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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и 
допунама Закона о електронским комуникацијама, која је Канцеларији за 
регулаторну реформу и анализу ефеката прописа достављена актом број: 011-00
00557/2013-07 од 31.12.2013. године. 

Сходно Чд. 40. и 46. Пословника Вдаде ("Сл. гласник РС", бр. 61/06 
преЧlfшliен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37111 и 30/13), а у складу са чланом 
2. Уредбе о Канцеларији за регулаторну реформу и анаЈ"IИЗУ ефеката прописа ("Сл. 
гласник РС", број 89/10), даје се: 

МИШЉЕЊЕ 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама, 
НЕ САДРЖИ АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (у даљем тексту: 

предлагач прописа) доставило је Канцеларији за регулаторну реформу и анаЈIИЗУ ефеката 
прописа (у даљем тексту: Канцеларија) захтев за мишљење о Анализи ефеката Нацрта 

закона о измена.1VIа и допунама Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: 

Нацрт закона). 

у Образложењу и Анализи ефеката прописа, предлагач прописа није одговорио на 

сва питања формулисана у складу са чл. З9. и 40. Пословника Владе ("Сл. гласник РС", бр. 
61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, ЗЗ/lО, 69110, 20111, З7/11 и ЗОI13), дОК су неки од 
одговора или непоmуни или неадекватни. 
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СУГЕСТИЈЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ДОСТАВЉЕНУ 
АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА НАЦРТА ЗАКОНА 

Пре свега, скрећемо пажњу предлагачу прописа да је Нацртом закона предвиђено 
да тело које ће бити задужено за послове електронских комуникација и поштанских услуга 
носи назив "Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге"', док 
је у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама предвиђено да 
исто то тело носи назив "Републичка агенција за електронске комуникације и поштанске 
услуге". 

Предлагач прописа је у оквиру АнаЈ1Изе ефеката Нацрта закона навео да је пре 
почетка израде Нацрта закона рађена анализа ефеката примене постојећег закона и да су за 
више од три године примене уочене одређене нејасноће и недостаци у пракси. Међутим, 

предлагач прописа је требало далеко детаљније да предочи кључне резултате анализе 
примене постојећег закона, како би могла да се сагледа оправданост предлагања решења 
из Нацрта закона. 

У оквиру прилога Анализа ефеката закона наведено је да је у циљу социјалног 
укључивања и сузбијања сиромаштва, Влада Републике Србије у сарадњи са 
Министарством спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, израдила студију под 
називом "Предлог потенцијалних модела шеме помоћи у процесу дигитализације 
земаљске телевизије у Републици Србији и примери праксе из других земаља". Такође је 
наведено и да су том приликом идентификована три потенцијална модела шеме помоћи 

усмерена на угрожене категорије друштва у Републици Србији: рестриктиван модел, 

делимично-инклузиван модел и социјално-инклузиван модел. Канцеларија истиче начелну 

примедбу да је предлагач прописа требал:о да у оквиру прилога Анализа ефеката закона 
детаљним описом ових модела и упоредном анализом истих која у себи садржи одређене 

нумеричке податке, укаже на предности и мане сваког од три наведена модела уз осврт на 

примере из праксе других земаља, како би се у потпуности сагледели потенцијални 
ефекти оваквих регулаторних активности. 

На питање на кога ће и како највероватllије утицати решења у закону, предлагач 

прописа је, поред осталог, одговорио да ће предложене измене и допуне важећег закона 

створити већу ефикасност у раду органа државне управе и других носилаца јавних 

овлашћења, као и да ће се односити на технолошку неутралност која ће генерално 
представљати подстицај за развој електронских комуникација. 

Канцеларија истиче да предлагач прописа није предочио анализу ефеката 

предложених законских решења, нити валидне показатеље који би јасно показали на који 
начин и у којој мери ће државни органи и други носиоци јавних овлашћења радити 

ефикасније. Приликом образлагања кључних предложених решења, предлагач прописа је 

требало да објасни и шта сматра под појмом "технолошка неутралност" у смислу Нацрта 

закона, и како ће технолошка HeYТPaJIНocT допринети подстицају развоја конкуренције, 
економичности и делотворности у обављању делатности електронских комуникација. 

Предлагач прописа је у оквиру одговора на ово питање требало да идентификује 
све субјекте регулације и да предочи на који конкретно начин ће предложена решења 

утицати на њих. Такође, имајући у виду да је предлагач прописа навео да је пракса већине 
земаља у Европској Унији и окружењу постојање једног националног регулаторног тела 

из области електронских комуникација и поштанских услуга, предлагач прописа је 
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требало детаљније да предочи праксу ових зема..rьа када је у питању национално 
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанских услуга, односно 
упоредно-правни положај једног таквог регулаторног тела у систему државне управе. 
Коначно, предлагач прописа је требапо да предочи и анализу досадашњих резултата рада 
обе агенције Републичке агенције за електронске комуникације и Републичке агенције за 
поштанске услуге, као и да предочи apr,Y~feHTe за тврдњу да ће ново регулаторно тело 

радити ефикасније. 

Члан 7. став 1. пречишliеног текста Нацрта закона, поред остаЈЮГ, предвиђа и да 
је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: 
Агенција) независна регулаторна организација са својством правног лица која врши 
јавна овлашћења, док став 2. истог члана предвиђа да ће новоформирна регулаторна 
агенција бити ФункционаЈIНО и финансијски независна од државних органа. 

