма и дру гим 
пло ви ли ма, са гла сно од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и 
пре по ру ка ма.

Ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја на осно ву по је ди нач не 
до зво ле ко ја се из да је по зах те ву

Члан 86.
Право на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја сти че се на осно ву 

по је ди нач не до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја (у да љем 
тек сту: по је ди нач на до зво ла) ко ја се из да је по зах те ву, ка да је пла-
ном на ме не од ре ђен та кав на чин из да ва ња по је ди нач не до зво ле у 
окви ру од ре ђе ног ра дио-фре квен циј ског оп се га.

По је ди нач на до зво ла из ста ва 1. овог чла на из да је се ре ше-
њем.

Ре ше ње из ста ва 2. овог чла на до но си се на зах тев ко ји се 
под но си Аген ци ји.

Зах тев из ста ва 3. овог чла на са др жи по дат ке о:
1) иден ти те ту под но си о ца;
2) вр сти елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же или услу ге за ко-

ју се зах те ва до де ла ра дио-фре квен ци ја;
3) ра дио-фре квен ци ја ма чи ја се до де ла зах те ва;
4) по тре би и свр си ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја;
5) пла ни ра ном ро ку по чет ка ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја;
6) пе ри о ду на ко ји се зах те ва до де ла ра дио-фре квен ци ја;
7) тех нич ком ре ше њу ко је, у за ви сно сти од ра дио-ко му ни-

ка циј ске слу жбе и де лат но сти, са др жи на ро чи то по дат ке о ге о-
граф ској обла сти ко ри шће ња и ло ка ци ја ма пре дај ни ка, про ра чу ну 
про сти ра ња сиг на ла и сер ви сној зо ни, пред ви ђе ном ан тен ском си-
сте му и ка рак те ри сти ка ма зра че ња, на чи ну обез бе ђи ва ња ра ци о-
нал ног ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја, про це ни ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну и рад дру гих ра дио-ко му ни ка циј ских си сте ма.

Зах тев из ста ва 3. овог чла на под но си се на обра сцу чи ји об-
лик про пи су је Аген ци ја, укљу чу ју ћи и упут ства са оба ве зним еле-
мен ти ма тех нич ког ре ше ња из ста ва 4. тач ка 6) овог чла на, у за ви-
сно сти од ра дио-ко му ни ка циј ске слу жбе и де лат но сти на ко ју се 
тех нич ко ре ше ње од но си.

Од лу чи ва ње по зах те ви ма из ста ва 3. овог чла на вр ши се пре-
ма ре до сле ду под но ше ња, у ро ку од 40 да на од да на под но ше ња 
зах те ва, осим у слу ча ју ка да је од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо-
ра зу ми ма пред ви ђен дру га чи ји рок.

Зах тев из ста ва 3. овог чла на мо же би ти од би јен ако:
1) ни је у скла ду са пла ном на ме не и пла ном рас по де ле;
2) за тра же не ра дио-фре квен ци је ни су рас по ло жи ве;

3) ко ри шће ње за тра же них ра дио-фре квен ци ја мо же има ти 
штет не по сле ди це по жи вот ну сре ди ну или рад дру гих ра дио-ко-
му ни ка циј ских си сте ма, ко је ни је мо гу ће спре чи ти при ме ном по-
себ них ме ра за шти те.

Из да ва ње по је ди нач не до зво ле ди пло мат ско-кон зу лар ном 
пред став ни штву

Члан 87.
Страно ди пло мат ско-кон зу лар но пред став ни штво (у да љем 

тек сту: ДКП) има пра во да ко ри сти ра дио-фре квен ци је на осно ву 
по је ди нач не до зво ле ко ја се из да је по зах те ву.

По је ди нач ну до зво лу из ста ва 1. овог чла на из да је Аген ци ја, 
на зах тев ДКП, у по ступ ку утвр ђе ним овим за ко ном, ко ји се спро-
во ди ди пло мат ским пу тем.

На кна да и усло ви ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја из овог 
чла на од ре ђу ју се под усло ви ма уза јам но сти, на осно ву ми шље ња 
ми ни стар ства над ле жног за спољ не по сло ве и у скла ду са за кљу-
че ним ме ђу на род ним спо ра зу ми ма.

Из да ва ње по је ди нач не до зво ле стра ном прав ном ли цу

Члан 88.
Страно прав но ли це ко је у Ре пу бли ци Ср би ји, на осно ву од-

го ва ра ју ћег ме ђу на род ног спо ра зу ма, оства ру је по слов но-тех нич-
ку, ин фор ма тив ну, на уч ну, кул тур ну, спорт ску и дру гу са рад њу са 
од го ва ра ју ћим ор га ни ма, ор га ни за ци ја ма и дру гим ли ци ма у зе-
мљи, има пра во да ко ри сти ра дио-фре квен ци је на осно ву по је ди-
нач не до зво ле ко ја се из да је по зах те ву.

По је ди нач ну до зво лу из ста ва 1. овог чла на из да је Аген ци ја, 
на зах тев стра ног прав ног ли ца из ста ва 1. овог чла на, у по ступ ку 
утвр ђе ним овим за ко ном.

На кна да и усло ви ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја из овог 
чла на од ре ђу ју се у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, осим ако од-
го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу мом ни је од ре ђе но дру га чи је.

Ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја на осно ву по је ди нач не 
до зво ле ко ја се из да је по спро ве де ном по ступ ку јав ног 

над ме та ња

Члан 89.
Право на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја сти че се на осно-

ву по је ди нач не до зво ле ко ја се из да је по спро ве де ном по ступ ку 
јав ног над ме та ња, ка да је пла ном на ме не, због огра ни че не рас-
по ло жи во сти ра дио-фре квен ци ја у окви ру од ре ђе ног ра дио-фре-
квен циј ског оп се га, од ре ђен та кав на чин из да ва ња по је ди нач не 
до зво ле.

Аген ци ја, по слу жбе ној ду жно сти или на ини ци ја ти ву за ин-
те ре со ва них ли ца, до но си од лу ку о ис пу ње но сти усло ва за из да ва-
ње по је ди нач них до зво ла по спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме-
та ња и о то ме оба ве шта ва Ми ни стар ство.

По при је му оба ве ште ња о до но ше њу од лу ке из ста ва 2. овог 
чла на, Ми ни стар ство до но си акт ко јим се про пи су ју ми ни мал ни 
усло ви за из да ва ње по је ди нач них до зво ла по спро ве де ном по ступ-
ку јав ног над ме та ња, ко ји на ро чи то са др жи број по је ди нач них до-
зво ла ко је се мо гу из да ти за од ре ђе ни ра дио-фре квен циј ски оп сег, 
пе ри од на ко ји се из да ју по је ди нач не до зво ле, нај ма њи из нос јед-
но крат не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком из да ва ња по је ди нач не 
до зво ле, усло ве у по гле ду обез бе ђи ва ња по кри ве но сти од ре ђе ног 
де ла те ри то ри је или ста нов ни штва, као и дру ге ми ни мал не усло ве 
за из да ва ње по је ди нач них до зво ла.

Аген ци ја до но си од лу ку о по кре та њу по ступ ка јав ног над ме-
та ња за из да ва ње по је ди нач них до зво ла у ро ку од 15 да на од да на 
сту па ња на сна гу ак та из ста ва 3. овог чла на и обра зу је ко ми си ју за 
спро во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња.

Члан 90.
При спро во ђе њу по ступ ка јав ног над ме та ња за из да ва ње по-

је ди нач них до зво ла, Аген ци ја је ду жна да:
1) омо гу ћи да јав но над ме та ње бу де до ступ но свим за ин те ре-

со ва ним ли ци ма под рав но прав ним усло ви ма, об ја вљи ва њем јав-
ног огла са;

2) утвр ди и об ја ви кри те ри ју ме од лу чи ва ња ко ји су не ди-
скри ми на тор ни, објек тив ни и мер љи ви, ко ји су при ме ре ни ак тив-
но сти ма или услу га ма за ко је се до де љу је по је ди нач на до зво ла;
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3) утвр ди ко од под но си ла ца при ја ва ис пу ња ва све усло ве 
про пи са не овим за ко ном, ак ти ма до не тим на осно ву ње га;

4) од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де до не се на осно ву 
еко ном ских, тех нич ких и дру гих кри те ри ју ма об ја вље них у огла су 
за јав но над ме та ње;

5) од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де или по ни шта ва њу 
јав ног над ме та ња до не се и об ја ви нај ка сни је у ро ку од че ти ри ме-
се ца од да на ис те ка ро ка за под но ше ње при ја ва.

Оглас из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на оба ве зно са др жи:
1) пред мет по је ди нач не до зво ле;
2) рок за уче шће на јав ном над ме та њу, ко ји не мо же би ти 

кра ћи од 45 да на од да на об ја вљи ва ња огла са;
3) усло ве за уче шће на јав ном над ме та њу;
4) на чин до ста вља ња по ну де (под ши фром или пу ним на зи-

вом по ну ђа ча);
5) оба ве ште ње о да ту му, вре ме ну и ме сту отва ра ња при спе-

лих по ну да;
6) кри те ри ју ме за вред но ва ње по ну да и на чин од ре ђи ва ња 

нај по вољ ни је по ну де;
7) име и кон такт ли ца за ду же ног за да ва ње свих ин фор ма ци ја 

од зна ча ја за по сту пак јав ног над ме та ња.
Оглас из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на об ја вљу је се у „Слу жбе-

ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, нај ма ње јед ној ши ро ко до ступ-
ној ме ђу на род ној пу бли ка ци ји, нај ма ње јед ним днев ним но ви на ма 
ко је се ди стри бу и ра ју на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, као и 
на Ин тер нет стра ни ци Аген ци је.

Сред ства на име јед но крат не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком 
из да ва ња по је ди нач не до зво ле по спро ве де ном по ступ ку јав ног 
над ме та ња, пред ста вља ју при ход бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Са др жај по је ди нач не до зво ле

Члан 91.
Решење ко јим се из да је по је ди нач на до зво ла са др жи по дат ке о:
1) има о цу по је ди нач не до зво ле;
2) до де ље ним ра дио-фре квен ци ја ма;
3) пе ри о ду на ко ји је из да та по је ди нач на до зво ла;
4) ро ку у ко ме мо ра за по че ти ко ри шће ње до де ље них ра дио-

фре квен ци ја;
5) на ме ни за ко ју је да то пра во ко ри шће ња ра дио-фре квен-

ци ја;
6) ло ка ци ја ма, од но сно обла сти ма по кри ва ња;
7) ро ко ви ма за оба ве шта ва ње Аген ци је о по ста вље ним ра дио 

ста ни ца ма и оба вља њу тех нич ких пре гле да;
8) ро ко ви ма и на чи ну про ве ре ис пу ње но сти усло ва под ко ји-

ма је да та по је ди нач на до зво ла, ка да је по је ди нач на до зво ла из да та 
у по ступ ку јав ног над ме та ња;

9) на чи ну обез бе ђи ва ња ефи ка сног и ра ци о нал ног ко ри шће-
ња ра дио-фре квен ци ја;

10) тех нич ким и опе ра тив ним ме ра ма ко је је по треб но при-
ме ни ти ра ди из бе га ва ња штет них смет њи, обез бе ђи ва ња елек тро-
маг нет ске ком па ти бил но сти и огра ни ча ва ња из ло же но сти ста нов-
ни штва елек тро маг нет ским по љи ма;

11) оба ве за ма у ве зи са ко ри шће њем до де ље них ра дио-фре-
квен ци ја, ко је про ис ти чу из од го ва ра ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма;

12) усло ви ма за екс пе ри мен тал но ко ри шће ње до де ље них ра-
дио-фре квен ци ја.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на мо же са др жа ти и дру ге по дат-
ке, ако су ти по да ци у ве зи са про пи са ним усло ви ма за из да ва ње 
по је ди нач не до зво ле или про ис ти чу из од го ва ра ју ћих ме ђу на род-
них спо ра зу ма.

Има лац по је ди нач не до зво ле ду жан је да оба ве сти Аген ци ју 
о про ме ни по да та ка из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на у ро ку од 30 да-
на од на стан ка про ме не.

Тра ја ње и про ду же ње ва же ња по је ди нач не до зво ле

Члан 92.
Поједи нач на до зво ла из да је се на пе ри од ко ји не мо же би ти 

ду жи од де сет го ди на.
По је ди нач на до зво ла мо же се про ду жи ти под усло ви ма ко ји 

ва же за из да ва ње но ве по је ди нач не до зво ле, с тим што се при ли-
ком про ду же ња по је ди нач не до зво ле не пла ћа јед но крат на на кна да 
ко ја се пла ћа при ли ком пр вог из да ва ња по је ди нач не до зво ле и на 

пе ри од ко ји не мо же би ти ду жи од пе ри о да на ко ји се мо же из да ва-
ти но ва по је ди нач на до зво ла.

Има лац по је ди нач не до зво ле под но си Аген ци ји зах тев за 
про ду же ње тра ја ња по је ди нач не до зво ле у ро ку ко ји ни је кра ћи од 
30 да на, ни ти ду жи од 90 да на, пре ис те ка ва жно сти по је ди нач не 
до зво ле.

