ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА
Члан 1.
У Закону о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”,
бр. 44/10 и 60/13 – УС), у члану 1. речи: „Републичке агенције за електронске
комуникације” замењују се речима: „Регулаторне агенције за електронске
комуникације и поштанске услуге”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) подстицању конкуренције, економичности и делотворности у
обављању делатности електронских комуникација, на технолошки неутралној
основи;”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) подстицању рационалног и економичног коришћења нумерације и
радио-фреквенцијског спектра, на технолошки неутралној основи;”.
Члан 3.
Назив Главе III. мења се и гласи:
„III. Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге”.
Члан 4.
У члану 7. став 1. мења се и гласи:
„Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
(у даљем тексту: Агенција), основана овим законом, је независна регулаторна
организација са својством правног лица, која врши јавна овлашћења у циљу
ефикасног спровођења утврђене политике у области електронских
комуникација, подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и
услуга, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса
развоју тржишта електронских комуникација и заштите интереса корисника
електронских комуникација, у складу са одредбама овог закона и прописа
донетих на основу њега, као и регулаторних и других послова у складу са
посебним законом којим се уређују поштанске услуге.”
Став 2. мења се и гласи:
„Агенција је функционално и финансијски независна од државних органа,
као и од организација и лица која обављају делатност електронских
комуникација и поштанских услуга.”
Члан 5.
У члану 8. став 1. после тачке 5) додаје се нова тачка 5а), која гласи:
„5а) обавља регулаторне и друге послове из области поштанских услуга,
у складу са посебним законом којим се уређују поштанске услуге.”
У тачки 6) реч: „овим” брише се.
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Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Управни одбор Агенције, у складу са законом:
1) доноси годишњи план рада Агенције, усклађен са стратешким
актима и акционим плановима из области електронских комуникација и
поштанских услуга, најкасније до 15. децембра текуће године за наредну
годину;
2) доноси друга акта прописана овим законом, односно посебним
законом којим се уређују поштанске услуге;
3) обавља послове утврђене посебним законом којим се уређују
поштанске услуге;
4) обавља друге послове који законом или статутом Агенције нису
стављени у надлежност директора.”
Члан 7.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Чланови управног одбора се бирају из реда угледних стручњака са
високим академским образовањем из области значајних за рад Агенције, а
нарочито из области електронских комуникација, економије и права, који су
остварили значајне и признате радове или праксу у области електронских
комуникација, односно поштанских услуга, и који уживају углед у стручној
јавности.
Три члана управног одбора морају бити стручњаци из области
електронских комуникација, а један члан управног одбора мора бити стручњак
из области поштанских услуга.”
Члан 8.
У члану 16. тачка 5) реч: „овом” брише се.
Члан 9.
У члану 17. став 6. после речи: „доноси” додаје се реч: „општи”.
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
„Директор доноси опште акте којима се, у складу с општим прописима о
раду, детаљније уређују права и обавезе запослених у Агенцији, остала питања
из области радних односа и питања из области уређивања процедура и
техничких правила за поступање запослених приликом обављања специфичних
процеса рада у Агенцији, уз сагласност Управног одбора.”
Члан 10.
У члану 21. тачка 6) реч: „овом” брише се.
Члан 11.
У члану 23. став 1. после речи: „правилнике,” додаје се реч: „упутства,”.
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У члану 24. став 2. тачка 1) после речи: „закона” додају се запета и речи:
„односно закона којим се уређују поштанске услуге”.
У тачки 6) после речи: „комуникација” додају се речи: „и тржишта
поштанских услуга”.
У тачки 7) реч: „овим” брише се.
Члан 13.
У члану 26. после речи: „делатности електронских комуникација,” додају
се речи: „годишње накнаде за обављање поштанских услуга,”.
Члан 14.
Након члана 27. додаје се назив изнад члана и члан 27а који гласе:
„Буџетски фонд за унапређење и развој области електронских комуникација и
информационог друштва
Члан 27а
Буџетски фонд за унапређење и развој области електронских
комуникација и информационог друштва (у даљем тексту: Буџетски фонд)
оснива се ради евидентирања средстава из члана 27. став 6. која се уплаћују на
одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике
Србије.
Буџетски фонд се оснива на неодређено време, у складу са законом
којим се уређује буџетски систем.
Буџетским фондом управља Министарство.
Средства за финансирање Буџетског фонда обезбеђују се:
1) из средстава из члана 27. став 6. која се уплаћују на одговарајући
рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије;
2) донација.
Влада на предлог Министарства доноси годишњи програм коришћења
средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и
развоја области електронских комуникација и информационог друштва у складу
са стратегијама развоја у области електронских комуникација и информационог
друштва, другим актима и прописима из тих области, уговорима, као и
међународним уговорима чији је потписник Република Србија.
Аутономна покрајина може основати буџетски фонд који ће се
финансирати из дела средстава из члана 27. став 6. која се уплаћују на рачун
буџета аутономне покрајине, у ком случају се на тај буџетски фонд сходно
примењују одредбе ст. 1 - 5. овог члана.”
Члан 15.