Канцеларија истиче да је предлагач прописа требало детаљно да образложи какав 
ће статус новоформирано тело, односно Регулаторна агенција за електронске 
комуникације и поштанске услуге, заиста имати по усвајању предложених решења, с 
обзиром на то да је, са једне стране, Нацртом закона предвиђено да ће Агенција бити 
независна регулаторна организација која врши јавна овлашћења у систему државне управе 
у смислу Закона о државној управи (,.Сл. Гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010), а 
да, са друге стране, и даље остаје на снази важећа законска одредба која предвиђа да 
надзор над законитошћу и сврсисходношћу рада Агенције у вршењу поверених послова врши 
нa,z:ЏIежно министарство. 

Имајући ово у виду, предлагач прописа је требало детаљније да објасни на који 
начин ће се вршити надзор над Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и 
поштанске услуге, то јест да детаљније објасни de facto трипартитни однос надзора који ће 
се вршити над радом овог тела од стране надлежног министарства, Владе и Народне 

скупштине. Ово је било нарочито важно образложити ако се узме у обзир да предложене 

измене и допуне важећег закона, поред осталог, предвиђају и брисање члана 7. став 3. 
важеliег Закона о електронским комуникацијама ("Сл.гласник РС" брА4/2010, 
60/2013-0длука УС) који предвиђа да Агенција послује у cКiiaдy са прописама о јавним 
агенцијама. 

На питање какве трошкове ће npU;"'teHa закона створити грађанu;"ш и привреди. 
нарочито Љlа'lU;\1 и средњи.iИ nредузећи.ма, предлагач прописа је одговорио да не сматра да 

ће измене Закона утицати на повећање било каквих трошкова привреди. 
Канцеларија поставља питање предлачу прописа да наведе ли ће износи накнада 

које су за своје услуге до сада наплаћивапа постојећа регулаторна тела (Републичка 

агенција за електронске комуникације и Републичка агенција за поштанске услуге) остати 

исти у случају формирања новог независног регулаторног тела. 

На питање да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 

трошкове које 011 створити предлагач прописа је одговорио да се једини трошкови 
могу јавити у виду повећања казни и то на страни тржишних учесника, као и да је такво 

повећање трошкова у границама пропорционалности. 

Предлагач прописа је требало да допуни одговор на ово питање наводећи 

очекиване користи од доношења закона стављањем у однос користи и идентификованих 
трошкова који ће настати применом закона, узимајући при том у обзир чињеницу да се 
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уводи обавеза вођења Регистра уговора о међуповезивању на међународном нивоу од 
стране новоформиране Агенције. Сматра.\ю да је било потребно узети у обзир и трошкове 
пресељења, административне трошкове, трошкове набавке опреме, израде софтвера, али и 

остале трошкове новоосноване агенције који ће настати услед проширења надлежности 

постојећој Републичкој агенцији за електронске комуникације. 

На питање да ли су све заинтересоване страnе ШIЮЛ.е nрuли1<.У да се изјасне о 
за1<.ОНУ, преДЈlагач прописа је, поред осталог, навео да је на сајту Министарства објављена 
и електронска адреса на коју су се могле достављати примедбе, предлози и сугестије у 

вези са текстом Закона, као и да је у оквиру јавне расправе одржан округли сто 9. 
децембра 20] године у Београду. Предлагач прописа је, такође, навео и да су сви 
пристигли коментари објављени на сајту Министарства, а да је радна група, након анаЈlизе 

свих коментара извршила додатна појашњења и допуне у самом тексту Нацрта закона. 

Канцеларија, пре свега, истиче да је предлагач прописа, у оквиру одговора на ово 

питање, треба.чо да предочи и податке о консултацијама, ако су исте вршене у периоду пре 

и/или за време израде текста Нацрта закона. Такође, и по питању консултација и по 
питању јавне расправе, предлагач прописа је требало да наведе ко је све узео учешће, да 
наведе и образложи кључне коментаре и сугестије заинтересованих страна, које сугестије 
и коментари су прихваћени, а који нису, и из којих разлога. 

На питање 1<.оје ће се .мере то1<.О."'" npu.r",teHe за1<.оuа предузети да би се остварило оно 
што се доношењеЈ}t за1<.она lюмерава, предлагач прописа је навео да ће бити донети 

подзаконски акти који ће омогућити потпуну примену овог закона. 

Канцеларија истиче да је предлагач прописа требало да наведе листу прописа који 
ће бити донети, као и рокове за њихово доношење, у складу са чланом 40. став 

Пословника Владе. Такође, како је предложеним законским решењима предвиђено 
оснивање једног новог тела, Канцеларија истиче да је предлагач прописа требало да 

наведе конкретне организационо-техничке мере (укључујући и мере у погледу увођења 
новог Регистра уговора о међуповезивању на међународном нивоу), као и оквирни рок у 

којем ће се наведене мере и активности предузети, како Регулаторна агенција за 
електронске комуникације и поштанске услуге почела са радом у складу са Законом. 
Пред..1Iагач прописа је требало да наведе и мере и активности које ће бити предузете у 
циљу пуне примене појединачних решења, а нарочито када је у питању предложено 
решење које уређује подршку одређеним категоријама грађана намењеној набавци опреме 
за пријем сигнала дигиталне телевизије.. Коначно, предлагач прописа је требало да 
предочи и образложи све мере и активности које ће бити предузете у циљу повећања 

ефикасности рада нове Агенције. 

Имајући у виду све наведено, Канцеларија констатује да Нацрт закона о 
изменама н допунама Закона о еЈlектронским комуникацијама, који је Канцеларији 
за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа ПОДНC-I'Iо на мишљење 

Министарство спољне и унутрашње трговине и те,,']екомуннкација, НЕ С РЖ 
АНАЛИЗУ ЕФЕКАТА ЗАКОНА. 
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