БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ОТВОРЕНОГ

БЕЖИЧНОГ ИНТЕРНЕТА (Wi-Fi)
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БЕЖИЧНОГ ИНТЕРНЕТА (WI-FI)

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Палмотићева 2, 11103 Београд, Република Србија
www.cert.rs

Ставови изречени у брошури припадају искључиво аутору и његовим
сарадницима и не представљају нужно званичан став Мисије ОЕБС-а у Србији.

Израда ове брошуре омогућена је уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (USAiD).
За садржај брошуре одговорни су аутори и она не мора нужно да одражава ставове USAiD-a или Владе Сједињених Америчких Држава.