Пре нос пра ва на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја

Члан 93.
Право на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја да то по је ди нач ном 

до зво лом не мо же се усту пи ти, из нај ми ти или на дру ги на чин пре-
не ти дру гом ли цу.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на не од но си се на ста ту сне про ме-
не има о ца по је ди нач не до зво ле, ко је на ста ну у скла ду за за ко ном 
ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај при вред них дру шта ва.

У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, пре нос се мо же оба ви ти са-
мо на осно ву ак та са чи ње ног у пи са ној фор ми, на ко ји је прет ход-
но Аген ци ја да ла са гла сност.

Аген ци ја мо же од би ти са гла сност на акт из ста ва 3. овог чла на 
на ро чи то ако утвр ди да би то до ве ло до по ре ме ћа ја кон ку рен ци је.

По дат ке о да тим са гла сно сти ма на ак те из ста ва 3. овог чла на 
Аген ци ја об ја вљу је на сво јој Ин тер нет стра ни ци.

При вре ме на до зво ла за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја

Члан 94.
Право на при вре ме но ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, ра ди 

тр жи шног или тех нич ког ис пи ти ва ња про из во да и услу га, ис тра-
жи ва ња или про јек то ва ња, као и за по тре бе одр жа ва ња спорт ских, 
кул тур них, за бав них и дру гих до га ђа ја огра ни че ног тра ја ња, сти че 
се на осно ву при вре ме не до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен-
ци ја (у да љем тек сту: при вре ме на до зво ла), ко ја се из да је ре ше њем.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на до но си Аген ци ја, на осно ву 
обра зло же ног зах те ва ко ји за до во ља ва усло ве из ста ва 1. овог чла на.

Зах тев из ста ва 2. овог чла на под но си се на обра сцу чи ји об-
лик и са др жи ну про пи су је Аген ци ја.

Од лу чи ва ње по зах те ви ма из ста ва 2. овог чла на вр ши се пре-
ма ре до сле ду под но ше ња, у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња 
зах те ва.

Аген ци ја од ре ђу је при ме ре ни рок ва же ња при вре ме не до зво-
ле, ко ји не мо же би ти ду жи од 60 да на, као и од го ва ра ју ће усло ве 
за до де лу и ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја.

Зах тев за из да ва ње при вре ме не до зво ле мо же би ти од би јен 
на ро чи то ако се оце ни да је под нет ра ди из бе га ва ња при ме не по-
сту па ка из да ва ња по је ди нач не до зво ле из чл. 86. и 89. овог за ко на.

Од у зи ма ње до де ље них ра дио-фре квен ци ја

Члан 95.
Агенци ја ре ше њем од лу чу је о од у зи ма њу до де ље них ра дио-

фре квен ци ја ако утвр ди да:
1) је по је ди нач на до зво ла из да та на осно ву не тач них по да та-

ка, од но сно не ис прав не до ку мен та ци је од зна ча ја за од лу чи ва ње;
2) се до де ље не ра дио-фре квен ци је не ко ри сте у скла ду са 

пла ном на ме не, пла ном рас по де ле или из да том по је ди нач ном до-
зво лом;

3) има лац по је ди нач не до зво ле, ни на кон при је ма опо ме не, 
ни је у од ре ђе ном ро ку упла тио на кна ду за ко ри шће ње ра дио-фре-
квен ци ја;

4) је има о цу по је ди нач не до зво ле за бра ње но оба вља ње де-
лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја у скла ду са овим за ко ном 
или прав но сна жном суд ском пре су дом;

5) се има лац по је ди нач не до зво ле у пи са ном об ли ку од ре као 
пра ва на ко ри шће ње до де ље них ра дио-фре квен ци ја;

6) је има лац по је ди нач не до зво ле пре стао да по сто ји, без 
прав ног след бе ни ка;

7) има лац до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја ни је от-
кло нио не пра вил но сти утвр ђе не у по ступ ку ин спек ци је;

8) је од у зи ма ње до де ље них ра дио-фре квен ци ја нео п ход но ра-
ди ускла ђи ва ња са из ме на ма пла на на ме не или пла но ва рас по де ле, 
на пра вље них у ци љу при ме не ме ђу на род них спо ра зу ма или оства-
ри ва ња јав ног ин те ре са ко ји се ни је мо гао за до во љи ти на дру ги 
на чин;
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9) је од у зи ма ње до де ље них ра дио-фре квен ци ја нео п ход но ра-

ди ре а ли за ци је про стор них пла но ва или за шти те жи вот не сре ди-
не, ко ји се ни су мо гли обез бе ди ти на дру ги на чин;

10) је ор ган над ле жан за ра ди о ди фу зи ју од у зео до зво лу за 
еми то ва ње про гра ма има о цу по је ди нач не до зво ле или да је ис те-
кло вре ме на ко је му је до зво ла за еми то ва ње про гра ма из да та, ка-
да је по себ ним за ко ном про пи са но да се по је ди нач на до зво ла из-
да је у скло пу до зво ле за еми то ва ње про гра ма.

Има лац по је ди нач не до зво ле, ко ме су до де ље не ра дио-фре-
квен ци је од у зе те из раз ло га на ве де них у ста ву 1. тач. 8) и 9) овог чла-
на, има пра во на за ме ну, од но сно до де лу но вих ра дио-фре квен ци ја.

Аген ци ја до де љу је но ве ра дио-фре квен ци је на зах тев ли ца из 
ста ва 3. овог чла на, во де ћи ра чу на о сра змер но сти, за шти ти јав ног 
ин те ре са и еко ном ским по сле ди ца ма за ме не ра дио-фре квен ци ја.

Ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја по ре жи му оп штег 
овла шће ња

Члан 96.
Ако по сто је за не ма ри ве опа сно сти од смет њи или се ра ди о 

ускла ђе ним ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма, а на ро чи то ако је то 
у скла ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пре по ру-
ка ма, ра дио-фре квен ци је се ко ри сте по ре жи му оп штег овла шће ња.

Сва ко ли це има пра во на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја ко-
је се пре ма пла ну на ме не ко ри сте по ре жи му оп штег овла шће ња.

Аген ци ја бли же уре ђу је на чин ко ри шће ња ра дио-фре квен ци-
ја по ре жи му оп штег овла шће ња, у скла ду са спо ра зу ми ма и пре-
по ру ка ма из ста ва 1. овог чла на.

Ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја за по себ не на ме не

Члан 97.
Органи од бра не и без бед но сти, као и слу жбе за хит не ин тер-

вен ци је, ко ри сте ра дио-фре квен ци је у оп се зи ма ко ји су пла ном 
на ме не од ре ђе ни ис кљу чи во за њи хо во ко ри шће ње, без оба ве зе 
прет ход ног при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци-
ја, а у скла ду са усло ви ма ко ри шће ња утвр ђе ним пла ном на ме не.

Ор га ни из ста ва 1. овог чла на ду жни су да у пи са ном об ли-
ку уна пред оба ве сте Аген ци ју о от по чи ња њу или пре стан ку ко ри-
шће ња ра дио-фре квен ци ја.

Ор га ни из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју Аген ци ји, на њен 
зах тев, а нај ма ње јед ном го ди шње, из ве штај о оби му и на чи ну ко-
ри шће ња, од но сно не ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја.

За ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја за по себ не на ме не из ста ва 1. 
овог чла на не пла ћа се на кна да.

Ор га ни из ста ва 1. овог чла на мо гу ко ри сти ти ра дио-фре-
квен ци је у окви ру оп се га ко ји пла ном на ме не ни су од ре ђе ни за 
по себ не на ме не, на на чин и у скла ду са усло ви ма за до де лу и ко-
ри шће ње тих оп се га ко ји су про пи са ни овим за ко ном и про пи си ма 
до не тим на осно ву ње га.

На кна ду за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја из ста ва 5. овог 
чла на Аген ци ја утвр ђу је у са рад њи са ор га ни ма из ста ва 1. овог 
чла на, узи ма ју ћи у об зир јав ни ин те рес и да су ти ор га ни бу џет ски 
ко ри сни ци.

Кон тро ла ра дио-фре квен циј ског спек тра и за шти та 
од штет них смет њи

Члан 98.
Агенци ја вр ши стал ну кон тро лу ко ри шће ња ра дио-фре квен-

циј ског спек тра на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и из ве штај о то ме 
об ја вљу је нај ма ње јед ном го ди шње, док кон тро лу ода бра них ра-
дио-фре квен ци ја вр ши пре ма по тре би.

Тех нич ке пре гле де и дру га ис пи ти ва ња ра ди утвр ђи ва ња по-
сто ја ња и узро ка штет них смет њи вр ши Аген ци ја, од но сно дру го 
ли це ко је Аген ци ја ан га жу је.

Кон тро лу ра дио-фре квен циј ског спек тра за по себ не на ме не, 
Аген ци ја вр ши у са рад њи са ор га ни ма из чла на 97. став 1. овог 
за ко на.

Кон тро лу ра дио-фре квен циј ског спек тра на ме ње ног за по-
тре бе ди стри бу ци је и еми то ва ња ме диј ских са др жа ја, Аген ци ја вр-
ши у са рад њи са ор га ном над ле жним за ра ди о ди фу зи ју.

Аген ци ја пред у зи ма ме ре за от кла ња ње штет них смет њи 
утвр ђе них у по ступ ку кон тро ле ра дио-фре квен циј ског спек тра, у 

скла ду са од ред ба ма овог за ко на, а пре ма по тре би пред ла же до но-
ше ње ме ра ин спек циј ског над зо ра, на ро чи то ако от кри је нео вла-
шће но ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ског спек тра.

Аген ци ја ме ре из ста ва 5. овог чла на пред у зи ма без од ла га ња 
ка да је угро жен рад ор га на од бра не и без бед но сти, слу жби за хит-
не ин тер вен ци је, као и рад ва зду хо плов них, по мор ских и ра дио-
на ви га ци о них ра дио-ко му ни ка циј ских слу жби.

Аген ци ја бли же уре ђу је на чин кон тро ле ко ри шће ња ра дио-
фре квен циј ског спек тра, оба вља ња тех нич ких пре гле да и за шти те 
од штет них смет њи.

Ба за по да та ка о ко ри шће њу ра дио-фре квен циј ског спек тра

Члан 99.
Агенци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка о ко ри шће њу ра дио-

фре квен циј ског спек тра ко ја на ро чи то са др жи по дат ке о до де ље-
ним ра дио-фре квен ци ја ма и ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма, са 
од го ва ра ју ћим по да ци ма о усло ви ма до де ле и ко ри шће ња, ге о-
граф ској обла сти њи хо ве упо тре бе, као и по дат ке о има о ци ма по-
је ди нач них до зво ла и дру гим ко ри сни ци ма ра дио-фре квен циј ског 
спек тра.

Аген ци ја об ја вљу је и ажу ри ра по дат ке из ста ва 1. овог чла на 
на сво јој Ин тер нет стра ни ци са мо гућ но шћу све о бу хват ног пре-
тра жи ва ња.

Аген ци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка ко ја се од но си на кон-
тро лу ра дио-фре квен циј ског спек тра и тех нич ке пре гле де.

XIV. ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА И ЕМИ ТО ВА ЊЕ МЕ ДИЈ СКИХ 
СА ДР ЖА ЈА

Са рад ња Аген ци је са ор га ном над ле жним 
за ра ди о ди фу зи ју

Члан 100.
При од ре ђи ва њу усло ва и на чи на ко ри шће ња ра дио-фре квен-

ци ја за ди стри бу ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја, Аген ци ја 
оства ру је са рад њу са ор га ном над ле жним за ра ди о ди фу зи ју.

Ка да је по себ ним за ко ном про пи са но да је са став ни део до-
зво ле за еми то ва ње про гра ма и до зво ла за ко ри шће ње ра дио-фре-
квен ци ја, Аген ци ја из да је по је ди нач ну до зво лу на зах тев ор га на 
над ле жног за ра ди о ди фу зи ју, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на и 
на пе ри од утвр ђен у до зво ли за еми то ва ње про гра ма.

Оба ве за пре но са

Члан 101.
Агенци ја, на зах тев ор га на над ле жног за ра ди о ди фу зи ју, од-

ре ђу је опе ра то ра елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же за ди стри бу-
ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја, ко ји је ду жан да пре но си 
је дан или ви ше ра диј ских или те ле ви зиј ских про гра ма, на на ци о-
нал ном, по кра јин ском, ре ги о нал ном или ло кал ном ни воу, ка да:

1) зна ча јан број крај њих ко ри сни ка ко ри сти елек трон ску ко-
му ни ка ци о ну мре жу тог опе ра то ра као је ди ни или пр вен стве ни на-
чин за при ма ње ме диј ских са др жа ја, и

2) је то нео п ход но ра ди оства ри ва ња ја сно од ре ђе них ци ље ва 
од оп штег ин те ре са, што утвр ђу је ор ган над ле жан за ра ди о ди фу-
зи ју, по шту ју ћи на че ла сра змер но сти и јав но сти.

