
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА 

 

Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике 

Србије”, бр. 44/2010 и 60/2013 – УС) донет је 29. јуна 2010. године, а ступио на 

снагу од 8. јула 2010. године. Разлог за доношење Закона о изменама и допунама 

Закона о електронским комуникацијама је рационализација рада Републичке 

агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) и Републичке агенције за 

поштанске услуге (РАПУС) и стварање једног уместо два регулаторна тела.  

Закон о електронским комуникацијама је такође измењен у складу са са 

одлуком Уставног суда број IУз-1245/2010 („Службени гласник Републике Србије”, 

број 60/2013) којом је утврђено да поједини делови чланова који се односе на 

задржане податке нису у складу са Уставом Републике Србије.  

Пре почетка израде закона о изменама и допунама Закона о електронским 

комуникацијама рађена је анализа ефеката примене постојећег закона. Наиме, за 

више од три године примене уочене су одређене нејасноће и недостаци у пракси и 

стога је било нужно извршити и друге мање измене Закона. 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши:  

Предоженим изменама важећег Закона о електронским комуникацијама, 

којим је основана Републичка агенција за електронске комуникације, предложено 

је спајање надлежности регулаторних тела за електронске комуникације и 

поштанске услуге у једно тело у циљу рационализације. Такође, након одлуке 

Уставног суда број IУз-1245/2010, којом је утврђено да поједини делови чланова 

који се односе на задржане податке нису у складу са Уставом Републике Србије, 

било је потребно извршити измене у складу са уставном гаранцијом неповредивост 

тајности писама и других средстава комуницирања. Поред тога, досадашња 

примена Закона у пракси је показала одређене недоумице које је било потребно 

прецизирати у циљу избегавања правне несигурности.     

2. Циљеви који се постижу доношењем закона  

Доношењем Закона обједињују се регулаторна тела за електронске 

комуникације и поштанске услуге. Сврха обједињавања надлежности регулаторних 

тела која обављају послове из области електронских комуникација и поштанских 

услуга је обезбеђивање ефикасности у раду органа државне управе и других 

носилаца јавних овлашћења. Пракса већине земаља Европске уније и региона је да 

постоји једно национално регулаторно тело из области електронских комуникација 

и поштанских услуга. 

У погледу одредби које се односе на задржане податке, оне имају за циљ 

усклађивање са чланом 41. Устава Републикe Србије који јемчи неповредивост 

тајности писама и других средстава комуницирања, односно са одлуком Уставног 

суда ИУз-1245/2010.     



Законом се такође врши подстицај конкуренције, економичности и 

делотворности у обављању делатности електронских комуникација, као и подстицање 

рационалног и економичног коришћења нумерације и радио-фреквенцијског спектра.  

3. Које су друге могућности за решавање проблема  

Имајући у виду да је Републичка агенција за електронске комуникације 

основана Законом о електронским комуникацијама, проширење надлежности је 

било могуће једино изменама овог Закона. Такође, Устав Републике Србијe у члану 

41. предвиђа да се одступања од тајности писама и других средстава комуницирања 

могу предвидети само законом, стога је материја приступа задржаним подацима 

предмет измена овог Закона.   

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  

Предложене одредбе се односе на материју која се регулише законом, тако 

да је процењено да се на овај начин врши неопходно усклађивање.  

5. На кога ће утицати предложена решења  

Решења садржана у  Закону о изменама и допунама Закона о електронским 

комуникацијама имаће ефекат на грађане, регулаторно тело за електронске 

комуникације и поштанске услуге и операторе који обављају или су овлашћени да 

обављају делатност електронских комуникација. Грађанима ће се обезбедити 

остваривање права на тајност писама и других средстава комуницирања. Изменама 

и допунама Закона о електронским комуникацијама се обједињавају надлежности 

регулаторних тела која обављају послове из области електронских комуникација и 

поштанских услуга чиме ће се обезбедити већа ефикасност у раду органа државне 

управе и других носилаца јавних овлашћења. Коначно, измене Закона које се 

односе на технолошку неутралност ће представљати подстицај развоју 

конкуренције, економичности и делотворности у обављању делатности електронских 

комуникација. 

