
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Чланом 27а став 5. Закона о електронским комуникацијама („Службени  гласник РСˮ, бр. 

44/10, 60/13-УС и 62/14) предвиђено је да Влада на предлог Министарства доноси годишњи 

програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења 

и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у складу са 

стратегијама развоја у области електронских комуникација, информационог друштва и области 

развоја индустрије информационих технологија, другим актима и прописима из тих области, 

уговорима, као и међународним уговорима чији је потписник Република Србија. 

Чланом 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -УС, 72/12, 7/14 –УС и 44/14) предвиђено је да Влада 

уредбом подробније разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

Одлуком о отварању Буџетског фонда за унапређење и развој области електронских 

комуникација и информационог друштва („Службени  гласник РСˮ, број 79/14) предвиђено је да 

се Буџетски фонд за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог 

друштва отвара за финансирање активности и мера у складу са годишњим програмом 

коришћења средстава Буџетског фонда у складу са чланом 27а став 5. Закона о електронским 

комуникацијама.  

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера 

унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2020. 

години (у даљем тексту: Програм), који је саставни део ове уредбе, утврђене су активности и 

мере унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва које 

ће се финансирати, као и њихов износ.  

Предлог Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и 

информационог друштва у 2020. години је планиран Годишњим планом рада Владе за 2020. 

годину, те је доношење Уредбе неопходно, како би се на време започело са реализацијом 

наведених активности. Напомињемо да реализација програмских активности представља уједно 

и спровођење стратешких приоритета Републике Србије у области електронских комуникација, 

информационог друштва и области развоја индустрије информационих технологија. 

Програмска активност „Широкопојасна комуникациона инфраструктура” спроводи се у 

циљу заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у „белим зонама” у 

Републици Србији, како би се подстицајима државе омогућило повезивање на интернет најмање 

600 школа, односно јавних установа, месних заједница и других објеката републичких и органа 

локалне самоуправе (у даљем тексту: објеката јавне намене) и, према проценама, приближно 

90.000 домаћинстава на дефинисаним територијама у околини објеката јавне намене. 

Подстицајне мере државе су неопходне како би се изградила инфраструктура и омогућио 

равномеран регионалан развој у Републици Србији, а позитиван ефекат реализације 

подстицајних мера огледа се, пре свега, кроз развој руралних области, повезивање привредних 

региона, развој индустријских зона, као и повећање употребе нових технологија и иновација у 

пословању и образовању. 

За реализацију овог пројекта Министарство ће расписати Јавне позиве за учешће 

оператора на заједничкој изградњи широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним 

пределима Републике Србије. Јавним позивима може бити обухваћен један или више објеката 

јавне намене са припадајућим домаћинствима и правним лицима са седиштем на територији 

дефинисаној Јавним позивом (насеље или део насеља, више насеља итд).  

Право учешћа на Јавном позиву имају сви оператори који обављају или су овлашћени да 

обављају делатност електронских комуникација у Републици Србији. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df36223%26action%3Dpropis%26path%3D03622301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df37868%26action%3Dpropis%26path%3D03786801.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df54496%26action%3Dpropis%26path%3D05449601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df59293%26action%3Dpropis%26path%3D05929301.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df80360%26action%3Dpropis%26path%3D08036001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df89034%26action%3Dpropis%26path%3D08903401.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df89155%26action%3Dpropis%26path%3D08915501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df100052%26action%3Dpropis%26path%3D10005201.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3D%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-


 Јавним позивом ће се прописати услови које оператори морају да испуне за учествовање 

на Јавном позиву, дефинисати начин пријављивања, потребна документација као и рок за 

подношење пријава за заједничку изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре (у 

даљем тексту: Пријава), који не може бити краћи од 20 дана од дана објављивања Јавног позива 

на интернет страници Министарства и на порталу е-Управа, утврдити критеријуми за оцењивање 

и поступак одабира пријава оператора који ће учествовати у заједничкој изградњи 

широкопојасне комуникационе инфраструктуре, водећи рачуна о инвестиционим трошковима 

које ће сносити Министарство.  

За потребе спровођења Јавног позива Министарство образује стручну Комисију (у даљем 

тексту: Комисија) која ће утврдити Листу вредновања и рангирања (у даљем тексту: Листа) 

пријава оператора, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење 

пријава. Листа пријава оператора се објављује на интернет страници Министарства и на порталу 

е-Управа и на Листу пријава оператора, учесници Јавног позива односно оператори који су 

доставили пријаве, имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања Листе. Одлуку 

о приговору учесника Јавног позива доноси Министарство у року од 20 дана од дана пријема 

приговора. Одлуку о избору пријаве оператора који ће учествовати на заједничкој изградњи 

широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије, 

Министарство доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова 

одлука објављује се на интернет страници Министарства и на порталу е-Управа. 