По себ не оба ве зе обез бе ђи ва ња при сту па

Члан 102.
Агенци ја мо же оба ве за ти опе ра то ра елек трон ске ко му ни ка-

ци о не мре же за ди стри бу ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја 
да дру гом опе ра то ру, под при хва тљи вим и не ди скри ми на тор ним 
усло ви ма, омо гу ћи при ступ апли ка тив ним про грам ским ин тер феј-
си ма и елек трон ским про грам ским во ди чи ма, у ме ри у ко јој је то 
нео п ход но ра ди пру жа ња услу га крај њим ко ри сни ци ма.

Услу ге услов ног при сту па

Члан 103.
Опера тор елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же за ди стри бу-

ци ју и еми то ва ње ме диј ских са др жа ја, ко ји ну ди услу ге услов ног 
при сту па ме диј ским са др жа ји ма (у да љем тек сту: опе ра тор услу га 
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услов ног при сту па), ду жан је да обез бе ди тех нич ке мо гућ но сти за 
пот пу ну кон тро лу пру жа ња ме диј ских са др жа ја пре ко та квог си-
сте ма.

Опе ра тор услу га услов ног при сту па ду жан је да, под пра вед-
ним, ра зум ним и не ди скри ми на тор ним усло ви ма, по ну ди пру жа о-
ци ма ме диј ских са др жа ја тех нич ке услу ге, ко је њи хо вим прет плат-
ни ци ма омо гу ћа ва ју при ступ ме диј ским са др жа ји ма уз ко ри шће ње 
уре ђа ја за услов ни при ступ.

Опе ра тор услу га услов ног при сту па не сме да оме та при јем 
ме диј ских са др жа ја ко ји се ди стри бу и ра ју и еми ту ју без услов ног 
при сту па.

Опе ра тор услу га услов ног при сту па ду жан је да по слов ну ак-
тив ност ко ја се од но си на услу ге услов ног при сту па пра ти при ме-
ном одво је ног ра чу но вод ства.

Но си о ци пра ва ин ду стриј ске сво ји не на уре ђа ји ма и си сте-
ми ма услов ног при сту па ду жни су да пра во на ко ри шће ње тих 
уре ђа ја и си сте ма усту па ју про из во ђа чи ма тер ми нал не опре ме под 
усло ви ма ко ји су пра вед ни, ра зум ни и не ди скри ми на тор ни и ко-
ји ма се про из во ђа чи не спре ча ва ју да у исти уре ђај угра ђу ју ин-
тер феј се за по ве зи ва ње са дру гим при ступ ним си сте ми ма или са 
де ло ви ма свој стве ним дру гим при ступ ним си сте ми ма, до ме ре у 
ко јој то не угро жа ва без бед ност си сте ма услов ног при сту па.

Пре ла зак са ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње 
те ле ви зиј ског про гра ма

Члан 104.
Минис тар ство, на пред лог Аген ци је, ко ји се при пре ма у са-

рад њи са ор га ном над ле жним за област ра ди о ди фу зи је, до но си акт 
о пре ла ску са ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског 
про гра ма и при ступ мул ти плек су у зе маљ ској ди ги тал ној ра ди о-
ди фу зи ји.

Ак том из ста ва 1. овог чла на уре ђу је се на ро чи то:
1) на чин и вре мен ски рас по ред пре ла ска;
2) зах те ви и ди на ми ка у по гле ду ус по ста вља ња мре же за ди-

стри бу ци ју ди ги тал ног те ле ви зиј ског про гра ма на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је;

3) зах те ви за фор ми ра ње мул ти плек са;
4) обим ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја, у ме ри нео п ход ној за 

успе шно оба вља ње пре ла ска на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј-
ског про гра ма.

Јав но пред у зе ће осно ва но за упра вља ње еми си о ном ин фра-
струк ту ром, у скла ду са од лу ком о осни ва њу и ак том из ста ва 1. 
овог чла на, ус по ста вља елек трон ску ко му ни ка ци о ну мре жу за 
мул ти плек си ра ње, ди стри бу ци ју и еми то ва ње ди ги тал ног те ле ви-
зиј ског про гра ма.

Ра ди ус по ста вља ња мре же из ста ва 3. овог чла на, Аген ци ја 
из да је ЈП „Еми си о на тех ни ка и ве зе” по је ди нач ну до зво лу за ко-
ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, у скла ду са ак том из ста ва 1. овог 
чла на.

ЈП „Еми си о на тех ни ка и ве зе” ду жно је да има о ци ма до зво-
ле за еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма омо гу ћи при ступ мул ти-
плек су у окви ру мре же из ста ва 3. овог чла на, у скла ду са из да тим 
до зво ла ма за еми то ва ње про гра ма.

Нај ка сни је до окон ча ња про це са пре ла ска са ана лог ног на 
ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма Вла да, на пред лог 
Ми ни стар ства, а у са рад њи са по кра јин ским ор га ном над ле жним 
за по сло ве елек трон ских ко му ни ка ци ја, утвр ђу је на чин ко ри шће-
ња пре о ста лог оп се га ра дио-фре квен ци ја на ме ње них зе маљ ској 
ди ги тал ној ра ди о ди фу зи ји, као и пру жа њу ши ро ко по ја сних сер ви-
са (ди ги тал на ди ви ден да).

У по ступ ку при пре ме пред ло га ак та из ста ва 6. овог чла на, 
Ми ни стар ство је ду жно да спро ве де јав ну кон сул та ци ју у тра ја њу 
од нај ма ње 30 да на.

До де ла по је ди нач них до зво ла у скла ду са ак том из ста ва 6. 
овог чла на вр ши се у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

XV. ЗА ШТИ ТА ПРА ВА КО РИ СНИ КА И ПРЕТ ПЛАТ НИ КА

Уго вор из ме ђу опе ра то ра и ко ри сни ка

Члан 105.
Међусоб на пра ва и оба ве зе опе ра то ра и ко ри сни ка уре ђу ју се 

уго во ром, ко ји се за кљу чу је у пи са ној фор ми.

Уго вор из ста ва 1. овог чла на, по ред еле ме на та утвр ђе них 
за ко ном ко јим се уре ђу ју обли га ци о ни од но си, са др жи и сле де ће 
еле мен те:

1) спе ци фи ка ци ју услу га (са др жа ја па ке та), укљу чу ју ћи на-
ро чи то по дат ке о мо гућ но сти за упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за 
хит не ин тер вен ци је, усло ви ма за при ступ и ко ри шће ње услу га 
(укљу чу ју ћи и огра ни че ња), ми ни мал ном ни воу ква ли те та пру-
жа ња услу га и при ме ње ним ме ра ма за спре ча ва ње пре те ра ног оп-
те ре ће ња мре же, вре ме ну по треб ном за от по чи ња ње ко ри шће ња 
услу га, по ну ђе ним услу га ма одр жа ва ња и по др шке, као и огра ни-
че њи ма у ко ри шће њу тер ми нал не опре ме;

2) од ред бе о по сту па њу са по да ци ма о лич но сти (на ро чи то у 
ве зи са јав ним те ле фон ским име ни ци ма), по да ци ма о са о бра ћа ју и 
по да ци ма о ло ка ци ји, то ком тра ја ња и на кон пре стан ка уго вор ног 
од но са;

3) по дат ке о це на ма и та ри фа ма, као и на чи ни ма на ко је се 
мо гу до би ти ак ту ел не ин фор ма ци је о свим при ме ње ним та ри фа-
ма, тро шко ви ма одр жа ва ња, као и на чи ни ма пла ћа ња и до дат ним 
тро шко ви ма у ве зи са по ну ђе ним на чи ни ма пла ћа ња;

4) рок ва же ња уго во ра, као и усло ве под ко ји ма се уго вор 
про ду жа ва, од но сно рас ки да, укљу чу ју ћи на ро чи то усло ве ко ри-
шће ња услу га у ве зи са по ну ђе ним про мо тив ним по год но сти ма, 
на кна да ма у ве зи са пре но сом бро ја, при вре ме ној су спен зи ји и 
трај ном пре стан ку пру жа ња услу га, од но сно пре стан ку уго вор ног 
од но са, са и без пла ћа ња тро шко ва у ве зи са рас ки дом (на ро чи то у 
по гле ду тер ми нал не опре ме);

5) на кна де и усло ве вра ћа ња сред ста ва за слу чај не при др жа-
ва ња уго во ре ног ни воа ква ли те та услу га;

6) на чин за под но ше ње и ре ша ва ње при го во ра;
7) ме ре ко је опе ра тор мо же при ме ни ти ра ди одр жа ва ња без-

бед но сти и ин те гри те та сво јих мре жа и услу га, као и кон тро ле не-
до зво ље ног са др жа ја.

Еле мен те из ста ва 2. овог чла на са др жи и уго вор из ме ђу ко-
ри сни ка и опе ра то ра ко ји не обез бе ђу је при кљу чак или при ступ 
елек трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи.

Оба ве шта ва ње о усло ви ма уго во ра и це на ма услу га

Члан 106.
Опера тор је ду жан да сво ју услу гу по ну ди на на чин ко ји по-

тро ша че ја сно и не дво сми сле но оба ве шта ва о усло ви ма за кљу че-
ња уго во ра, а на ро чи то о еле мен ти ма из чла на 105. став 2. овог 
за ко на.

Це нов ник услу га, у за ви сно сти од по ну ђе них вр ста услу га, 
са др жи: ви си ну јед но крат не на кна де за при кљу че ње, ви си ну ме-
сеч не на кна де за при ступ елек трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи 
или услу зи, об ра чун ску је ди ни цу и та риф ни ин тер вал, опис по себ-
них усло ва за при ступ за шти ће ним са др жа ји ма или услу га ма са 
до да том вред но шћу, оба ве ште ње о тро шко ви ма одр жа ва ња и до-
ступ ним па ке ти ма услу га, оба ве ште ње о по пу сти ма, као и дру ге 
од ред бе спе ци фич не за од ре ђе ну услу гу.

Опе ра тор је ду жан да усло ве уго во ра и це нов ник учи ни јав но 
до ступ ним на по го дан на чин.

Опе ра тор је ду жан да о усло ви ма уго во ра и це на ма, као и 
свим њи хо вим из ме на ма, без од ла га ња оба ве сти прет плат ни ке на 
по го дан на чин и до ста ви их Аген ци ји нај ка сни је на дан њи хо вог 
сту па ња на сна гу.

Из ме на усло ва уго во ра

Члан 107.
Опера тор је ду жан да прет плат ни ка, нај ма ње ме сец да на уна-

пред, оба ве сти на по го дан на чин о на ме ри јед но стра не из ме не 
усло ва уго во ра, као и пра ву прет плат ни ка на рас кид уго во ра пре 
ис те ка пе ри о да на ко ји је за кљу чен.

Прет плат ник има пра во да, по при је му оба ве ште ња из ста ва 
1. овог чла на, рас ки не уго вор без оба ве зе пла ћа ња тро шко ва у ве-
зи са рас ки дом, ако се на ја вље ним јед но стра ним из ме на ма бит но 
ме ња ју усло ви под ко ји ма је уго вор за кљу чен, на на чин ко ји ни-
је на ко рист прет плат ни ка, а на ро чи то у по гле ду спе ци фи ка ци је 
услу га (са др жај па ке та) и усло ва за ко ри шће ње услу га у ве зи са 
по ну ђе ним про мо тив ним по год но сти ма.

Аген ци ја мо же про пи са ти са др жај оба ве ште ња из овог чла на.
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Услу ге са до да том вред но шћу

Члан 108.
Опера тор услу га са до да том вред но шћу ду жан је да уна пред 

об ја ви де та љан опис и це ну укуп не услу ге, од но сно свих ње них 
са став них де ло ва.

Аген ци ја бли же уре ђу је оба ве зе опе ра то ра из ста ва 1. овог 
чла на, на ро чи то у по гле ду огла ша ва ња услу га, на чи на об ра чу на и 
на пла те услу га, на чи на об ра де по да та ка о лич но сти, по да та ка о са-
о бра ћа ју и по да та ка о ло ка ци ји, кон тро ле не до зво ље ног са др жа ја 
и ре ша ва ња при го во ра, во де ћи на ро чи то ра чу на о за шти ти ин те ре-
са ко ри сни ка.

Ква ли тет услу га

Члан 109.
Агенци ја је овла шће на да, ра ди обез бе ђи ва ња ква ли те та у 

пру жа њу јав но до ступ них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га и 
за шти те ин те ре са ко ри сни ка:

1) бли же про пи ше па ра ме тре ква ли те та од ре ђе них јав но до-
ступ них услу га, као и на чин оба ве шта ва ња по тро ша ча о по ну ђе-
ном ква ли те ту услу га;

2) од ре ди ми ни мал ни ква ли тет пру жа ња од ре ђе них услу га 
опе ра то ру јав не ко му ни ка ци о не мре же.

Обез бе ђи ва ње до ступ но сти услу га осо ба ма са ин ва ли ди те том

Члан 110.
Опера тор јав но до ступ не елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге 

је ду жан да, у окви ру сво јих тех нич ких мо гућ но сти, оси гу ра јед-
на ку до ступ ност сво јих услу га осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Опе ра то ру из ста ва 1. овог чла на Аген ци ја мо же да про пи ше 
по себ не оба ве зе у по гле ду обез бе ђи ва ња до ступ но сти од ре ђе них 
елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Ба за по да та ка о це на ма, усло ви ма за при ступ и ко ри шће ње, 
као и ква ли те ту јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га

Члан 111.
Агенци ја во ди ажур ну ба зу по да та ка о це на ма, усло ви ма за 

при ступ и ко ри шће ње (укљу чу ју ћи огра ни че ња), као и ква ли те ту 
јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га.

