
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
I ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Стратегије развоја широкопојасних мрежа и сервиса у 
Републици Србији до 2016. године садржан је у члану 5. став 1. тачка 2) Закона о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РСˮ, бр. 44/10 и 60/13 - УС) и члану 
45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС” бр. бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 44/14). 
 
Одредбом члана 5. став 1. тачка 2) Закона о електронским комуникацијама (утврђено 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  утврђено је да Влада стратегијом развоја 
утврђује стање у области из надлежности Републике Србије и мере које треба предузети за 
њен развој.  
 
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Стратегија развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године 
(у даљем тексту: Стратегија), треба да постави главне правце и циљевe успешног развоја 
широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији. Улагање у област ширoкoпojaснoг 
приступa директно утиче на раст бруто друштвеног производа, 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. 
 
Саставни део Стратегије је Акциони план, којим су предвиђене обавезе надлежних органа 
у процесу развоја широкопојасних мрежа и сервиса и утврђени рокови за њихову 
реализацију. 
  
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
У I Уводном делу указано је на потребу израде и доношења Стратегије. 
 
У II делу дат је преглед постојећег регулаторног оквира и урађена је анализа стања 
електронских комуникација у Републици Србији. 
 



У III делу наведене су смернице развоја широкопојасног приступа Интернету у Европској 
унији. Указано је на економски и социјални утицај широкопојасног приступа и приказани 
су трендови у развоју широкопојасног приступа Интернету на глобалном нивоу. 
 
У IV делу наведени су приоритети и принципи у Републици Србији. Представљени су 
кључни изaзoви сa кojимa сe суoчaвa српскa приврeдa, и кoje трeбa рaзмoтрити и рeшити. 
Дерфинисани су основни принципи развоја широкопојасних мрeжa у Рeпублици Србиjи и 
препознато је пeт oблaсти кoje су узрoчнo-пoслeдичнo пoвeзaнe и кoje су дeфинисaнe кao 
приoритeти у oквиру кojих трeбa спрoвeсти oдгoвaрajућe прoмeнe. 
 
У V делу дат је приказ технолошког оквира електронских комуникација. Приказан је 
модел националне мреже електронских комуникација, дат је преглед широкопојасних 
технологија, заснованих на жичним и бежичним мрежама, а које остварују значајну 
тржишну заступљеност и представљени су различити електронски сервиси. Поред тога, 
представљено је стање мрежа и сервиса у Републици Србији. 
 
У VI делу указано је на више циљева које Република Србија у наредном периоду треба да 
оствари. 
 
VII део садржи одредбу којом је утврђено да је Акциони план одштампан уз Стратегију 
као и да чини њен саставни део. 
 
VIII део садржи одредбу о објављивању Стратегије у „Службеном гласнику Републике 
Србије”. 
 
 
IV        ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 
За реализацију ове Стратегије није потребно обезбедити додатна финансијска средства у 
буџету Републике Србије. 
 
Потребна средства за спровођење ове Стратегије обезбеђена су Законом о буџету 
Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13), на Разделу 32 – 
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, функција 460 – 
Комуникације, у укупним износима на следећим Економским класификацијма: 
 
423 –Услуге по уговору у износу од 13.894.704,51 динара и  
515- Нематеријална имовина у износу од 396.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 


