
                                                            О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 I Правни основ 

Правни основ за доношење Стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. 

године садржан је у члану 5. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14) и члану 45. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

одлука УС и 44/14).  

Одредбом члана 5. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама 

прописано је да Влада, на предлог министарства надлежног за послове телекомуникација и 

информационог друштва доноси стратешке акте и акционе планове за њихово спровођење, 

којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у 

Републици Србији; 

Одредбом члана 45. став 1. Закона о Влади је прописано да Влада стратегијом развоја 

утврђује стање у области из надлежности Републике Србије и мере које требе предузети за 

њен развој. 

 

II Разлози за доношење 

Предлог стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. године има као главни 

циљ обезбеђивање неопходне инфраструктуре за развој Јединственог дигиталног 

тржишта у Републици Србији, а у складу са стратешким оквиром Европске уније у овој 

области. Предлог садржи исцрпну анализу области информационо комуникационих 

технологија, као и поређења различитих индикатора степена развоја ИКТ. Израчунати су 

индекси дигиталне економије и друштва за 2015. и 2016. годину. Анализа је недвосмислено 

потврдила тезу да напредак у ИКТ области у РС довести до повећања бруто друштвеног 

производа. Такође, основни услов за овај напредак јесте развој широкопојасне мреже 

електронских комуникација, а посебно широкопојасног приступа.     

Улагање у област ширoкoпojaснoг приступa директно утиче на повећање броја 

радних места, на развој малих и средњих предузећа, конкурентност свих сектора привреде 

и унапређење квалитета живота грађана. Стратегија дефинише мере којима ће органи 

државне управе омогућити примену нових технологија, пораст укупне вредности индекса 

конкурентности, обезбедити доступност инфраструктури електронских комуникација и 

проширити скуп услуга које се могу наћи у понуди како резиденцијалним тако и пословним 

корисницима.  

У складу са Закључком Владе, у периоду од 18. септембра до 8. октобра 2017. године. 

спроведена је јавна расправа о Предлогу стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. 

године. Учесници у јавној расправи су били представници државних органа, привредних 

субјеката, академске заједнице, струковних удружења, еминентни стручњаци у овој 

области, као и друге заинтересоване стране. На основу коментара на текст Предлога 

стратегије, изнетих на округлом столу, као и оних достављених Министарству у писаној 

форми током јавне расправе, ово министарство констатује да је јавна расправа успешно 

обављена, да је показано интересовање за текст наведеног Предлога стратегије као и да је 

Министарство добило конструктивне коментаре које је размотрило. 

 



III Објашњење појединачних института 

У уводном делу Предлога стратегије је истакнут значај широкопојасних мрежа са 

циљем развоја дигиталне економије и друштва. 

 

У другом поглављу – Регулаторни оквир Републике Србије дат је преглед закона 

и подзаконских прописа којима је регулисана област електронских комуникација у 

Републици Србији. 

 

Треће поглавље – Република Србија и јединствено дигитално тржиште садржи 

преглед стања информационо-комуникационих технологија у Републици Србији и 

поређење са државама Европске уније. 

 

У четвртом поглављу – Широкопојасне технологије дат је преглед свих 

широкопојасних технологија чије увођење треба да обезбеди развој дигиталне економије и 

друштва. 

У петом поглављу – Развој широкопојасне мреже у Републици Србији – дате су  

мапе које показују проценат становништва којима је доступан интернет великих брзина у 

различитим локалним срединама. 

 

У шестом поглављу – Завршни део – прописује се објављивање наведене старегије 

у „Службеном гласнику РС”. 

IV Процена финансијских средстава 

 

За реализацију Предлога стратегије развоја мрежа нове генерације до 2023. године 

није потребно обезбедити додатна средства из буџета Републике Србије. 