Аген ци ја об ја вљу је и ажу ри ра по дат ке из ста ва 1. овог чла на 
на сво јој Ин тер нет стра ни ци са мо гућ но шћу све о бу хват ног пре-
тра жи ва ња.

Ра чун са де таљ ном спе ци фи ка ци јом

Члан 112.
Опера тор је ду жан да прет плат ни ку, на ње гов зах тев, из да ра-

чун ко ји са др жи де таљ ну спе ци фи ка ци ју пру же них услу га са об-
ра чу ном за ду же ња за сва ку по је ди нач ну услу гу, ра ди јед но став не 
про ве ре и кон тро ле тро шко ва пру же них услу га.

По да ци из ста ва 1. овог чла на не об у хва та ју по дат ке о по зи-
ви ма ко ји су бес плат ни, по зи ве слу жба ма за хит не ин тер вен ци је, 
као ни по дат ке ко ји су не спо ји ви са од ред ба ма за ко на ко јим се ре-
гу ли ше за шти та по да та ка о лич но сти.

При го вор прет плат ни ка опе ра то ру

Члан 113.
Претплат ник мо же у пи са ном об ли ку да под не се опе ра то ру 

при го вор на из нос ко јим је за ду жен за пру же ну услу гу, од но сно 
на ква ли тет пру же не услу ге, као и да тра жи на кна ду ште те, са гла-
сно од ред ба ма уго во ра о пру жа њу услу ге са ма њим ква ли те том од 
уго во ре ног.

Рок за под но ше ње при го во ра из ста ва 1. овог чла на је 30 да на 
од да на до спе ћа ра чу на за услу гу, ка да се ра ди о при го во ру на из-
нос ра чу на, од но сно 30 да на од да на пру жа ња услу ге, ка да се ра ди 
о при го во ру на ква ли тет услу ге.

Прет плат ник је ду жан да пла ти не спо ран део из но са ра чу на, 
а ако оспо ра ва цео ра чун, ду жан је да пла ти про сеч но ме сеч но за-
ду же ње за по след ња три ме се ца ко ји су прет хо ди ли пе ри о ду на 
ко ји се при го вор од но си.

Опе ра тор не од го ва ра за ште ту из ста ва 1. овог чла на ако је 
ква ли тет пру же не услу ге ма њи од про пи са ног или уго во ре ног 
због објек тив них узро ка ко ји се ни су мо гли пред ви де ти, из бе ћи 
од но сно укло ни ти (ви ша си ла), као и због бла го вре ме но на ја вље-
них ра до ва на одр жа ва њу мре жа и услу га у ро ко ви ма при ме ре ним 
окол но сти ма.

Опе ра тор је ду жан да у ро ку од 15 да на од да на под но ше ња 
при го во ра до ста ви прет плат ни ку од го вор у пи са ном об ли ку, ко јим 
ће при хва ти ти осно ва ни зах тев за на кна ду ште те, са гла сно од ред-
ба ма уго во ра о пру жа њу услу ге са ма њим ква ли те том од уго во ре-
ног, од но сно од би ти зах тев, на во де ћи чи ње ни це и до ка зе на осно-
ву ко јих је утвр ђен из нос за ду же ња за пру же не услу ге, од но сно 
утвр ђен ква ли тет пру же них услу га.

Прет плат ник ко ме је од би јен при го вор мо же се обра ти ти 
Аген ци ји или дру гом те лу ра ди по сре до ва ња у ван суд ском ре ша-
ва њу спо ра или по кре ну ти пар нич ни по сту пак пред над ле жним 
су дом, у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња од го во ра опе ра то ра 
на при го вор, од но сно 15 да на од да на ис те ка ро ка у ко јем је опе ра-
тор био ду жан да се из ја сни о при го во ру.

Прет плат ни ку ко ји под не се при го вор и уред но из вр ши оба-
ве зу пла ћа ња из ста ва 3. овог чла на, опе ра тор не сме да об у ста ви 
пру жа ње услу ге при је ма по зи ва, по зи ва ња слу жби за хит не ин тер-
вен ци је, као ни да ис кљу чи тер ми нал ну опре му прет плат ни ка из 
сво је мре же, до ис те ка ро ка за по кре та ње ван суд ског или суд ског 
по ступ ка из ста ва 6. овог чла на, од но сно до окон ча ња ван суд ског 
или суд ског по ступ ка из ста ва 6. овог чла на.

Кон тро ла тро шко ва

Члан 114.
Опера тор јав но до ступ них те ле фон ских услу га ду жан је да, у 

скла ду са сво јим тех нич ким мо гућ но сти ма, прет плат ни ку омо гу-
ћи, на јед но ста ван на чин и без на кна де:

1) за бра ну од ла зних по зи ва и сла ња елек трон ских по ру ка, ка-
да ме сеч ни тро шко ви тих услу га пре ђу уна пред од ре ђе ни из нос;

2) за бра ну од ре ђе них вр ста од ла зних по зи ва, као и по зи ва 
или сла ња елек трон ских по ру ка на од ре ђе не вр сте бро је ва.

Иден ти фи ка ци ја по зи ва

Члан 115.
Опера тор ко ји ну ди услу гу иден ти фи ка ци је по зи ва ду жан је 

да ко ри сни ку омо гу ћи спре ча ва ње при ка зи ва ња иден ти фи ка ци је 
за по је ди нач ни од ла зни по зив, а прет плат ни ку и за све од ла зне по-
зи ве, на јед но ста ван на чин и без на кна де.

Опе ра тор ко ји ну ди услу гу иден ти фи ка ци је по зи ва ду жан је 
да прет плат ни ку омо гу ћи ис кљу чи ва ње иден ти фи ка ци је до ла зних 
по зи ва, на јед но ста ван на чин и без на кна де за ра зум но ко ри шће ње 
ове мо гућ но сти.

Опе ра тор ко ји ну ди услу гу иден ти фи ка ци је по зи ва ду жан је 
да прет плат ни ку омо гу ћи јед но ста ван на чин за од би ја ње до ла зних 
по зи ва са скри ве ном иден ти фи ка ци јом.

Опе ра тор ко ји пру жа услу гу иден ти фи ка ци је ус по ста вље не 
ли ни је ду жан је да прет плат ни ку омо гу ћи ис кљу чи ва ње при ка зи-
ва ња иден ти фи ка ци је ус по ста вље не ли ни је по зи ва о цу, на јед но-
ста ван на чин и без на кна де.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на од но си се и на ме ђу на род не од-
ла зне по зи ве, а од ред бе ст. 2–4. овог чла на и на ме ђу на род не до-
ла зне по зи ве.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на ни је при мен љи ва на по зи ве ко ји 
се упу ћу ју слу жба ма за хит не ин тер вен ци је.

Опе ра тор има пра во да при вре ме но су спен ду је мо гућ ност 
из ста ва 1. овог чла на ра ди от кри ва ња и спре ча ва ња зло на мер них 
или уз не ми ра ва ју ћих по зи ва.

Опе ра тор ко ји пру жа услу гу иден ти фи ка ци је по зи ва или ус-
по ста вље не ли ни је ду жан је да об ја ви ин фор ма ци је о мо гућ но сти-
ма и огра ни че њи ма из овог чла на.

Зло на мер ни или уз не ми ра ва ју ћи по зи ви

Члан 116.
Опера тор јав но до ступ них те ле фон ских услу га ко ме прет-

плат ник у пи са ном об ли ку при ја ви и опи ше на чин, од но сно са др-
жи ну, оквир ни да тум и вре ме зло на мер ног или уз не ми ра ва ју ћег 
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по зи ва, ду жан је да за бе ле жи и са чу ва по дат ке о иден ти фи ка ци ји 
тог до ла зног по зи ва, да ту му и вре ме ну по зи ва или по ку ша ју по зи-
ва ња.

Ако опе ра тор утвр ди, на осно ву при ја ве из ста ва 1. овог чла-
на, да је зло на мер ни или уз не ми ра ва ју ћи по зив упу ћен са бро ја 
ње го вог прет плат ни ка, ду жан је да том прет плат ни ку упу ти упо зо-
ре ње, од но сно, у слу ча ју по нов ног уз не ми ра ва ња, пре ду зме дру ге 
од го ва ра ју ће ме ре ра ди спре ча ва ња да љег уз не ми ра ва ња.

Ако опе ра тор утвр ди, на осно ву при ја ве из ста ва 1. овог чла-
на, да је зло на мер ни или уз не ми ра ва ју ћи по зив упу ћен са прет-
плат нич ког бро ја у мре жи дру гог опе ра то ра, про сле ђу је том опе-
ра то ру при ја ву о уз не ми ра ва њу из ста ва 1. овог чла на, ка ко би тај 
опе ра тор свом прет плат ни ку упу тио упо зо ре ње, од но сно, у слу ча-
ју по нов ног уз не ми ра ва ња, пред у зео дру ге од го ва ра ју ће ме ре ра ди 
спре ча ва ња да љег уз не ми ра ва ња.

Опе ра то ри јав но до ступ них те ле фон ских услу га ду жни су да 
са ра ђу ју ра ди пра ће ња и от кри ва ња зло на мер них или уз не ми ра ва-
ју ћих по зи ва, а на ро чи то ра ди раз ме не по да та ка и по сту па ња по 
про сле ђе ним при ја ва ма из ста ва 3. овог чла на.

За у ста вља ње ауто мат ског пре у сме ра ва ња по зи ва

Члан 117.
Опера тор је ду жан да прет плат ни ку омо гу ћи, на јед но ста ван 

на чин и без на кна де, за у ста вља ње ауто мат ског пре у сме ра ва ња по-
зи ва, ко ју је из вр ши ла тре ћа стра на, на тер ми нал ну опре му прет-
плат ни ка.

Не за тра же не по ру ке

Члан 118.
Кориш ће ње си сте ма за ауто мат ско по зи ва ње и ко му ни ка ци-

ју без људ ске ин тер вен ци је, факс уре ђа ја, елек трон ске по ште или 
дру гих вр ста елек трон ских по ру ка, ра ди не по сред ног огла ша ва ња, 
до пу ште но је са мо уз прет ход ни при ста нак ко ри сни ка, од но сно 
прет плат ни ка (при ма лац).

Ако је фи зич ко или прав но ли це, при ли ком про да је сво јих 
про из во да или услу га, при ба ви ло не по сред но од при ма о ца ње го-
ве кон такт по дат ке и при ста нак на упо тре бу тих по да та ка у свр хе 
не по сред ног огла ша ва ња, има пра во да их упо тре бља ва ра ди не-
по сред ног огла ша ва ња сво јих слич них про из во да или услу га, под 
усло вом да при ма о цу обез бе ди мо гућ ност при го во ра та квој упо-
тре би кон такт по да та ка, на јед но ста ван на чин и без на кна де.

За бра ње но је не по сред но огла ша ва ње ко јим се не тач но при-
ка зу је или при кри ва иден ти тет по ши ља о ца елек трон ске по ште 
или дру гих вр ста елек трон ских по ру ка, као и не по сред но огла ша-
ва ње ко је не са др жи на зна че ну елек трон ску адре су, од но сно број 
те ле фо на, пу тем ко га при ма лац мо же без на кна де да зах те ва спре-
ча ва ње да љег сла ња огла сних по ру ка.

Члан 119.
Опера тор је ду жан да прет плат ни ку омо гу ћи фил три ра ње не-

за тра же них и шко дљи вих елек трон ских по ру ка, као и јед но ста ван 
на чин за по де ша ва ње или ис кљу чи ва ње фил те ра.

Опе ра тор је ду жан да јав но об ја ви елек трон ску адре су за 
при ја вљи ва ње не за тра же них и шко дљи вих елек трон ских по ру ка.

Опе ра тор је ду жан да, по при је му до ка за о не за тра же ним и 
шко дљи вим по ру ка ма ко је су по сла те од стра не ње го вих прет плат-
ни ка, утвр ди чи ње нич но ста ње и, у за ви сно сти од сте пе на зло у по-
тре бе, опо ме не прет плат ни ка или му при вре ме но оне мо гу ћи ко ри-
шће ње услу ге и о то ме га без од ла га ња оба ве сти.

Опе ра тор има пра во да, у слу ча ју по но вље не зло у по тре бе 
прет плат ни ку трај но оне мо гу ћи ко ри шће ње услу га, од но сно рас-
ки не уго вор о ко ри шће њу услу га.

По да ци о лич но сти у јав ном те ле фон ском име ни ку

Члан 120.
Пружа лац услу га јав ног те ле фон ског име ни ка ду жан је да 

без на кна де оба ве сти прет плат ни ка о на ме ри да ње го ве лич не по-
дат ке укљу чи у јав но до сту пан те ле фон ски име ник у штам па ној 
или елек трон ској фор ми, о свр си име ни ка, до ступ но сти лич них 
по да та ка пре ко услу га оба ве ште ња, као и мо гућ но сти ма за пре тра-
гу лич них по да та ка од стра не тре ћих ли ца пре ко функ ци ја пре тра-
ге у елек трон ској фор ми име ни ка.