У члану 34. став 1. после речи: „комуникација” додају се речи: „и
тржишта поштанских услуга.”
Члан 16.
Члан 52. став 1. мења се и гласи:
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географској локацији капацитета, нарочито податке о правцима и капацитетима
електронских комуникационих мрежа.”
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Агенција ближе уређује начин прикупљања и објављивања података из
става 1. овог члана.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 17.
У члану 53. после става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе:
„Оператори су дужни да у року од 30 дана од дана закључења уговора
пријаве Агенцији уговор о међуповезивању на међународном нивоу из става 4.
овог члана.
Агенција води регистар уговора о међуповезивању на међународном
нивоу.”
Досадашњи став 5. постаје став 7.
После досадашњег става 6. који постаје став. 8. додаје се став 9. који
гласи:
„Агенција ће ближе уредити садржину и начин пријаве уговора о
међуповезивању на међународном нивоу.”
Члан 18.
У члану 86. став 5. речи: „тачка 6)” замењују се речима: „тачка 7)”.
Члан 19.
У члану 95. став 1. тачка 2) после речи: „дозволом” додају се запета и
речи: „нарочито у случајевима када ималац појединачне дозволе изазива
штетне сметње утврђене у поступку контроле радио-фреквенцијског спектра”.
После тачке 10) додаје се тачка 11) која гласи:
„11) ималац појединачне дозволе није отпочео са коришћењем
фреквенције у року предвиђеним законом.”
Члан 20.
У члану 101. тачка 2) мења се и гласи:
„2) је то неопходно ради остваривања јасно одређених циљева од јавног
интереса у области јавног информисања, што утврђује орган надлежан за
радиодифузију, у складу са законом који уређује област електронских медија и
законом који уређује област јавног информисања, поштујући начела
сразмерности и јавности.”
Члан 21.
После члана 104. додаје се назив изнад члана и члан 104а који гласе:
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Члaн 104a
У циљу повећања приступачности услуга од општег економског интереса
у области електронских комуникација, Влада, у складу са прописом којим се
уређује заштита потрошача, утврђује мере подршке и ближе услове у погледу
критеријума за одређивање угрожених потрошача при набавци опреме за
пријем сигнала дигиталне телевизије.”
Члан 22.
У члану 127. став. 5. после речи: „програмску подршку из става 4. овог
члана,” додају се речи: „као и техничке захтеве за испуњење обавезе
задржавања података из чл. 128. и 129. овог закона”.
Члан 23.
Члан 128. мења се и гласи:
„Члан 128.
Оператор је дужан да задржи податке о електронским комуникацијама из
члана 129. став 1. овог закона (у даљем тексту: задржани подаци).
Приступ задржаним подацима није допуштен без пристанка корисника,
осим на одређено време и на основу одлуке суда, ако је то неопходно ради
вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на
начин предвиђен законом.
Оператор обавезу задржавања података из става 1. овог члана
испуњава у складу са релевантним међународним техничким стандардима,
односно препорукама, које се односе на задржане податке.
Оператор из става 1. овог члана је дужан да задржи податке у изворном
облику или као податке обрађене током обављања делатности електронских
комуникација који морају бити истог квалитета и нивоа заштите као и подаци у
изворном облику.
Оператор из става 1. овог члана није дужан да задржи податке које није
произвео нити обрадио.
Оператор из става 1. овог члана дужан је да задржане податке чува 12
месеци од дана обављене комуникације.
Оператор је дужан да задржава податке тако да им се без одлагања
може приступити, односно да се без одлагања могу доставити на основу одлуке
суда, за потребе из става 2. овог члана.
Надлежни државни орган који остварује приступ, односно коме се
достављају задржани подаци, дужан је да води евиденцију о приступу, односно
достављању задржаних података, која нарочито садржи: одређење судског акта
који представља правни основ за приступ, односно достављање задржаних
података, датум и време приступања, односно достављања задржаних
података, као и да ову евиденцију чува као тајну, у складу са законом којим се
уређује тајност података.
Када надлежни државни орган није у могућности да оствари приступ
задржаним подацима без приступа просторијама, електронској комуникационој
мрежи, припадајућим средствима или електронској комуникационој опреми
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захтевима за приступ, односно достављање задржаних података, води
евиденцију, која нарочито садржи идентификацију овлашћеног лица које је
приступило задржаним подацима, односно коме су достављени задржани
подаци, одређење судске одлуке која представља правни основ за приступ,
односно достављање задржаних података, датум и време приступања, односно
достављања задржаних података, као и да ову евиденцију чува као тајну, у
складу са законом којим се уређује тајност података.”
Члан 24.
У члану 130. став 1. тач. 2) и 3) речи: „став 5.” замењују се речима: „став
7.”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) да се задржани подаци униште по истеку рока из члана 128. став 6.
овог закона, осим података који су сачувани и достављени у складу са чланом
128. став 7. овог закона.”
У ставу 3. речи: „став 5.” замењују се речима: „став 7.”.
Члан 25.
После члана 130. додаје се назив изнад члана и члан 130а који гласи:
„Евиденција о захтевима за приступ задржаним подацима
Члан 130а
Оператор који задржава податке у складу са одредбама чл. 128 –130.
овог закона, као и надлежни органи који приступају подацима на начин
предвиђен одредбама члана 128. став 2. овог закона, дужни су да воде
евиденцију о захтевима за приступ задржаним подацима у току једне
календарске године.
Евиденција из става 1. овог члана садржи информацију о:
1)

