
 

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

члана 38. ст. 3. и 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени 

гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), члана 12. 

став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 

125/14 и 30/16), 

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге, на 4. седници четвртог сазива, одржаној 25. јуна 2021. 

године, доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање 

делатности електронских комуникација по режиму општег 

овлашћења 

Члан 1. 

У Правилнику о општим условима за обављање делатности електронских 

комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС”, брoj 

58/18), члан 5. мења се и гласи: 

„Оператор је дужан да о свакој промени обављања делатности електронских 

комуникација, Агенцији достави обавештење у писаном облику, на обрасцу 

ОБ, потписаном од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року 

од 15 дана од дана настанка промене обављања делатности електронских 

комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује. 

Оператор је дужан да о сваком престанку обављања делатности 

електронских комуникација, Агенцији достави обавештење у писаном 

облику, односно поднесе захтев за брисање из евиденције оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга, на прописаном обрасцу, потписаном од 

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

престанка обављања делатности електронских комуникација, као и 

одговарајућу документацију којом то потврђује.”. 

Члан 2. 

У члану 15. став 1. мења се и гласи: 

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

јавне комуникационе мреже или коришћењем одговарајућих ресурса 

изнајмљених од оператора регистрованих за изнајмљивање ресурса 

електронске комуникационе мреже, при чему се мрежа састоји из једне или 

више фиксних кабловских мрежа и/или бежичних мрежа за приступ.” 

 

 



Члан 3. 

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

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

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

ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОПЕРАТОРА ЈАВНИХ КОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И УСЛУГА, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број 1-01-3400-7/21 

У Београду, 25. јуна 2021. године 

Председник Управног одбора, 

Драган Ковачевић, с.р. 



 



 