Прет плат ник има пра во да, по при је му оба ве ште ња из ста ва 1. 
овог чла на, од би је са гла сност за укљу чи ва ње лич них по да та ка у 
јав но до сту пан те ле фон ски име ник.

Ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да прет плат ни ку, чи ји 
се лич ни по да ци на ла зе у јав но до ступ ном те ле фон ском име ни ку, 
омо гу ћи про ве ру или ис прав ку по да та ка, као и мо гућ ност по вла-
че ња да те са гла сно сти, од но сно бри са ња лич них по да та ка из јав но 
до ступ ног те ле фон ског име ни ка, на јед но ста ван на чин и без на-
кна де.

Ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да при ба ви до дат ни при-
ста нак прет плат ни ка пре омо гу ћа ва ња упо тре бе по да та ка из јав-
ног те ле фон ског име ни ка у свр хе раз ли чи те од сту па ња у кон такт 
са прет плат ни ком пре ко лич ног име на и пре зи ме на, од но сно на-
зи ва прет плат ни ка или ми ни му ма дру гих ње го вих иден ти тет ских 
озна ка.

Од ред бе ст. 2. и 3. овог чла на при ме њу ју се на прав на ли ца у 
ме ри у ко јој она ни су оба ве зна да њи хов прет плат нич ки број бу де 
до сту пан јав но сти, а од ред ба ста ва 4. овог чла на при ме њу је се на 
прав на ли ца без огра ни че ња.

До ступ ност по да та ка у јав ном те ле фон ском име ни ку

Члан 121.
Опера тор ко ји пру жа јав но до ступ не те ле фон ске услу ге ду-

жан је да:
1) са чи ни и во ди ажу ран јав ни те ле фон ски име ник са по да ци-

ма сво јих прет плат ни ка;
2) обез бе ди ко ри сни ци ма сво јих услу га при ступ услу га ма 

оба ве ште ња и јав ним те ле фон ским име ни ци ма.
Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ду жан је да удо во љи сва ком 

ра зум ном зах те ву за при ступ по да ци ма из ста ва 1. тач ка 1) овог 
чла на, под усло ви ма ко ји су објек тив ни, не ди скри ми на тор ни, у 
скла ду са од ред ба ма овог за ко на и за ко на ко јим се уре ђу је за шти та 
по да та ка о лич но сти.

Оба ве за из ста ва 2. овог чла на на ро чи то се од но си на зах те ве 
пру жа ла ца услу га јав них те ле фон ских име ни ка, ко ји са чи ња ва ју 
све о бу хват не јав но до ступ не те ле фон ске име ни ке са по да ци ма о 
свим прет плат ни ци ма јав но до ступ них те ле фон ских услу га у Ре-
пу бли ци Ср би ји.

Аген ци ја бли же про пи су је усло ве у по гле ду при сту па и ко ри-
шће ња по да та ка из ста ва 2. овог чла на.

Об ра да по да та ка о са о бра ћа ју

Члан 122.
Опера тор јав них ко му ни ка ци о них мре жа или опе ра тор јав но 

до ступ них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га, ко ји об ра ђу је и 
чу ва по дат ке о са о бра ћа ју прет плат ни ка и ко ри сни ка, ду жан је да 
те по дат ке обри ше или учи ни не пре по зна тљи вим ли це на ко је се 
ти по да ци од но се, ка да по да ци о са о бра ћа ју ви ше ни су нео п ход ни 
за пре нос ко му ни ка ци је, са из у зет ком:

1) по да та ка ко ји су нео п ход ни ра ди из ра де ра чу на за услу ге 
или ме ђу по ве зи ва ње, а ко ји се мо гу об ра ђи ва ти до ис те ка за ко ном 
пред ви ђе ног ро ка за ре кла ма ци је или на пла ту по тра жи ва ња;

2) по да та ка ко је опе ра тор ко ри сти ра ди огла ша ва ња и про да је 
услу га, уз прет ход ни при ста нак ли ца на ко је се по да ци од но се, као 
и ра ди пру жа ња услу га са до да том вред но шћу, у ме ри и вре ме ну 
нео п ход ном за те свр хе;

3) по да та ка ко ји се за др жа ва ју у скла ду са од ред ба ма овог за-
ко на.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ду жан је да, пре от по чи ња ња 
об ра де по да та ка о са о бра ћа ју из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, као и 
пре при ба вља ња при стан ка из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на, оба ве-
сти прет плат ни ка или ко ри сни ка о вр ста ма по да та ка ко ји ће би ти 
об ра ђи ва ни, као и тра ја њу об ра де.

Ли це ко је је да ло при ста нак за об ра ду по да та ка из ста ва 1. 
тач ка 2) овог чла на има пра во опо зи ва да тог при стан ка у би ло ком 
тре нут ку.

Об ра ду по да та ка о са о бра ћа ју из ста ва 1. овог чла на сме ју да 
вр ше са мо ли ца ко ја за по тре бе опе ра то ра оба вља ју по сло ве из да-
ва ња ра чу на, упра вља ња мре жним са о бра ћа јем, од го ва ра ња на пи-
та ња ко ри сни ка, от кри ва ња пре ва ра, огла ша ва ња и про да је услу-
га елек трон ских ко му ни ка ци ја, као и пру жа ња услу га са до да том 
вред но шћу, у ме ри нео п ход ној за оба вља ње на ве де них ак тив но сти.
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Од ред бе ст. 1. и 4. овог чла на не од но се се на мо гућ ност Аген-

ци је и дру гих над ле жних др жав них ор га на да оства ре увид у по дат-
ке о мре жном са о бра ћа ју ко ји су од зна ча ја за од лу чи ва ње у спо-
ро ви ма, на ро чи то по во дом ра чу на за услу ге или ме ђу по ве зи ва ња.

Об ра да по да та ка о ло ка ци ји

Члан 123.
Опера тор јав них ко му ни ка ци о них мре жа и јав но до ступ них 

елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га мо же об ра ђи ва ти по дат ке о 
ло ка ци ји ко ри сни ка, ко ји ни су по да ци о са о бра ћа ју, са мо ка да се 
ли ца на ко ја се ти по да ци од но се учи не не пре по зна тљи вим или 
уз њи хов прет ход ни при ста нак ра ди пру жа ња услу га са до да том 
вред но шћу, у ме ри и вре ме ну по треб ном за те свр хе.

Од ред ба ста ва 1. овог чла на не од но си се на по дат ке о ло ка-
ци ји ко ји се за др жа ва ју у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Опе ра тор је ду жан да, пре при ба вља ња при стан ка из ста ва 1. 
овог чла на, ко ри сни ка и прет плат ни ка оба ве сти о вр ста ма по да-
та ка о ло ка ци ји ко ји ће би ти об ра ђи ва ни, свр си и тра ја њу об ра де, 
као и то ме да ли ће по да ци би ти до ста вља ни тре ћим ли ци ма за по-
тре бе пру жа ња услу га са до да том вред но шћу.

Ли це ко је је да ло при ста нак за об ра ду по да та ка из ста ва 1. 
овог чла на има пра во опо зи ва да тог при стан ка у би ло ком тре нут ку.

Опе ра тор је ду жан да ли цу ко је је да ло при ста нак за об ра ду 
по да та ка из ста ва 1. овог чла на, пру жи мо гућ ност при вре ме ног од-
би ја ња об ра де по да та ка о ло ка ци ји при сва ком по ве зи ва њу на мре-
жу или пре но су ко му ни ка ци је, на јед но ста ван на чин и без на кна де.

Об ра ду по да та ка о ло ка ци ји из овог чла на сме ју да вр ше 
са мо овла шће на ли ца опе ра то ра, од но сно овла шће на ли ца тре ће 
стра не ко ја пру жа услу гу са до да том вред но шћу, у ме ри нео п ход-
ној за пру жа ње услу ге са до да том вред но шћу.

XVI. БЕЗ БЕД НОСТ И ИН ТЕ ГРИ ТЕТ ЈАВ НИХ 
КО МУ НИ КА ЦИ О НИХ МРЕ ЖА И УСЛУ ГА

Члан 124.
Опера тор је ду жан да, ра ди обез бе ђи ва ња без бед но сти и ин-

те гри те та јав них елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, 
тај но сти ко му ни ка ци ја, као и за шти те по да та ка о лич но сти, са о-
бра ћа ју и ло ка ци ји, при ме ни аде кват не тех нич ке и ор га ни за ци о не 
ме ре, при ме ре не по сто је ћим ри зи ци ма, а по себ но ме ре за пре вен-
ци ју и ми ни ми за ци ју ути ца ја без бед но сних ин ци де на та по ко ри-
сни ке и ме ђу по ве за не мре же, као и ме ре за обез бе ђи ва ње кон ти ну-
и те та ра да јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га.

Ако опе ра тор пру жа услу гу ко ри сте ћи елек трон ску ко му ни-
ка ци о ну мре жу, при па да ју ћа сред ства или услу ге дру гог опе ра то-
ра, ду жан је да са ра ђу је са тим опе ра то ром у обез бе ђи ва њу без бед-
но сти и ин те гри те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га.

Ка да по сто ји по се бан ри зик по вре де без бед но сти и ин те гри-
те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га (нео вла шће ни при-
ступ, зна ча јан гу би так по да та ка, угро жа ва ње тај но сти ко му ни ка-
ци ја, без бед но сти лич них по да та ка и дру го), опе ра тор је ду жан да 
о том ри зи ку оба ве сти прет плат ни ке и, ако је та кав ри зик ван оп-
се га ме ра ко је је опе ра тор ду жан да при ме ни, оба ве сти прет плат-
ни ке о мо гу ћим ме ра ма за шти те и тро шко ви ма у ве зи са при ме ном 
тих ме ра.

Члан 125.
Опера тор је ду жан да оба ве сти Аген ци ју о сва кој по вре ди 

без бед но сти и ин те гри те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу-
га, ко ја је зна чај но ути ца ла на њи хов рад, а на ро чи то о по вре да ма 
ко је су има ле за по сле ди цу на ру ша ва ње за шти те по да та ка о лич-
но сти или на ру ша ва ње при ват но сти прет плат ни ка или ко ри сни ка.

Аген ци ја је овла шће на да оба ве сти јав ност о по вре ди без бед-
но сти и ин те гри те та из ста ва 1. овог чла на, или тра жи од опе ра то-
ра да то сам ура ди, ка да про це ни да је об ја вљи ва ње та кве ин фор-
ма ци је у јав ном ин те ре су.

XVII. ТАЈ НОСТ ЕЛЕК ТРОН СКИХ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА, 
ЗА КО НИ ТО ПРЕ СРЕ ТА ЊЕ И ЗА ДР ЖА ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА

Тај ност елек трон ских ко му ни ка ци ја

Члан 126.
Пресре та ње елек трон ских ко му ни ка ци ја ко јим се от кри ва 

са др жај ко му ни ка ци је ни је до пу ште но без при стан ка ко ри сни ка, 

осим на од ре ђе но вре ме и на осно ву од лу ке су да, ако је то нео п-
ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти 
Ре пу бли ке Ср би је, на на чин пред ви ђен за ко ном.

Од ред ба из ста ва 1. овог чла на не спре ча ва сни ма ње ко му ни-
ка ци ја и са њи ма по ве за них по да та ка о са о бра ћа ју, ко је се оба вља 
ра ди до ка зи ва ња ко мер ци јал них тран сак ци ја или дру гих по слов-
них од но са, у ко ји ма су обе стра не све сне или би мо ра ле би ти све-
сне или су из ри чи то упо зо ре не на то да оба вље на ко му ни ка ци ја 
мо же да бу де сни мље на.

Ко ри шће ње елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу-
га ра ди чу ва ња или при сту па ња по да ци ма по хра ње ним у тер ми-
нал ној опре ми прет плат ни ка или ко ри сни ка, до зво ље но је под 
усло вом да је прет плат ни ку или ко ри сни ку да то ја сно и пот пу но 
оба ве ште ње о свр си при ку пља ња и об ра де по да та ка, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та по да та ка о лич но сти, као и да му 
је пру же на при ли ка да та кву об ра ду од би је.

Од ред ба ста ва 3. овог чла на не спре ча ва тех нич ко чу ва ње 
или при ступ по да ци ма у свр ху обез бе ђи ва ња ко му ни ка ци је у окви-
ру елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа или пру жа ња услу га ко је 
је прет плат ник или ко ри сник из ри чи то за тра жио.

За ко ни то пре сре та ње елек трон ских ко му ни ка ци ја

Члан 127.
Опера тор је ду жан да омо гу ћи за ко ни то пре сре та ње елек-

трон ских ко му ни ка ци ја из чла на 126. став 1. овог за ко на.
Над ле жни др жав ни ор ган ко ји спро во ди по сло ве за ко ни тог 

пре сре та ња ду жан је да во ди еви ден ци ју о пре срет ну тим елек-
трон ским ко му ни ка ци ја ма, ко ја на ро чи то са др жи од ре ђе ње ак та 
ко ји пред ста вља прав ни основ за вр ше ње пре сре та ња, да тум и 
вре ме вр ше ња пре сре та ња, као и да ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тај ност по да та ка.