броју захтева за приступ задржаним подацима;

2)

броју испуњених захтева за приступ задржаним подацима;

3) времену које је протекло од дана од када су подаци задржани до
дана кад је приступ подацима затражен у складу са чланом 128. став 2. овог
закона.
Евиденција из става 1. овог члана не садржи податке о личности.
Лица из става 1. овог члана дужна су да, најкасније до 31. јануара за
претходну календарску годину, доставе евиденцију из става 1. овог члана
органу надлежном за заштиту података о личности.”
Члан 26.
У члану 133. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Министар ближе прописује образац и садржину
инспектора, као и врсту опреме коју користи инспектор.”

легитимације

Члан 27.
У члану 137. став 1. тачка 4) број: „130” замењује се бројем: „130а”.
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„4а) не пријави Агенцији уговор о међуповезивању на међународном
нивоу (члан 53. став 5);”.
Члан 28.
Услови из члана 7. овог закона примењиваће се почев од избора новог
састава управног одбора Агенције, по престанку мандата чланова управног
одбора који су на дужности у време ступања на снагу овог закона.
Члан 29.
Даном ступања на снагу овог закона Републичка агенција за електронске
комуникације наставља са радом као Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге.
Члан 30.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
преузима од Републичке агенције за поштанске услуге запослена и постављена
лица, као и права, обавезе, предмете, послове, опрему, средства за рад и
архиву за обављање делатности у области поштанских услуга, у року од три
месеца од дана ступања на снагу закона који утврђује престанак рада
Републичке агенције за поштанске услуге.
Члан 31.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
ускладиће статут и друге опште акте са одредбама овог закона у року од 30
дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

