
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
  Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 99. став 
1. тачка 4. Устава Републике Србије, којом је прописано да Народна скупштина 
потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог 
потврђивања. 
 
 II. РАЗЛОЗИ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ УГОВОРА 
 
            Разлози за доношење Закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат 
прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и Европске 
банке за обнову и развој,  потписаног 19. септембра 2014. године у Београду (у 
даљем тексту: Уговор о гаранцији), садржани су у чињеници да је Европска банка 
за обнову и развој ( у даљем тексту: Банка) спремна да одобри зајам од 24 милиона 
евра за спровођење пројекта прелазак са аналогног на дигитални сигнал (у даљем 
тексту: Пројекат), под условом да Република Србија гарантује за обавезе ЈП 
„Емисиона техника и везе” као зајмопримца по Уговору о зајму (Пројекат - 
прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Европске банке за обнову и 
развој и ЈП „Емисиона техника и везе” (у даљем тексту: Уговор о зајму), који је 
такође потписан 19. септембра 2014. године. 

На основу Закључка Владе 05 Број: 420-8016/2014 од 24. јула 2014. године, 
којим је утврђена Oснова за вођење преговора са Европском банком за обнову и 
развој у вези са одобравањем зајма за ЈП „Емисиона техника и везе”  и давањем 
гаранције Републике Србије Европској банци за обнову и развој, одржани су 
преговори између представника Републике Србије, Банке, ЈП „Емисиона техника и 
везе”  у вези са закључивањем уговора о зајму и уговора о гаранцији. 

На преговорима су утврђени Нацрт уговора о зајму (Пројекат - прелазак са 
аналогног на дигитални сигнал) између ЈП „Емисиона техника и везе”  (у даљем 
тексту: Зајмопримац) и Банке и Нацрт уговора о гаранцији (Пројекат - прелазак са 
аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и Европске банке за 
обнову и развој. 

Закључком Владе 05 Број: 420-10462/2014 од 13. септембра 2014. године, 
прихваћен је Нацрт уговора о зајму (Пројекат - прелазак са аналогног на дигитални 
сигнал) између Зајмопримца и Банке и усвојен Нацрт уговора о гаранцији 
(Пројекат - прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и 
Банке. 

Дигитализацију земаљске телевизије потребно је извршити ради 
технолошког напретка и развоја Републике Србије, усклађивања са земљама у 
региону и Европском Унијом, а у складу са Стратегијом за прелазак са аналогног 
на дигиталног емитовање радио-телевизијског програма у Републици Србији 
(„Сл.гласник РС” бр. 52/09,18/12 и 26/13). 

Процес преласка са аналогног на дигитално емитовање који треба да буде 
спроведен на територији Републике Србије регулишу следећи акти: 



 

1) Завршни акти Регионалне конференције о радио-комуникацијама Женева 
RRC06. 

2) Закон о потврђивању Завршних аката Светске конференције о радио-
комуникацијама (WRC-07) („Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 
2/11). 

3) Студија изводљивости и идејни Пројекат радио-покривање дигиталним 
телевизијским сигналом на територији Републике Србије. 

4) Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за 
терестричке дигиталне ТВ радио-дифузне станице у УХФ опсегу за територију 
Републике Србије. 

5) Пројекат плана покривања територије Републике Србије дигиталним ТВ 
сигналом за три мултиплекса извршена је детаљна разрада и анализа топологије 
примарне и секундарне дистрибуције ТВ сигнала по зонама расподеле и 
дефинисане све потребне емисионе станице.  

У Извештају Европске комисије о напретку Републике Србије за 2013. годину 
наглашено је да прелазак на дигитално емитовање треба да буде ефикасно 
спроведен, како би се испоштовао рок – јун 2015. године.  

ЈП „Емисиона техника и везе“ определила је оптимални број и извршило 
избор локација на основу Пројекта плана покривања територије РС дигиталним ТВ 
сигналом. 

Пројекат ће захтевати набавку одређених добара, радова и услуга. 

Добра ће обухватати опрему за израду мреже за три мултиплекса за дигиталну 
земаљску ТВ и радио дифузију како би се омогућила покривеност од 95% 
становништва у Републици Србији. 

Набавку возила потребна за превоз људи и опреме на емисионе локације 
током инсталције опреме. 