Ка да над ле жни др жав ни ор ган ко ји спро во ди по сло ве за-
ко ни тог пре сре та ња ни је у мо гућ но сти да из вр ши за ко ни то пре-
сре та ње елек трон ских ко му ни ка ци ја без при сту па про сто ри ја ма, 
елек трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи, при па да ју ћим сред стви ма 
или елек трон ској ко му ни ка ци о ној опре ми опе ра то ра, опе ра тор из 
ста ва 1. овог чла на ду жан је да о при мље ним зах те ви ма за пре-
сре та ње елек трон ских ко му ни ка ци ја во ди еви ден ци ју, ко ја на ро чи-
то са др жи иден ти фи ка ци ју овла шће ног ли ца ко је је вр ши ло пре-
сре та ње, од ре ђе ње ак та ко ји пред ста вља прав ни основ за вр ше ње 
пре сре та ња, да тум и вре ме вр ше ња пре сре та ња, као и да ову еви-
ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тај-
ност по да та ка.

Опе ра тор је ду жан да, ра ди оства ри ва ња оба ве зе из ста ва 1. 
овог чла на, о свом тро шку обез бе ди нео п ход не тех нич ке и ор га ни-
за ци о не усло ве (уре ђа је и про грам ску по др шку), као и да до ка зе о 
то ме до ста ви Аген ци ји, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Ми ни стар ство, по при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве пра во су ђа, ми ни стар ства над ле жног за уну-
тра шње по сло ве, ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не, 
Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је и ор га на над ле жног за за-
шти ту по да та ка о лич но сти, бли же про пи су је зах те ве за уре ђа је и 
про грам ску по др шку из ста ва 4. овог чла на.

Оба ве за за др жа ва ња по да та ка

Члан 128.
Опера тор је ду жан да за др жи по дат ке о елек трон ским ко му-

ни ка ци ја ма из чла на 129. став 1. овог за ко на (у да љем тек сту: за-
др жа ни по да ци) за по тре бе спро во ђе ња ис тра ге, от кри ва ња кри-
вич них де ла и во ђе ња кри вич ног по ступ ка, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је кри вич ни по сту пак, као и за по тре бе за шти те на-
ци о нал не и јав не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко-
ни ма ко ји ма се уре ђу је рад слу жби без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је 
и рад ор га на уну тра шњих по сло ва.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на је ду жан да за др жи по дат ке у 
из вор ном об ли ку или као по дат ке об ра ђе не то ком оба вља ња де лат-
но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ни је ду жан да за др жи по дат-
ке ко је ни је про из вео ни ти об ра дио.

Опе ра тор из ста ва 1. овог чла на ду жан је да за др жа не по дат ке 
чу ва 12 ме се ци од да на оба вље не ко му ни ка ци је.
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Опе ра тор је ду жан да за др жа ва по дат ке та ко да им се без од-
ла га ња мо же при сту пи ти, од но сно да се без од ла га ња мо гу до ста-
ви ти на зах тев над ле жног др жав ног ор га на, у скла ду са ста вом 1. 
овог чла на.

Над ле жни др жав ни ор ган ко ји оства ру је при ступ, од но сно 
ко ме се до ста вља ју за др жа ни по да ци, ду жан је да во ди еви ден ци-
ју о при сту пу, од но сно до ста вља њу за др жа них по да та ка, ко ја на-
ро чи то са др жи: од ре ђе ње ак та ко ји пред ста вља прав ни основ за 
при ступ, од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и вре ме 
при сту па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као и да 
ову еви ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је тај ност по да та ка.

Ка да над ле жни др жав ни ор ган ни је у мо гућ но сти да оства ри 
при ступ за др жа ним по да ци ма без при сту па про сто ри ја ма, елек-
трон ској ко му ни ка ци о ној мре жи, при па да ју ћим сред стви ма или 
елек трон ској ко му ни ка ци о ној опре ми опе ра то ра, опе ра тор из ста-
ва 1. овог чла на ду жан је да о при мље ним зах те ви ма за при ступ, 
од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, во ди еви ден ци ју, ко ја 
на ро чи то са др жи иден ти фи ка ци ју овла шће ног ли ца ко је је при сту-
пи ло за др жа ним по да ци ма, од но сно ко ме су до ста вље ни за др жа ни 
по да ци, од ре ђе ње ак та ко ји пред ста вља прав ни основ за при ступ, 
од но сно до ста вља ње за др жа них по да та ка, да тум и вре ме при сту-
па ња, од но сно до ста вља ња за др жа них по да та ка, као и да ову еви-
ден ци ју чу ва као тај ну, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је тај-
ност по да та ка.

Вр сте за др жа них по да та ка

Члан 129.
Обаве за опе ра то ра из чла на 128. став 1. овог за ко на од но си 

се на по дат ке по треб не за:
1) пра ће ње и утвр ђи ва ње из во ра ко му ни ка ци је;
2) утвр ђи ва ње од ре ди шта ко му ни ка ци је;
3) утвр ђи ва ње по чет ка, тра ја ња и за вр шет ка ко му ни ка ци је;
4) утвр ђи ва ње вр сте ко му ни ка ци је;
5) иден ти фи ка ци ју тер ми нал не опре ме ко ри сни ка;
6) утвр ђи ва ње ло ка ци је мо бил не тер ми нал не опре ме ко ри-

сни ка.
Оба ве за за др жа ва ња по да та ка из ста ва 1. овог чла на об у хва та 

и по дат ке о ус по ста вље ним по зи ви ма ко ји ни су од го во ре ни, али 
не об у хва та по дат ке о по зи ви ма чи је ус по ста вља ње ни је ус пе ло.

За бра ње но је за др жа ва ње по да та ка ко ји от кри ва ју са др жај ко-
му ни ка ци је.

Ми ни стар ство, по при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства 
над ле жног за по сло ве пра во су ђа, ми ни стар ства над ле жног за уну-
тра шње по сло ве, ми ни стар ства над ле жног за по сло ве од бра не, 
Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је и ор га на над ле жног за за-
шти ту по да та ка о лич но сти, бли же про пи су је зах те ве у ве зи са за-
др жа ва њем по да та ка из ста ва 1. овог чла на.

За шти та за др жа них по да та ка

Члан 130.
Опера тор је ду жан да, у по гле ду за шти те за др жа них по да та-

ка, на ро чи то обез бе ди:
1) да су за др жа ни по да ци истог ква ли те та и под врг ну ти ис-

тим ме ра ма без бед но сти и за шти те као и по да ци у елек трон ској 
ко му ни ка ци о ној мре жи опе ра то ра;

2) да су за др жа ни по да ци за шти ће ни на по де сан на чин од 
слу чај ног или не до пу ште ног уни ште ња, слу чај ног гу бит ка или 
из ме не, нео вла шће ног или не за ко ни тог чу ва ња, об ра де, при сту-
па или от кри ва ња, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та 
по да та ка о лич но сти, од но сно за ко ном ко јим се уре ђу је за шти та 
тај них по да та ка ка да се ра ди о по да ци ма ко ји су са чу ва ни и до ста-
вље ни у скла ду са чла ном 128. став 5. овог за ко на;

3) да се при ступ за др жа ним по да ци ма на по де сан на чин огра-
ни чи са мо на овла шће на ли ца ор га на ко ји оства ру ју при ступ за др-
жа ним по да ци ма, у скла ду са чла ном 128. став 5. овог за ко на;

4) да се за др жа ни по да ци уни ште по ис те ку ро ка из чла на 128. 
став 4. овог за ко на, осим по да та ка ко ји су са чу ва ни и до ста вље ни 
у скла ду са чла ном 128. став 5. овог за ко на.

Опе ра тор је ду жан да, ра ди оства ри ва ња оба ве зе из ста-
ва 1. овог чла на, о свом тро шку обез бе ди нео п ход не тех нич ке и 

ор га ни за ци о не усло ве, као и да до ка зе о то ме до ста ви Аген ци ји, у 
скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

Над зор над из вр ше њем оба ве за опе ра то ра из ста ва 1. овог 
чла на вр ши ор ган над ле жан за за шти ту по да та ка о лич но сти, а 
ка да су по да ци до ста вље ни у скла ду са чла ном 128. став 5. овог 
за ко на и ор ган над ле жан за над зор над спро во ђе њем за ко на ко ји 
ре гу ли ше за шти ту тај но сти по да та ка. 

XVI II. ПРО ВЕ РА ПО СТУ ПА ЊА ОПЕ РА ТО РА 
И ИН СПЕК ЦИЈ СКИ НАД ЗОР

Овла шће ња Аген ци је

Члан 131.
Опера то ри су ду жни да де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци-

ја оба вља ју у скла ду са про пи са ним оп штим усло ви ма за оба вља-
ње де лат но сти, по себ ним оба ве за ма од ре ђе ним опе ра то ри ма са 
ЗТС, усло ви ма про пи са ним до зво ла ма за ко ри шће ње ну ме ра ци је, 
по је ди нач ним до зво ла ма за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, као и 
дру гим оба ве за ма утвр ђе ним овим за ко ном и про пи си ма до не тим 
на осно ву ње га.

Аген ци ја је овла шће на да тра жи од опе ра то ра по дат ке и ин-
фор ма ци је ко ји су јој по треб ни ра ди про ве ре њи хо вог по сту па ња у 
скла ду са оба ве за ма из ста ва 1. овог чла на, као и да вр ши ме ре ња 
и ис пи ти ва ња ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу-
га, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и 
тер ми нал не опре ме.

По сло ве ме ре ња и ис пи ти ва ња из ста ва 2. овог чла на Аген-
ци ја вр ши пре ко кон трол но-мер них цен та ра, као ор га ни за ци о них 
је ди ни ца Аген ци је (под руч не је ди ни це), од но сно пре ко ли ца овла-
шће них за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња.

Ако Аген ци ја утвр ди да по сту па ње опе ра то ра ни је у скла ду 
са оба ве за ма из ста ва 1. овог чла на, о то ме оба ве шта ва опе ра то ра 
и од ре ђу је рок у ко ме опе ра тор мо же да се из ја сни о утвр ђе ним не-
пра вил но сти ма, од но сно да их от кло ни и о то ме оба ве сти Аген ци ју.

Рок из ста ва 4. овог чла на не мо же би ти кра ћи од осам да на 
од да на при је ма зах те ва од стра не опе ра то ра, осим у слу ча је ви-
ма ка да Аген ци ја утвр ди те же или по но вље но кр ше ње про пи са них 
оба ве за.

Ако Аген ци ја утвр ди да опе ра тор ни је от кло нио утвр ђе не не-
пра вил но сти у оста вље ном ро ку, под но си при ја ву ин спек ци ји Ми-
ни стар ства.

Ин спек циј ски над зор

Члан 132.
Инспек циј ски над зор над при ме ном овог за ко на, про пи са ко-

ји ма се уре ђу је де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја, као и ме-
ђу на род них спо ра зу ма у обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, оба-
вља Ми ни стар ство, пре ко ин спек то ра елек трон ских ко му ни ка ци ја 
(у да љем тек сту: ин спек тор).

Ин спек циј ски над зор над при ме ном овог за ко на и про пи са 
ко јим се уре ђу је де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја на те ри то-
ри ји ауто ном не по кра ји не вр ши ауто ном на по кра ји на пре ко сво јих 
ор га на.

По сло ве из ста ва 2. овог чла на ауто ном на по кра ји на вр ши 
као по ве ре не.

Члан 133.
Инспек тор је са мо ста лан у гра ни ца ма овла шће ња утвр ђе них 

за ко ном и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу је оба вља ње по сло ва 
ин спек ци је, а за свој рад је лич но од го во ран.

Ин спек тор је ду жан да узме у по сту пак при ја ве Аген ци је, 
гра ђа на, пред у зе ћа и дру гих ор га ни за ци ја, као и да оба ве сти под-
но си о ца при ја ве о ре зул та ти ма по ступ ка.