Међусобна права и обавезе Министарства и оператора чије су пријаве одабране у оквиру 

спроведеног Јавног позива уређују се уговором који се закључује у циљу реализације наведеног 

пројекта. 

Уговором ће се уредити следећа питања и рокови од значаја за заједничко спровођење 

пројектних активности: 

 спровођење уговорених активности заједничке изградње широкопојасне инфраструктуре које 

отпочиње након ратификације споразум са Европском банком за обнову и развој којим се 

одобрава пројектни зајам; 

 рокови за изградњу midmile инфраструктуре; 

 рок у којем се оператор обавезује да на дефинисаној територији изгради lastmile 

инфраструктуру. Министарство Јавним позивом уређује проценат домаћинстава на дефинисаној 

територији којима оператор мора обезбедити доступност услуге широкопојасног приступа нове 

генерације; 

 уступање изграђене широкопојасне инфраструктуре (у јавном власништву) на коришћење 

изабраном оператору период од 25 година, уз обавезу оператора да изграђену инфраструктуру 

одржава и омогућава континуирано пружање електронских комуникационих услуга у складу са 

законом. 

 обавеза оператора да, у току периода важења Уговора, заснује претплатички однос у оквиру 

којег ће обезбедити и пружати без накнаде услугу широкопојасног приступа брзином не мањом 

од 100Mb/s корисницима објеката јавне намене наведеним у Јавном позиву; 

 обавеза оператора да Министарству омогући праћење реализације Пројекта у току целокупног 

периода важења уговора. 

 

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Тачком 1. утврђује се Програм коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање 

активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог 

друштва у 2020. години. 

Тачком 2. дефинисано је да су активности и мере унапређења и развоја области 

електронских комуникација и информационог друштва које ће се финансирати, као и износ 

средстава утврђени програмом из члана 1. ове уредбе. 

Тачком 3. предвиђа се ступање уредбе на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 



IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Укупан износ средстава за реализацију Програма коришћења средстава Буџетског фонда 

за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и 

информационог друштва у 2020. године износи 2.282.628,00 динара, и то: 

- 5.220,000 динара за широкопојасну комуникациону инфраструктуру, 

- 187.408.000 динара за развој информационо-комуникационе инфраструктуре у установама 

образовања, науке и културе, 

- 2.090.000.000 динара за развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и 

средњим школама у Републици Србији - „Повезане школе” – Фаза II. 

 

Средства за реализацију у износу од 5.220.000 динара динара за спровођење ове уредбе 

у 2020. години обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2020. годину на Разделу 32 – 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Глава 32.1 – Буџетски фонд за унапређење 

и развој области електронских комуникација и информационог друштва, Програм 0703 – 

Телекомуникације и информационо друштво, функција 460 – комуникације, програмска 

активност 0009 – Широкопојасна комуникациона инфраструктура, економска класификација 

423 – услуге по уговору 1.420.000 динара и 511 – зграде и грађевински објекти 3.800.000 динара. 

Средства за реализацију у износу од 187.408,000 динара за спровођење ове уредбе у 2020. 

години обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2020. годину на Разделу 32 – Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација, Глава 32.1 – Буџетски фонд за унапређење и развој 

области електронских комуникација и информационог друштва, Програм 0703 – 

Телекомуникације и информационо друштво, функција 460 – комуникације, програмска 

активности 0010 – Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе, 

економске класификације: 423 –услуге по уговору 1.000,00 динара, 424 – специјализоване 

услуге 154.000.000 динара и 512 – машине и опрема 33.407.000 динара.  

Средства за реализацију у износу од 2.090.000.000 динара за спровођење ове уредбе у 

2020. години обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2020. годину на Разделу 32 – 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Глава 32.1 – Буџетски фонд за унапређење 

и развој области електронских комуникација и информационог друштва, Програм 0703 – 

Телекомуникације и информационо друштво, функција 460 – комуникације, програмска 

активности 5003 – развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим 

школама у Републици Србији - „Повезане школе” – Фаза  II; економске класификације: 511 – 

зграде и грађевински објекти 41.800.000 динара и 512 – машине и опрема 2.048.200.000 динара. 