Опрема ће обухватати мрежну опрему, пренос опреме, антенске системе, 
мерну опрему, генераторе за производњу струје итд. 

Грађевински радови обухватају санацију за 54 емисионе локације и још 2 
емисионе локације Сомбор и Кикинда, предвиђене за изградњу нових антенских 
стубова. 

        Уговором о зајму предвиђено је да Банка одобрава кредит Зајмопримцу  под 
следећим условима: 
         - износ кредита  EUR 24.000.000; 
         - период трајања зајма је 10 година са грејс периодом од 2 године; 
         - каматна стопа је шестомесечни ЕУРИБОР + 1% маржа са опцијом да 
каматна стопа буде фиксна; 

-  отплата главнице вршиће се у 16 једнаких полугодишњих рата; 

-  провизија за неискоришћени део зајма биће 0,5% годишње;  

-  приступна накнада која се плаћа банци износи 1% на износ зајма; 



 

- накнада у случају раскида уговора 0,125% од износа отказаног кредита; 

- накнада за превремену отплату 0,125% од износа превремено отплаћеног 
кредита; 

- затезна камата 2% + редовна каматна стопа на годишњем нивоу на 
неплаћени део зајма. 

 Уговором о гаранцији предвиђено је да Република Србија (у даљем тексту: 
Гарант) безусловно гарантује, као примарни дужник, а не само као гарант, уредно и 
благовремено плаћање сваког и свих износа доспелих за плаћање на основу 
Уговора о зајму, било о редовном датуму доспећа, услед убрзања или на други 
начин, као и благовремено извршавање свих осталих обавеза Зајмопримца, све у 
складу са Уговором о зајму.  

 Уговором о гаранцији предвиђено је да се гаранција може активирати, 
односно да се од Гаранта може тражити измиривање обавезе уколико Зајмoпримац 
не изврши своју доспелу обавезу благовремено или у потпуности. 

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, 
бр. 110/13) предвиђено је давање гаранције Републике Србије, Европској банци за 
обнову и развој, ЈП „Емисиона техника и везе”, за Прелазак са аналогног на 
дигитални сигнал, до EUR 36.000.000 (словима: тридесетшестмилиона евра), али ће 
укупна вредност кредитног задужења ЈП „Емисиона техника и везе”, за чије 
измирење би гарантовала Република Србија износити до EUR 24.000.000 (словима: 
двадесетчетиримилиона евра), јер је у међувремену вредност радова и опреме за 
извођење самог пројекта значајно смањена. 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Одредбом члана 1.  Предлога закона предвиђа се потврђивање Уговора о 
гаранцији (Пројекат - прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између 
Републике Србије и Европске банке за обнову и развој,  потписаног 19. септембра 
2014. године у Београду. 

Одредба члана 2. Предлога закона садржи текст Уговора о гаранцији 
(Пројекат - прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између Републике Србије и 
Европске банке за обнову и развој, у оригиналу на енглеском и преводу на српски 
језик. 

У одредби члана 3. Предлога закона уређује се ступање на снагу овог закона.  
 

 IV. ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА КОЈА НАСТАЈУ ИЗВРШАВАЊЕМ ЗАКОНА       
 

        За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике 
Србије.  



 

Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, 
бр. 110/13) предвиђено је давање гаранције Републике Србије, Европској банци за 
обнову и развој, ЈП „Емисиона техника и везе”, за Прелазак са аналогног на 
дигитални сигнал, до EUR 36.000.000 (словима: тридесетшестмилиона евра), али ће 
укупна вредност кредитног задужења ЈП „Емисиона техника и везе”, за чије 
измирење би гарантовала Република Србија износити до EUR 24.000.000 (словима: 
двадесетчетиримилиона евра), јер је у међувремену вредност радова и опреме за 
извођење самог пројекта значајно смањена. 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози за доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану 167. 
Пословника Народне скупштине Републике Србије, произлазе из чињенице да је 
услов за повлачење средстава зајма, издавање гаранције Републике Србије, како би 
ЈП „Емисиона техника и везе”, као зајмопримац, што пре почео да користи 
средства по овом зајму у циљу реализације Пројекта, као и ради испуњења 
међународних обавеза Републике Србије. 

 


