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Опис активности Рок за 
реализацију Индикатор Одговорна 

институција Партнери 

1. Регулатива 

Унапређење 
регулаторног 

оквира за 
стандарде и 

изградњу 
инфраструктуре 

електронских 
комуникација 

други 
квартал 2014. 

године 

Закон о 
планирању, 

пројектовању и 
грађењу 

МГСИ МТТТ 

Израда Нацрта 
Закона о 

информационој 
безбедности 

други 
квартал 2014. 

године 

Нацрт  Закона о 
информационој 

безбедности 
усвојен на Влади 

МТТТ 

КСЗНБЗТП, 
МП, 

МДУЛС,МУП, 
МО, БИА 

Израда Акционог 
плана (2015-2016) 

за спровођење 
Стратегије развоја 

електронских 
комуникација у 

Републици Србији 
од 2012. до 2020. 

године 

први квартал 
2015. године 

Акционог плана 
развоја 

електронских 
комуникација за 

период 2015-
2016 године 

МТТТ РАТЕЛ 

Израда Акционог 
плана (2015-2016) 

за спровођење 
Стратегије развоја 

информационог 
друштва у 

Републици Србији 

први квартал 
2015. године 

Акционог плана 
развоја 

информационог 
друштва за 

период 2015-
2016 године 

МТТТ 

МП, МДУЛС, 
МУП, МО, МФ, 

МЗ, МПН, 
РНИДС, ПКС 

Израда Стратегије 
преласка на IPV6 

четврти 
квартал 2015. 

године 

Стратегија 
преласка на IPV6 РНИДС МТТТ 

Израда Студије о 
искоришћењу 

дигиталне 
дивиденде 2 

први квартал 
2015. године 

Студија о 
искоришћењу 

дигиталне 
дивиденде 2 

МТТТ  



Опис активности Рок за 
реализацију Индикатор Одговорна 

институција Партнери 

2. Радио-фреквенцијски спектар 

Израда плана за 
ослобађање делова 

радио 
фреквенцијског 

спектра 

четврти 
квартал 2014. 

године 

План за 
ослобађање 

делова радио-
фреквенцијског 

спектра 
за потребе 
дигиталног 

емитовања ТВ 
програма и 

мобилне 
телефоније у 

складу са 
Планом намене 

радио-
фреквенцијских 

опсега 

МТТТ РАТЕЛ, МУП, 
МО, БИА, MФ 

Израда планова 
расподеле са 

циљем 
усклађивања са 
Планом намене 

радио-
фреквенцијског 

опсега 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Усклађени 
планови 

расподеле и План 
намене 

МТТТ РАТЕЛ, МУП, 
МО, БИА 

Ослобађање 
спектра који 

одговара 
дигиталној 
дивиденди 

У складу са 
усвојеним 

фазама 
Плана 

преласка, 
најскасније 

до окончања 
процеса 

преласка на 
дигитално 
емитовање 

Ослобођен 
спектар који 

одговара 
дигиталној 
дивиденди 

МТТТ Корисници 
спектра 
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Одлука о додели 
дигиталне 
дивиденде 

У складу са 
усвојеним 

фазама 
Плана 

преласка, 
најскасније 

до окончања 
процеса 

преласка на 
дигитално 
емитовање 

Jавна расправа о 
додели дигиталне 

дивиденде, 
донета одлука о 

додели дигиталне 
дивиденде 

МТТТ, Влада  
 

Спровођење јавног 
надметања за 

доделу дигиталне 
дивиденде 

У складу са 
усвојеним 

фазама 
Плана 

преласка, 
најскасније 

до окончања 
процеса 

преласка на 
дигитално 
емитовање 

Расписано јавно 
надметање, 
додељена 
дигитална 
дивиденда 

РАТЕЛ  

3. Инфраструктура 



Опис активности Рок за 
реализацију Индикатор Одговорна 

институција Партнери 

Анализа стања, 
предлог модела и 

израда плана 
оптимизације 

инфраструктуре 
дата центара у 

органима државне 
управе и 

унапређење 
правног и 

организационог 
оквира који се 

односи на 
управљање 

инфраструктуром 
дата центара 

органа државне 
управе 

други 
квартал 2014. 

