
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/2010 и 60/2013 – УС) 
садржан је у члану 97. став 1. тачка 13) Устава Републике Србије („Службени гласник 
Републике Србије”, број 98/2006), којим је предвиђено да Република Србија уређује и 
обезбеђује режим и безбедност у свим врстама саобраћаја.  

 
 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
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. 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. 

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. Наиме, суд је својом одлуком уврдио да одредбе 
члана 128. став 1. у делу који гласи: „у складу са законом којим се уређује кривични 
поступак,”, као и у делу који гласи: „у складу са законима којима се уређује рад служби 
безбедности Републике Србије и рад органа унутрашњих послова”, члана 128. став 5. у 
делу који гласи: „на захтев надлежног државног органа, у складу са ставом 1. овог члана” 
и члана 129. став 4. Закона о електронским комуникацијама, нису у сагласности са 
Уставом. У образложењу одлуке, суд је закључио да задржани подаци из члана 129. став 1. 
Закона представљају податке који су обухваћени правом о неповредивости тајности 
средстава комуницирања, па је сагласно томе, одступање од овог зајемченог права 
приликом коришћења задржаних података могуће остварити само на начин утврђен 
чланом 41. став 2. Устава, тј. ови подаци се могу користити само на одређено време и на 
основу одлуке суда, ако су неопходни ради вођења кривичног поступка или заштите 
безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Сагласно наведеном, 
Уставни суд је утврдио да је једино суд надлежан да, ако је то неопходно ради вођења 
кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на одређено време и на 
начин предвиђен законом, одреди (дозволи) одступање од Уставом зајемчене 
неповредивости тајности писама и других средстава комуницирања, а не да се то право 
одређује у складу са законом. Из наведеног, по оцени Суда, произлази да се оспореном 
одредбом члана 128. став 5. Закона in fine нарушава неповредивост права на тајност 
комуницирања корисника електронских комуникација, с обзиром на то да је установљена 
обавеза оператoра да задржане податке, без обзира што се њима не открива садржај 
комуникације, учини доступним на захтев надлежног органа, а без претходно прибављене 
одлуке суда, која управо треба да представља облик контроле и неопходну брану свакој 



могућој злоупотреби овлашћења од стране органа власти, због чега оспорена одредба 
Закона није у сагласности са Уставом. Такође, како је оспорена одредба члана 129. став 4. 
Закона правно и логички повезана са делом оспорене одредбе члана 128. став 5. Закона, 
јер је њоме прописано да Министарство, по прибављеном мишљењу министарства 
надлежног за послове правосуђа, министарства надлежног за унутрашње послове, 
министарства надлежног за послове одбране, Безбедносно-информативне агенције и 
органа надлежног за заштиту података о личности, ближе прописује захтеве у вези са 
задржавањем података, тј. управо оног захтева из члана 128. став 5. овог закона, на основу 
кога се не може вршити приступ или достављање задржаних података, то је Уставни суд 
утврдио да одредба члана 129. став 4. није у сагласности са Уставом из истих разлога због 
којих је утврђена неуставност одредбе члана 128. став 5. Закона. 

Поред тога, било је нужно је извршити и друге мање измене Закона, из разлога 
одређених непрецизности у тексту Закона које су доводиле до проблема у пракси. 

 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
Члан 1. 
Мења се назив Агенције.  
 
Члан 2. 
На технолошки неутралној основи врши се подстицање конкуренције, 

економичности и делотворности у обављању делатности електронских комуникација, као 
и подстицање рационалног и економичног коришћења нумерације и радио-
фреквенцијског спектра.  

 
Члан 3. 
Промењен је наслов изнад главе III. у складу са проширењем надлежности Агенције. 
 
Члан 4. 
Проширена је надлежност Агенције на регулаторне и друге послове у складу са 

законом којим се уређују поштанске услуге и одређује се да је седиште Агенције у 
Београду.  

 
Члан 5.  
Проширена је надлежност Агенције на регулаторне и друге послове у складу са 

законом којим се уређују поштанске услуге. 
 