Ин спек тор не мо же да вр ши над зор елек трон ске ко му ни ка ци-
о не мре же или услу ге, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му-
ни ка ци о не опре ме и тер ми нал не опре ме, ако је уче ство вао у њи хо-
вом про јек то ва њу, из град њи, по ста вља њу или про из вод њи.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, за оба вља ње по сло ва ме-
ре ња и ис пи ти ва ња елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу-
га, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и 
тер ми нал не опре ме, ин спек тор мо же ан га жо ва ти ли це овла шће но 
за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња.
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По себ на овла шће ња ин спек то ра

Члан 134.
Инспек тор је, по ред овла шће ња из за ко на ко јим се уре ђу је 

оба вља ње по сло ва ин спек ци је, овла шћен да про ве ра ва:
1) по сту па ње опе ра то ра у скла ду са про пи са ним оп штим 

усло ви ма за оба вља ње де лат но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја, по-
себ ним оба ве за ма од ре ђе ним опе ра то ри ма са ЗТС, усло ви ма про-
пи са ним до зво ла ма за ко ри шће ње ну ме ра ци је, по је ди нач ним до-
зво ла ма за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја, као и дру гим оба ве за ма 
утвр ђе ним овим за ко ном и про пи си ма до не тим на осно ву ње га;

2) рад елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, при-
па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме и тер ми-
нал не опре ме, као и ис пу ње ност про пи са них тех нич ких и дру гих 
зах те ва;

3) да ли се ра дио-фре квен циј ски спек тар ко ри сти у скла ду са 
овим за ко ном;

4) по сту па ње има ла ца по је ди нач них до зво ла и дру гих ко ри-
сни ка ра дио-фре квен циј ског спек тра у од но су на оба ве зе утвр ђе не 
до зво ла ма, овим за ко ном, про пи си ма до не тим на осно ву ње га и 
од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма;

5) по сто ја ње штет них смет њи у ра ду елек трон ских ко му ни-
ка ци о них мре жа;

6) по сту па ње опе ра то ра у ве зи са при ме ном ме ра за шти те по-
да та ка о лич но сти и при ват но сти, обез бе ђи ва њем без бед но сти и 
ин те гри те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га, као и омо гу-
ћа ва њем за ко ни тог пре сре та ња елек трон ских ко му ни ка ци ја и при-
сту па за др жа ним по да ци ма.

Ме ре ин спек циј ског над зо ра

Члан 135.
Ако се у вр ше њу ин спек циј ског над зо ра утвр де не пра вил но-

сти, не до ста ци или про пу сти у при ме ни овог за ко на и про пи са до-
не тим на осно ву ње га, ин спек тор до но си ре ше ње ко јим:

1) на ла же ме ре за от кла ња ње утвр ђе них не пра вил но сти, не-
до ста та ка или про пу ста и од ре ђу је рок за њи хо во от кла ња ње;

2) пред у зи ма при вре ме не ме ре, укљу чу ју ћи од ре ђи ва ње за-
бра не ра да, пе ча ће ња и од у зи ма ња елек трон ске ко му ни ка ци о не 
опре ме или де ла опре ме, на ро чи то ако се ра дио-фре квен циј ски 
спек тар нео вла шће но ко ри сти, ако се ко ри сти су прот но про пи са-
ним усло ви ма ко ри шће ња или ако се утвр ди да рад елек трон ске 
ко му ни ка ци о не опре ме пред ста вља не по сред ну и озбиљ ну прет њу 
јав ној без бед но сти или угро жа ва жи вот ну сре ди ну;

3) при вре ме но за бра њу је оба вља ње де лат но сти, за тва ра њем 
про сто ри ја у ко ји ма се оба вља де лат ност или на дру ги од го ва ра ју-
ћи на чин, у слу ча је ви ма ка да се оне мо гу ћи вр ше ње над зо ра, ка да 
се нео вла шће но оба вља де лат ност или ка да се не при ме не прет-
ход но од ре ђе не ме ре из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, при че му од-
ре ђу је вре ме тра ја ња при вре ме не за бра не оба вља ња де лат но сти у 
ко ме су ли ца ду жна да от кло не про тив прав но ста ње ко је је раз лог 
из ри ца ња ме ре.

Про тив ре ше ња ин спек то ра мо же се из ја ви ти жал ба Ми ни-
стар ству у ро ку од осам да на од да на при је ма ре ше ња.

Жал ба на ре ше ње ин спек то ра не од ла же из вр ше ње ре ше ња.
Ре ше ње Ми ни стар ства је ко нач но у управ ном по ступ ку и 

про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.
Ин спек тор је ду жан да о утвр ђе ним не пра вил но сти ма, не до-

ста ци ма или про пу сти ма у при ме ни овог за ко на и про пи са до не-
тим на осно ву ње га оба ве сти Аген ци ју и, по по тре би, пред ло жи 
Аген ци ји пред у зи ма ње ме ра из ње не над ле жно сти.

Ли ца овла шће на за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња

Члан 136.
Привред но дру штво, пред у зе ће и дру го прав но ли це мо же да 

вр ши ме ре ња и ис пи ти ва ња ра да елек трон ских ко му ни ка ци о них 
мре жа и услу га, при па да ју ћих сред ста ва, елек трон ске ко му ни ка-
ци о не опре ме и тер ми нал не опре ме ако ис пу ња ва усло ве у по гле-
ду ка дро ва, опре ме и про сто ра.

Ми ни стар ство, на пред лог Аген ци је, бли же про пи су је усло ве 
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју ли ца из ста ва 1. овог чла на.

Ми ни стар ство до но си ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва из ста-
ва 1. овог чла на, на зах тев ли ца из ста ва 1. овог чла на (у да љем 
тек сту: овла шће ње за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња).

За из да ва ње ре ше ња из ста ва 2. овог чла на пла ћа се так са, у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ад ми ни стра тив на так са.

Овла шће ње за вр ше ње ме ре ња и ис пи ти ва ња мо же се од у зе ти 
ако се на кнад но утвр ди да при вред но дру штво, пред у зе ће и дру го 
прав но ли це не ис пу ња ва про пи са не усло ве или ако се утвр ди да је 
ре ше ње из да то на осно ву не и сти ни тих и не тач них по да та ка.

Ре ше ње из ст. 2. и 5. овог чла на је ко нач но.
Ми ни стар ство во ди ажу ран ре ги стар овла шће ња за вр ше ње 

ме ре ња и ис пи ти ва ња и чи ни га до ступ ним на сво јој Ин тер нет 
стра ни ци.

XIX. КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 137.
Новча ном ка зном од 1.000.000 до 2.000.000 ди на ра ка зни ће 

се за пре кр шај прав но ли це, ако:
1) про јек ту је, гра ди или по ста вља, ко ри сти и одр жа ва елек-

трон ске ко му ни ка ци о не мре же и при па да ју ћа сред ства су прот но 
чла ну 42. овог за ко на;

2) по сту па су прот но од ред ба ма чла на 126. овог за ко на у по-
гле ду за шти те тај но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја;

3) не по сту пи у скла ду са од ред ба ма овог за ко на у ве зи са за-
ко ни тим пре сре та њем елек трон ских ко му ни ка ци ја (члан 127);

4) не по сту пи у скла ду са од ред ба ма овог за ко на у ве зи са за-
др жа ва њем по да та ка (чл. 128-130);

5) не омо гу ћи или оме те вр ше ње ин спек циј ског над зо ра (чл. 
134. и 135).

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли-
це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 100.000 до 150.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник, од-
но сно фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 100.000 до 150.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на мо же се из ре ћи нов ча на 
ка зна у сра зме ри са ви си ном учи ње не ште те, не из вр ше не оба ве зе, 
вред но сти ро бе или дру ге ства ри ко ја је пред мет пре кр ша ја, а нај-
ви ше до два де се то стру ког из но са тих вред но сти.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на прав ном ли цу, од но сно 
пред у зет ни ку, мо же се из ре ћи за штит на ме ра за бра не вр ше ња од-
ре ђе не де лат но сти у тра ја њу до три го ди не, а од го вор ном ли цу у 
прав ном ли цу за штит на ме ра за бра не вр ше ња од ре ђе них по сло ва 
у тра ја њу до јед не го ди не.

Члан 138.
Новча ном ка зном од 500.000 до 2.000.000 ка зни ће се за пре-

кр шај прав но ли це, ако:
1) не оба вља де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја у скла ду 

са од го ва ра ју ћим оп штим усло ви ма про пи са ним од стра не Аген-
ци је (члан 37);

2) не оба ве сти Аген ци ју о от по чи ња њу, про ме ни или окон ча-
њу де лат но сти (члан 38. став 1);

3) не оба вља де лат ност елек трон ских ко му ни ка ци ја пре ко 
по ве за ног прав ног ли ца или пре ко огран ка (члан 40);

4) не оба вља де лат ност у скла ду са до не тим тех нич ким про-
пи си ма из чла на 44. овог за ко на;

5) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је ко јим се утвр-
ђу је за јед нич ко ко ри шће ње (члан 51. став 3);

6) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је ко јим се утвр-
ђу је ме ђу по ве зи ва ње, од но сно при ступ (члан 53. став 6);

7) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је ко јим се утвр-
ђу је оба ве за ме ђу по ве зи ва ња елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 
за по себ не на ме не и јав не ко му ни ка ци о не мре же (члан 54);

8) не пру жа услу ге уни вер зал ног сер ви са у скла ду са про пи-
са ним оба ве за ма (члан 56. став 1);

9) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о обез бе ђи ва њу 
до ступ но сти услу га уни вер зал ног сер ви са (члан 56. став 5);

10) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о од ре ђи ва њу 
опе ра то ра са ЗТС (члан 62. став 2) и про пи са ним оба ве за ма (чл. 
63-71);

11) ко ри сти ну ме ра ци ју су прот но од ред ба ма овог за ко на, од но-
сно су прот но из да тој до зво ли за ко ри шће ње ну ме ра ци је (члан 74);

12) усту пи на ко ри шће ње до де ље ну ну ме ра ци ју, од но сно 
пре не се пра во на ко ри шће ње до де ље не ну ме ра ци је без прет ход не 
са гла сно сти Аген ци је (члан 76. ст. 1. и 3);

13) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о од у зи ма њу 
до де ље не ну ме ра ци је (члан 77);



26 Број 44 30. јун 2010.

14) не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 79. овог за ко на у 
ве зи са пре но си во шћу бро ја;

15) не омо гу ћи бес плат но упу ћи ва ње по зи ва слу жба ма за 
хит не ин тер вен ци је или про пу сти да цен тру за оп слу жи ва ње по зи-
ва слу жба ма за хит не ин тер вен ци је про сле ди по дат ке о иден ти те-
ту по зи ва о ца и ло ка ци ји са ко је је по зив упу ћен (члан 80);

16) ко ри сти ра дио-фре квен ци је су прот но од ред ба ма овог за-
ко на (члан 85), од но сно су прот но из да тој по је ди нач ној до зво ли 
(чл. 86. и 89), при вре ме ној до зво ли (члан 94) или утвр ђе ним усло-
ви ма за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја по ре жи му оп штег овла-
шће ња (члан 96. став 3);

17) пре не се пра во на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја су прот-
но од ред би чла на 93. став 3. овог за ко на;

18) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о од у зи ма њу 
до де ље них ра дио-фре квен ци ја (члан 95);

19) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о оба ве зи пре-
но са (члан 101);

20) не за кљу чи уго вор са ко ри сни ком или про пу сти да уго во-
ром ре гу ли ше про пи са не оба ве зне еле мен те (члан 105);

21) не пру жа оба ве ште ња о по ну ђе ним услу га ма у скла ду са 
од ред ба ма чла на 106. овог за ко на;

22) про пу сти да прет плат ни ци ма на ја ви на ме ру јед но стра не 
из ме не усло ва уго во ра у скла ду са од ред ба ма чла на 107. овог за-
ко на;

23) не пру жа услу ге са до дат ном вред но шћу у скла ду са од-
ред ба ма чла на 108. овог за ко на;

24) не обез бе ди ми ни мал ни про пи са ни ква ли тет од ре ђе них 
услу га (члан 109);

25) не од го во ри на при го вор прет плат ни ка у про пи са ном ро-
ку, об у ста ви пру жа ње услу ге или ис кљу чи тер ми нал ну опре му 
прет плат ни ка су прот но од ред ба ма чла на 113. овог за ко на;

26) по сту па су прот но од ред ба ма овог за ко на у ве зи са сла њем 
елек трон ских по ру ка ра ди не по сред ног огла ша ва ња (члан 118);

27) не по сту пи у скла ду са од ред ба ма овог за ко на у ве зи са по-
да ци ма о лич но сти у јав ним те ле фон ским име ни ци ма (члан 120);

28) не по сту пи са по да ци ма о са о бра ћа ју у скла ду са од ред ба-
ма чла на 122. овог за ко на;

29) не по сту пи са по да ци ма о ло ка ци ји у скла ду са од ред ба ма 
чла на 123. овог за ко на;

30) не пре ду зме ме ре у ве зи са обез бе ђи ва њем без бед но сти, 
ин те гри те та и кон ти ну и те та ра да јав них ко му ни ка ци о них мре жа и 
услу га (члан 124. ст. 1. и 2);

31) не упо зо ри прет плат ни ке на по себ не ри зи ке по вре де без-
бед но сти и ин те гри те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га 
(члан 124. став 3);

32) не оба ве сти Аген ци ју о зна чај ним по вре да ма без бед но сти 
и ин те гри те та јав них ко му ни ка ци о них мре жа и услу га из чла на 
125. овог за ко на;

33) не до ста ви Аген ци ји по дат ке и ин фор ма ци је по треб не за 
про ве ру по сту па ња у скла ду са про пи са ним оба ве за ма, од но сно 
ако се не из ја сни о утвр ђе ним не пра вил но сти ма у про пи са ном ро-
ку (члан 131);

34) не по сту пи у скла ду са ре ше њем ин спек то ра из чла на 
135. овог за ко на.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли-
це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник, од-
но сно фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 50.000 до 150.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. тач ка 10) овог чла на мо же се из ре ћи 
нов ча на ка зна у из но су нај ви ше до 10% при хо да ко ји су прав но 
ли це, од го вор но ли це у прав ном ли цу или пред у зет ник оства ри ли 
у об ра чун ској го ди ни ко ја је прет хо ди ла го ди ни ка да је пре кр шај 
учи њен, док се за оста ле пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на мо же 
из ре ћи нов ча на ка зна у сра зме ри са ви си ном учи ње не ште те, не из-
вр ше не оба ве зе, вред но сти ро бе или дру ге ства ри ко ја је пред мет 
пре кр ша ја, а нај ви ше до два де се то стру ког из но са тих вред но сти.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на прав ном ли цу, од но сно 
пред у зет ни ку, мо же се из ре ћи за штит на ме ра за бра не вр ше ња од-
ре ђе не де лат но сти у тра ја њу до три го ди не, а од го вор ном ли цу у 
прав ном ли цу за штит на ме ра за бра не вр ше ња од ре ђе них по сло ва 
у тра ја њу до јед не го ди не.