6. Који су трошкови које ће примена закона изазвати привреди  

С обзиром да се једине суштинске измене у овом закону односе на спајање 

регулаторних тела и приступ задржаним подацима, не сматрамо да ће те измене 

утицати на повећање било какавих трошкова у привреди. Једини трошкови који се 

могу јавити јесу у вези са непоштовањем закона, јер се предвиђа нова мера у том 

случају у односу на поједине повреде-прекршаје.   

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које ће он створити  

Имајући у виду да се једини трошкови могу јавити од повећања казни и то 

на страни тржишних учесника, сматрамо да je такво повећање трошкова које је у 



границама пропорционалности и које је резултат кршења закона свакако оправдано 

кад се узме у обзир циљ који се тиме постиже.  

8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција  

Предложеним изменама Закона, нарочито у погледу прецизирања циљева и 

начела на којима се заснива регулисање односа у области електронских 

комуникација, прецизним дефинисањем појединих појмова се позитивно утиче у 

циљу повећања конкурентост и атрактивност нашег тржшта у области 

електронских комуникација. Законом се врши подстицај конкуренције, 

економичности и делотворности у обављању делатности електронских комуникација, 

као и подстицање рационалног и економичног коришћења нумерације и радио-

фреквенцијског спектра.  

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

овом закону  

Радна група за израду нацрта Закона је имала чланове из Министраства 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Републичке агенције за 

електронске комуникације и представнике стручне јавности.  

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је 

спровело јавну расправу о Закону у складу са Пословником Владе. Јавна расправа 

је организована  у периоду од 29. новембра дo 20. децембра 2013. гoдинe. 

 

      Текст Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о електронским 

комуникацијама је објављен на сајту Министарства спољне и унутрашње трговине 

и телекомуникација након добијања сагласности надлежног одбора Владе за 

организовање јавне расправе. На сајту је објављена и електронска адреса на коју се 

могу достављати примедбе, предлози и сугестије у вези са текстом Закона. 

 

           У оквиру јавне расправе одржан је округли сто 9. децембра 2013. године у 

Београду.  

 

 Сви пристигли коментари објављени су на сајту Министарства, а радна 

група је након анализе свих коментара извршила додатна појашњења и допуне и 

самом тексту нацрта Закона. 

 

10. Које ће мере током примене акта бити предузете да би се остварили 

разлози доношења акта  

Биће донети подзаконски акти који ће омогућити потпуну примену овог 

закона.  

 



11. Процена финансијских средстава потребних за спровођење Закона 
 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна финансијска 

средства у буџету Републике Србије, осим за спровођење члана 20. Закона о 

изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама.  

 

 Овим чланом уводи се нови члан 104а којим се утврђује основ и садржина 

прописа којим се уређује подршка одређеним категоријама грађана при набавци 

опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије. Овај пропис нарочито садржи 

услове за остваривање помоћи, врсту помоћи, извор и начин обезбеђивања 

средстава за остваривање помоћи, начин вођења евиденције о корисницима помоћи 

и остала питања од значаја за остваривање помоћи.  

 

 Република Србија се, као и све европске земље, усвајајући Закон о 

потврђивању завршних аката Регионалне конференције о радио-комуникацијама за 

планирање дигиталне земаљске радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у 

фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) („Службeни 

глaсник РС - Meђунaрoдни угoвoри”, брoj 4/10), обавезала да процес преласка са 

аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма оконча најкасније до 

17. јуна 2015. године.  

 

 Прeлaзaк нa дигитaлнo eмитoвaњe зeмaљскe тeлeвизиje пoдрaзумeвa дa 

свaкo дoмaћинствo кoje зaвиси искључивo oд зeмaљскoг прeнoсa трeбa дa нaбaви, 

угрaди и успeшнo упoтрeбљaвa aдeквaтну дигитaлну приjeмну oпрeму. Mинимум 

oпрeмe кojи трeбa нaбaвити je тзв. СTБ уређај (енгл. STB – Set Top Box). 

