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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-35/20-3
Датум: 26.08.2020.

Бе0град
На ОснОву члана 11. тачка 2), члана 23. став 1. и члана 84. став. 3. ЗакОна 0
електрОнским кОмуникадијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13—УС, 62/14 и 95/18др. закОн) и члана 16. тачка 4) Статута РегулатОрне атенције 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 53. седници трећег сазива, ОдржанОј дана 26.08.2020. гОдине, дОнОси

1. Усваја се предлОг Правилника 0 Обавезама ОператОра услуга са дОдатОм вреднОшћу.
2. Упућује се Правилник из тачке 1. Ове Одлуке Министарству тргОвине, туризма и
телекОмуникадија Републике Србије, на даљу надлежнОст.
3. За реализацију Ове Одлуке надлежан је СектОр за електрОнске кОмуникације.

Образложење
Правни ОснОв за дОнОшење Правилника 0 Обавезама ОператОра услуга са дОдатОм
вреднОшћу (у даљем тексту: Правилник), садржан је у Одредбама чл. 8. став 1. тачка 1), 23.
став 1. и 108. став 2. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн, у даљем тексту: ЗакОн), ка0 и у чл. 12. став 1. тачка
1) и 16. тачка 4) Статута РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске
услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16).
Наведене Одредбе, између ОсталОг, прОписују да РегулатОрна агенција за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), ОднОсн0 Управни ОдбОр,
дОнОси Општи акт кОјим се ближе уређују Обавезе ОператОра услуга са дОдатОм вреднОшћу,
нарОчит0 у пОгледу Оглашавања, начина Обрачуна и наплате тих услуга, затим начина Обраде

пОдатака 0 личнОсти, ca06paћajy и лОкацији, ка0 и кОнтрОле недОзвОљенОг садржаја,
решавања пригОвОра и заштите интереса кОрисника.
ПриликОм анализе рада и прОвере пОступања ОператОра услуга са дОдатОм вредношћу
Од стране стручник служби Агенције, ка0 и анализОм жалби кОрисника на рад ОператОра
услуга са дОдатОм вреднОшћу у0чени су недОстади у примени Правилника 0 Обавезама
ОператОра услуга са дОдатОм вреднОшћу („Службени гласник РС", бр. 76/11 и 91/11исправка). У складу са наведеним припремљен је ПредлОг Правилника, как0 би се пружање

услуга са дОдатОм вреднОшћу регулисал0 у складу са прОменама и инОвацијама у ОвОј
Области и как0 би се Обезбедила бОља заштита кОрисника.
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Управни одбор Агенције размотрио је и уевојио Нацрт правилника, који је Агенција, у
складу еа одредбама чл. 34-36. Закона, упутила најавне консултације у трајању од 15 радних
дана, у периоду од 01.07. до 23.07.2020. године.
У току јавних конеултација примедбе, предлоге и еугеетије на Нацрт правилиика,

доставили еу оператори Телеком Србија а.д Београд и VIP Mobile d.o.o.
Агенција је еве достављене примедбе, предлоге и сугеетије размотрила, обрадила и
након оцене њихове оенованоети, одређене предлоге и сугеетије уевојила и унела
припадајуће измене у Предлог овог правилника.
Након усвајања Предлга овог правилника Агенција ће исти упути рееорном
министаретву, на даљу надлежноет, ради прибављања мишљења о његовој уетавноети и
законитоети. По добијеном мишљењу надлежног миниетарства, Правилник ћe бити објављен
у „Службеном глаенику Републике Србије".

За епровођење овог правилника није потребно обезбедити поеебна средетва у
финанеијском плану Агенције.

ПРЕДСЕДИИК

Доставити:
- министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
- Служби за мреже, услуге и електронску опрему;

-Кабинету;
- Архиви.
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