Члан 139.
Новча ном ка зном од 250.000 до 500.000 ка зни ће се за пре кр-

шај прав но ли це, ако:

1) не до ста ви Аген ци ји по дат ке и ин фор ма ци је нео п ход не ра-
ди оба вља ња по сло ва из ње не над ле жно сти (члан 41);

2) не из гра ди ка на ли за ци о ну и пра те ћу ин фра струк ту ру по-
треб ну за по ста вља ње елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, при-
па да ју ћих сред ста ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме до про-
сто ри ја ко ри сни ка (члан 43. став 1);

3) на ру ша ва за штит ни по јас или оба вља ра до ве у бли зи ни 
елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа и при па да ју ћих сред ста ва 
на на чин ко ји угро жа ва функ ци о ни са ње елек трон ских ко му ни ка-
ци ја (члан 45);

4) на ру ша ва за штит ну зо ну дуж тра се ра дио-ко ри до ра (члан 46);
5) не по сту пи у скла ду са про пи са ним зах те ви ма за обез бе ђи-

ва ње елек тро маг нет ске ком па ти бил но сти (члан 47);
6) ње го ва елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа, при па да ју ћа 

сред ства или елек трон ска ко му ни ка ци о на опре ма пре ко ра чу је про-
пи са ни ни во елек тро маг нет ског по ља (члан 48);

7) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о фи нан си ра њу 
уни вер зал ног сер ви са (члан 58. став 2);

8) не по сту пи у скла ду са ре ше њем Аген ци је о обез бе ђи ва њу 
при сту па апли ка тив ним про грам ским ин тер феј си ма и елек трон-
ским про грам ским во ди чи ма (члан 102);

9) не по сту пи у скла ду са од ред ба ма чла на 103. овог за ко на у 
ве зи са услов ним при сту пом;

10) не оси гу ра јед на ку до ступ ност сво јих услу га осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, од но сно не по сту пи у скла ду са од го ва ра ју ћим ре-
ше њем Аген ци је (члан 110);

11) не во ди јав ни те ле фон ски име ник или не омо гу ћа ва при-
ступ по да ци ма у јав ном те ле фон ском име ни ку из чла на 121. овог 
за ко на.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли-
це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 50.000 до 100.000 ди на ра.

За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник, 
од но сно фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 50.000 до 100.000 ди-
на ра.

Члан 140.
Новча ном ка зном од 100.000 до 250.000 ка зни ће се за пре кр-

шај прав но ли це, ако:
1) не об ја ви по дат ке о по ну ди услу га уни вер зал ног сер ви са 

(члан 56. став 3);
2) не до ста ви Аген ци ји из ве штај о пру жа њу услу га уни вер-

зал ног сер ви са (члан 57. став 1);
3) про пу сти да оба ве сти Аген ци ју о про ме ни по да та ка (члан 

74. став 3. и члан 91. став 3);
4) не из да ра чун са де таљ ном спе ци фи ка ци јом у скла ду са од-

ред ба ма чла на 112. овог за ко на;
5) не обез бе ди прет плат ни ку мо гућ но сти за кон тро лу тро-

шко ва из чла на 114. овог за ко на;
6) не пру жа услу ге иден ти фи ка ци је по зи ва у скла ду са од ред-

ба ма чла на 115. овог за ко на;
7) не пре ду зме ме ре у ве зи са от кри ва њем и спре ча ва њем 

зло на мер них или уз не ми ра ва ју ћих по зи ва (члан 116);
8) не обез бе ди прет плат ни ку мо гућ ност за за у ста вља ње ауто-

мат ског пре у сме ра ва ња по зи ва (члан 117);
9) не обез бе ди прет плат ни ку мо гућ ност за фил три ра ње не-

за тра же них и шко дљи вих елек трон ских по ру ка (члан 119. став 1);
10) не пре ду зме ме ре у ве зи са от кри ва њем и спре ча ва њем 

сла ња не за тра же них и шко дљи вих по ру ка (члан 119. ст. 2–4).
За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од го вор но 

ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 25.000 до 50.000 ди на ра.
За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се пред у зет ник, 

од но сно фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 25.000 до 50.000 ди-
на ра.

XX. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Кон ти ну и тет Ре пу блич ке аген ци је за те ле ко му ни ка ци је

Члан 141.
Даном сту па ња на сна гу овог за ко на Ре пу блич ка аген ци ја за 

те ле ко му ни ка ци је осно ва на За ко ном о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 44/03, 36/06 и 50/09 – УС) на ста вља са ра-
дом као Ре пу блич ка аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је, у скла-
ду са од ред ба ма овог за ко на.
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За по сле ни у Ре пу блич кој аген ци ји за те ле ко му ни ка ци је на-

ста вља ју са ра дом као за по сле ни у Ре пу блич кој аген ци ји за елек-
трон ске ко му ни ка ци је, на по сло ви ма на ко ји ма су ра ди ли, до да на 
сту па ња на сна гу но вих оп штих ака та Аген ци је ко ји ма се уре ђу ју 
пра ва и оба ве зе из рад ног од но са.

Чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу блич ке аген ци је за те ле ко му-
ни ка ци је на ста вља ју са ра дом до из бо ра чла но ва управ ног од бо ра 
Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је, у скла ду са од-
ред ба ма овог за ко на.

По себ не оба ве зе Ми ни стар ства

Члан 142.
Минис тар ство рас пи су је јав них кон курс за из бор чла но ва 

управ ног од бо ра Аген ци је ко ји ма је ис те као ман дат у ро ку од 30 
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Ми ни стар ство до но си оп ште ак те на осно ву овла шће ња из 
овог за ко на у ро ку од го ди ну да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

До до но ше ња ака та из ста ва 2. овог чла на при ме њу ју се ва-
же ћи оп шти ак ти до не ти на осно ву за ко на ко ји пре ста је да ва жи 
да ном сту па ња на сна гу овог за ко на, осим од ре да ба тих ака та ко је 
су у су прот но сти са овим за ко ном.

По себ не оба ве зе Аген ци је

Члан 143.
Управ ни од бор Аген ци је до но си ста тут Аген ци је ко ји је 

ускла ђен са овим за ко ном у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

Управ ни од бор Аген ци је рас пи су је јав ни кон курс за из бор 
ди рек то ра Аген ци је у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу 
ста ту та Аген ци је.

Ди рек тор Аген ци је до но си акт о уну тра шњој ор га ни за ци ји 
Аген ци је у ро ку од 30 да на од сту па ња на ду жност.

Аген ци ја фор ми ра но ве, од но сно ажу ри ра по сто је ће ре ги-
стре, еви ден ци је и ба зе по да та ка и про пи су је обра сце за унос и 
из ме ну по да та ка, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на, у ро ку од 30 
да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Аген ци ја до но си оп ште ак те на осно ву овла шће ња из овог за-
ко на у ро ку од го ди ну да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

До до но ше ња ака та из ста ва 4. овог чла на при ме њу ју се ва-
же ћи оп шти ак ти до не ти на осно ву за ко на ко ји пре ста је да ва жи 
да ном сту па ња на сна гу овог за ко на, осим од ре да ба тих ака та ко је 
су у су прот но сти са овим за ко ном.

Ли цен це и оп шта одо бре ња из да та у скла ду са ра ни је 
ва же ћим про пи си ма

Члан 144.
Лицен ца и оп шта одо бре ња из да ти до да на сту па ња на сна гу 

овог за ко на ва же до ис те ка пе ри о да на ко ји су из да ти.
Има о ци ли цен ци и оп штих одо бре ња из ста ва 1. овог чла на, 

ду жни су да сво је по сло ва ње ускла де са од ред ба ма овог за ко на у 
ро ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Аген ци ја, по слу жбе ној ду жно сти, еви ден ти ра има о це ли цен-
ци и одо бре ња из ста ва 1. овог чла на у еви ден ци ји опе ра то ра, у 
ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Тр жи шта под ло жна прет ход ној ре гу ла ци ји и од лу ке 
о утвр ђи ва њу опе ра то ра са зна чај ним тр жи шним уде лом 

до не те у скла ду са ра ни је ва же ћим про пи си ма

Члан 145.
До до но ше ња ак та из чла на 59. овог за ко на, прет ход ној ре гу-

ла ци ји под ле жу сле де ћа тр жи шта:
1) ма ло про дај но тр жи ште при сту па јав ној те ле фон ској мре жи;
2) ве ле про дај но тр жи ште ори ги на ци је по зи ва у јав ној те ле-

фон ској мре жи;
3) ве ле про дај но тр жи ште тер ми на ци је по зи ва у јав ној те ле-

фон ској мре жи;
4) ве ле про дај но тр жи ште (фи зич ког) при сту па еле мен ти ма 

мре же и при па да ју ћим сред стви ма (укљу чу ју ћи де ље ни и пот пу ни 
раш чла ње ни при ступ ло кал ној пе тљи);

5) ве ле про дај но тр жи ште ши ро ко по ја сног при сту па;
6) ве ле про дај но тр жи ште из најм ље них ли ни ја;
7) ве ле про дај но тр жи ште тер ми на ци је по зи ва у мо бил ној 

мре жи.
Аген ци ја је ду жна да у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња 

на сна гу овог за ко на из вр ши ана ли зу тр жи шта, у скла ду са од ред-
ба ма овог за ко на.

Аген ци ја је ду жна да у ро ку од шест ме се ци од да на об ја-
вљи ва ња из ве шта ја о из вр ше ној ана ли зи тр жи шта из ста ва 2. овог 
чла на, пре и спи та од лу ке о утвр ђи ва њу опе ра то ра са зна чај ним тр-
жи шним уде лом, ко је су до не те на осно ву ра ни је ва же ћих про пи-
са, као и да од лу чи о од ре ђи ва њу опе ра то ра са ЗТС у скла ду са 
од ред ба ма овог за ко на.

Од лу ке о до де ли ну ме ра ци је

Члан 146.
Одлуке о до де ли ну ме ра ци је до не те до да на сту па ња на сна гу 

овог за ко на, ва же до ис те ка ро ка на ко ји су до не те, а до де ље на ну-
ме ра ци ја се ко ри сти у скла ду са од ред ба ма овог за ко на.

До зво ле за ра дио ста ни цу из да те у скла ду са ра ни је 
ва же ћим про пи си ма

Члан 147.
Даном сту па ња на сна гу овог за ко на има о ци до зво ла за ра дио 

ста ни це на ста вља ју са ра дом у скла ду са из да тим до зво ла ма, до 
ис те ка пе ри о да на ко ји су из да те. 

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, има о ци до зво ла за ра ди о ди-
фу зне ста ни це, из да те у скло пу до зво ла за еми то ва ње те ле ви зиј-
ског про гра ма, на ста вља ју са ра дом у скла ду са из да тим до зво ла-
ма, ко је пре ста ју да ва же у ро ко ви ма утвр ђе ним ак том о пре ла ску 
са ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма из 
чла на 104. став 1. овог за ко на.

За по че ти по ступ ци

Члан 148.
Поступ ци ко ји су за по че ти до сту па ња на сна гу овог за ко на 

се окон ча ва ју у скла ду са про пи си ма по ко ји ма су за по че ти.

Пру жа ње јав но до ступ них те ле фон ских услу га пре ко 
јав не фик сне те ле фон ске мре же

Члан 149.
Пружа ње јав но до ступ них те ле фон ских услу га пре ко јав не 

фик сне те ле фон ске мре же из у зи ма се из ре жи ма оп штег овла шће-
ња до 31. де цем бра 2011. го ди не.

До ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на, до зво ла (ли цен ца) за 
јав не фик сне те ле ко му ни ка ци о не мре же и услу ге из да је се у скла-
ду са од ред ба ма За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма, ко ји ма се уре ђу-
је из да ва ње ли цен це за јав не фик сне те ле ко му ни ка ци о не мре же и 
услу ге.

Пре ста нак ва же ња 
За ко на о те ле ко му ни ка ци ја ма

Члан 150.
Даном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон 

о те ле ко му ни ка ци ја ма, осим чла на 6. став 1. тач ка 4), чл. 36, 37. и 
39, а ко ји пре ста ју да ва же 31. де цем бра 2011. го ди не.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон о 
си сте ми ма ве за („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 41/88, 80/89 и 29/90 и 
„Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 34/92, 24/94 и 28/96).

Сту па ње на сна гу за ко на

Члан 151.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.