Члан 6. 
Проширена је надлежност управног одбора Агенције на послове у складу са законом 

којим се уређују поштанске услуге. 
 
Члан 7. 
Прописано је да један од чланова Управног одбора Агенције мора бити стручњак из 

области поштанских услуга. 
 



Члан 8.  
Брисањем речи „овом” омогућава се примена закона којим се уређују поштанске 

услуге. 
 
Члан 9.  
Прописано је да директор Агенције доноси општ акт којим се уређује унутрашња 

организација и систематизација радних места у Агенцији, као и општих аката којима се у 
складу са прописима о раду уређују питања из области радних односа и уређивања 
процедура и техничких правила за поступање запослених. 

 
Члан 10. 
Брисањем речи „овом” омогућава се примена закона којим се уређују поштанске 

услуге. 
 
Члан 11. 
Предвиђа се да управни одбор Агенције, поред правилника, одлука и других општих 

аката, може доносити и упутства.  
 
Члан 12.  
Проширена је надлежност Агенције на послове у складу са законом којим се уређују 

поштанске услуге. 
 
Члан 13. 
У складу са проширењем надлежности Агенција на послове утврђене законом којим 

се уређују поштанске услуге, проширен je извор прихода на годишњу накнаду за 
обављање поштанских услуга. 

 
Члан 14. 
Уведена је обавеза Агенције да спроводи јавне консултације у поступку доношења 

аката из своје надлежности, ради прибављања мишљења стручне и шире јавности о 
утицају предложених мера на тржиште поштанских услуга. 

 
Члан 15. 
Прецизирана је врста података и предвиђа се да Агенција прописује начин 

прикупљања и објављивања података у циљу јаснијег дефинисања приступа јавности 
подацима. 

 
Члан 16. 
Предвиђена је обавеза оператора да обавесте Агенцију о закључењу уговора о 

међуповезивању оператора на међународном нивоу. У циљу прецизирања начина и 
садржаја обавештења, Агенција ће својим актом ближе уредити ова питања. Такође, 
Агенција је надлежна за вођење регистра закључених уговора о међународном 
међуповезивању.  

 
Члан 17. 
Извршена је техничка исправка.  



Члан 18. 
Предвиђено је Агенција решењем одлучује о одузимању додељених радио-

фреквенција у случају изазивања штетних сметњи и у случају када ималац појединачне 
дозволе није отпочео са коришћењем фреквенције у превиђеном року. 

 
Члан 19.  
Прецизира се да орган надлежан за радиодифузију поступа у складу са законом који 

уређује област електронских медија и законом који уређује област јавног информисања, 
поштујући начела сразмерности и јавности, у циљу прецизирања да се обавеза преноса 
може наметнути само ако одређени програм на локалном, регионалном или националном 
нивоу остварује јавни интерес у области јавног информисања. 

 
Члан 20. 
Утврђује се основ и садржина шрописа којим се уређује подршка одређеним 

катагоријама грађана при набавци опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије.  
 
Члан 21. 
У сврху усклађивања са одлуком Уставног суда, предвиђено је да 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. Уводи се обавеза оператора 
да задржавање података испуњава у складу са међународним техничким стандардима, 
односно препорукама, који се односе на задржане податке. Додатно се прецизира врста 
акта који представља правни основ за приступ задржаним подацима.  

 
Члан 22. 
Предвиђено је да Министарство ближе прописује техничке захтеве у вези са 

задржавањем података.  
 
Члан 23.  
Предвиђено је вођење Евиденције о захтевима за приступ задржаним подацима, 

садржина Евиденције, као и рок за достављање Евиденције органу надлежном за заштиту 
података о личности. 

 
Члан 24. 
Предвиђено је да министар прописује образац и садржину легитимације инспектора, 

као и врсту опреме коју користи инспектор. 
 
Члан 25. 
Корекција казнених одредаба у складу са изменама овог закона. 

 
Члан 26. 
Предвиђена је одложена примена члана 7. овог закона.  



 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ПРИМЕНУ 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 
средства у буџету Републике Србије.  

 



 