 

 Збoг рaзличитих сoциo-eкoнoмских фaктoрa (сирoмaштвo, здрaвствeнa 

oгрaничeњa, гeoгрaфски пoлoжaj, итд) oдрeђeнe групe стaнoвништвa нису у 

могућности дa нaбaвe, угрaдe и успeшнo упoтрeбљaвajу дигиталне пријемнике и 

смaтрajу сe угрoжeним у прoсeцу преласка на дигитално емитовање телевизијског 

програма. Ова домаћинства мoгу дa изгубe мoгућнoст прaћeњa тeлeвизиje и 

пoстaну мaргинaлизoвaна и вишe сoциjaлнo искључeна. По угледу на многе 

европске државе, циљ наше државе је да угроженим групама становништва 

помогне при остваривању права на информисање, и то кроз моделе финансирања 

или кофинансирања. 

 

 Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и сузбиjaњe сирoмaштвa Влaдe Републике 

Србије, у сaрaдњи сa Mинистaрствoм спoљнe и унутрaшњe тргoвинe и 

тeлeкoмуникaциja, изрaдиo je студиjу под називом Прeдлoг пoтeнциjaлних мoдeлa 

шeмe пoмoћи у прoцeсу дигитaлизaциje зeмaљскe тeлeвизиje у Рeпублици Србиjи и 

примeри прaксe из других зeмaљa (у даљем тексту: Студија). Ова студија обухвата 

преглед модела субвенционисања, односно шема помоћи у различитим земљама, 

моделе шеме помоћи за угрожене групе становништва у Републици Србији, 

процену броја домаћинстава обухваћених предложеним моделима и процену 

трошкова потребних за субвенционисање угрожених домаћинстава за сваки од 

предложених модела шема помоћи. Спровођење адекватних шема помоћи при 



преласку на дигитално емитовање је пракса већине земаља Европске уније и 

региона, било да је у њима процес дигитализације завршен или у току. При изради 

Студије прикупљени су подаци од различитих релевантних институција и 

појединаца.  

 

 Кроз Студију су идентификована три потенцијална модела шеме помоћи 

усмерена на угрожене категорије друштва у Републици Србији: рестриктиван 

модел, делимично-инклузиван модел и социјално-инклузиван модел. Процењени 

број домаћинстава потенцијалних корисника помоћи износи 308.000, 528.000 и 

774.983 за рестриктиван, делимично-инклузиван и социјално-инклузиван модел, 

тим редом. Такође, Студија садржи преглед очекиваних трошкова током процеса 

преласка на дигитално емитовање за сваки од потенцијалних модела посебно. 

Трошкови су одређени на основу процене броја корисника, процене цене 

неопходне опреме (СТБ уређаја), процене трошкова техничке помоћи и процене 

потенцијалне тражње за СТБ уређајем и услугом техничке помоћи. Укупни 

трошкови према различитим моделима шеме помоћи, уз претпоставку да је 

искоришћеност шеме помоћи 80%, износе 3.696.000, 8.632.800, и 10.608.664 евра за 

рестриктиван, делимично-инклузиван и социјално-инклузиван модел, тим редом. 

Потребно је истаћи да различити модели шеме помоћи обухватају различите групе 

домаћинстава (примаоци новчане социјалне помоћи, породице које остварују право 

на дечији додатак, домаћинства која примају додатак за туђу негу и помоћ, 

избеглице и интерно расељена лица, старачка домаћинства на селу, примаоци 

ниских пензија), као и адекватну техничку помоћ при инсталацији и коришћењу 

СТБ уређаја. 

  

 Коначни извори финансирања и висина потребних средстава за подршку 

одређеним категоријама грађана при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне 

телевизије ће бити утврђени прописом који доноси Влада, на предлог министарства 

надлежног за послове електронских комуникација, којим се уређује подршка 

одређеним категоријама грађана при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне 

телевизије, а у складу са чланом 20. Закона о изменама и допунама Закона о 

електронским комуникацијама. 

 

 За спровођење осталих измена и допуна овог закона није потребно 

обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије.  

 