године 

Израђена анализа 
и предлог 

организационог 
оквира 

МТТТ, 
УЗЗПРО РЗС 

Набавка 
комуникационе 

опреме за 
повезивање нових 

институција на 
АМРЕС и потпуно 

искоришћење 
оптичке 

инфраструктуре 

други 
квартал 2014. 

године 

Број повезаних 
институција АМРЕС МТТТ 

Израда пројекта 
државне 

комуникационе 
мреже 

трећи 
квартал 2014. 

године 

Израђен Пројекат 
државне 

комуникацине 
мреже 

МТТТ УЗЗПРО, БИА, 
МУП, МО 

Израда локалне 
рачунарске мреже 
(пасива + актива) у 
основним школама 

трећи 
квартал 2014. 

године 

Уведена 
стандаризована 

локална 
рачунарска 

мрежа у 20% 
основних школа 

на територији 
Републике 

Србије 

АМРЕС МТТТ 
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Израда мапа 
доступности 

широкопојасног 
приступа 

четврти 
квартал 2014. 

године 
Доступне мапе МТТ Оператори, 

РАТЕЛ 

Техно-економска 
анализа 

доступности 
широкопојасног 

приступa 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Израђена анализа 
доступности МТТТ РАТЕЛ, 

Оператори 

Успостављање 
широкопојасне 

здравствене  
информатичко-
комуникационе 

мреже. Очекивани 
резултат је да 

преко 350 
здравствених 
установа буде  
информатички 

повезано и да буде 
омогућена размена 

података 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Повезано преко 
85% 

здравствених 
установа 

МЗ 

Здравствене 
установе, 

РФЗО, 
Локална 

самоуправа 

Повезивање школа 
у Србији на 

АМРЕС мрежу 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Број повезаних 
школа АМРЕС МПН, МТТТ 

Израда предлога 
модела за 

подстицање 
приватне 

иницијативе за 
развој 

широкопојасног 
приступa 

први квартал 
2016. године 

Израђен предлог 
модела МТТТ 

ПКС, Удружење 
послодаваца 

Србије 
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институција Партнери 

Промовисање 
развоја 

широкопојасних 
мрежа и сервиса у 

локалним 
самоуправама 

други 
квартал 2016. 

године 

Широкопојасна 
мрежа органа 

локалне 
самоуправе 

МТТТ ПКС, МДУЛС 

4. Сервиси  

Унапређење 
Портала еУправа у 
правцу коришћења 

путем мобилних 
телефона и других 
мобилних уређаја 

други 
квартал 2014. 

године 

Унапређен 
Портал ДЕУ МТТТ 

Унапређење 
централног 
система за 

електронска 
плаћања 

„еПлаћање+“ – 
омогућавање 

плаћања Мастер и 
Виза картицама 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Унапређен 
систем ДЕУ МФ, НБС, УЗТ, 

МТТТ, УБС 

Успостављање 
електронских 

јавних набавки 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Успостављена 
услуга УЗЗПРО, ДЕУ МФ, УЈН 

Успостављање 
електронских 

услуга везаних за 
област природних 

ресурса 

четврти 
квартал 2014. 

године 

Успостављена 
услуга МПЗЖС  

Промовисање 
тражње и 

коришћења нових 
сервиса 

заснованих на 
широкопојасном 

приступу од 

други 
квартал 2015. 

године 

Израђен 
промотивни 
материјал у 

електронској и 
штампаној 

форми, 
спроведена 

МТТТ СКГО, 
оператори 



Опис активности Рок за 
реализацију Индикатор Одговорна 

институција Партнери 

стране грађана и 
привреде 

промотивна 
кампања 

Издавање 
електронских 
сертификата 

Стална 
активност 

Број издатих 
сертификата 

квартално 
представљени на 

сајту МТТТ 

МТТТ Сертификациона 
тела 

 


