ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА
На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), Министарство трговине,
туризма и телекомуникација објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту
закона о електронским комуникацијама.
У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15,
54/15 и 96/15-др. закон) и утврђеним делокругом, у Сектору за електронске комуникације и
поштански саобраћај припремљен је Нацрт закона о електронским комуникацијама (у
даљем тексту: Нацрт закона).
Програмом јавне расправе, који је Одбор за привреду и финасије Владе усвојио
Закључком 05 Број: 011-10671/2016 од 8. новембра 2016. године, предвиђено је да јавна
расправа траје у периоду од 14. новембра до 3. децембра 2016. године, као и да се централна
јавна расправа, у форми округлог стола, у организацији Министарства и Привредне коморе
Србије, одржи 21. новембра 2016. године.
Јавна расправа почела је обавештењем и истицањем текста Нацрта закона на
интернет страници министарства www.mtt.gov.rs и Порталу еУправа www.euprava.gov.rs.
Поред тога, у сарадњи са Привредном комором Србије, упућен је позив свим чланoвима
Привредне коморе да учествују у јавној расправи, односно да доставе своје предлоге и
сугестије на Нацрт закона.
У складу са програмом јавне расправе, одржана је централна јавна расправа о Нацрту
закона. Скуп је био веома посећен и на њему су поред представника Сектора за електронске
комуникације и поштански саобраћај, који су израдили Нацрт закона, присуствовали
представници државних органа, привредних субјеката, академских заједница, струковних
удружења, као и еминентни стручњаци+ и друга заинтересована лица.
Јавну расправу о Нацрту закона је отворила др Ирини Рељин, в. д. помоћника
министра за електронске комуникације и поштански саобраћај. Присутнима је предочила
да је Република Србија, у процесу испуњавања услова за пуноправно чланство у Европској
унији, дужна да своје законодавство усклади са прописима Европске уније у области
електронских комуникација.
Такође, предочено је да је Нацрт закона, између осталог, настао као резултат анализе
стања на тржишту електронских комуникација и сагледавања проблема са којима се
суочавају оператори електронских комуникација на тржишту Републике Србије, услед
динамичног развоја сектора и велике вредности тржишта електронских комуникација.
Нагласила је да Европски регулаторни оквир за електронске комуникације, са којим
је усклађиван овај закон, чине директиве Европске уније из 2002. године, које су измењене

2009. године. Истакла је да је основни циљ законског уређивања обезбеђивање савременог,
ефикасног и јединственог правног оквира који ће омогућити даљи развој електронских
комуникација чиме се директно доприноси повећању конкурентности, а грађанима
Републике Србије омогућава већа могућност избора квалитетнијих сервиса што самим тим
повећава и квалитет свакодневног живота.
Даље, наглашено је да ће се Нацртом закона, између осталог, наставити
институционално јачање независности Регулаторне агенције за електронске комуникације
и поштанске услуге, даља либерализација у погледу обављања делатности електронских
комуникационих мрежа и пружања услуга, као и изградња ефикасног механизма заштите
корисника електронских комуникационих мрежа и услуга. Предложеним законским
решењима реализоваће се следећи циљеви:
- постизање потпуне усаглашености са важећим регулаторним оквиром Европске
уније из 2009. године;
- унапређење законских решења и отклањање недостатака важећег закона који су
уочени кроз његову досадашњу примену;
- спровођење активности које су усмерене на даље јачање капацитета и независности
регулаторног тела;
- унапређење услова пословања оператора електронских комуникација у Републици
Србији;
- промовисање додатног јачања конкуренције на тржишту даљим развојем слободног
и отвореног тржишта уз гарантовање равноправног положаја свих учесника;
- унапређење заштите права корисника електронских комуникационих услуга;
- обезбеђење стабилности и предвидивост пословног амбијента како би се
онемогућило увођење парафискалних намета операторима електронских
комуникација;
- стимулисање домаћих и страних инвестиција;
- промовисање принципа технолошке неутралности у циљу даљег развоја сектора
електронских комуникација кроз развој савремених мрежа и сервиса;
- стварање услова за оптимално и ефикасно коришћење радио-фреквенцијског
спектра који представља значајни државни ресурс, кроз увођење нових технологија
у одговарајуће фреквенцијске опсеге;
Након што је др Ирини Рељин са представницима Сектора за електронске
комуникације и поштански саобраћај изложила предложена решења Нацрта закона
учесници округлог стола су изразили своја мишљења о тексту тог закона.
Коментари на текст Нацрта закона, изнети на округлом столу, као и они достављени
Министарству у писаној форми током јавне расправе, најчешће су се односили на следећих
неколико питања које Нацрт закона обухвата:
-

нови систем накнада који плаћају оператори електронских комуникација и
раздвајање средстава за рад Регулаторне агенције за електронске комуникације и

поштанске услуге од средстава које припадају Буџетском фонду за унапређење и
развој електронских комуникација и информационог друштва;
-

институционални положај Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге и њену независност;

-

новa решења у вези са заштитом крајњих корисника и претплатника, укључујући
допуне одредаба о омогућавању закључивања претплатничког уговора у
електронском облику и правима и обавезама крајњих корисника приликом
једностраног раскида уговора;

-

поступак регистрације претплатника и дефинисање начина и услова регистрације
претплатника путем информационог система;

-

заштиту од неовлашћеног приступа и коришћења инфраструктуре оператора
електронских
комуникација
и
спречавање
злоупотреба
електронских
комуникационих мрежа и услуга;

-

предлоге за измену и прецизирање дефиниција појмова датих у Нацрту закона.

Имајући у виду изнето, Министарство трговине, туризмаи телекомуникација
констатује да је јавна расправа успешно обављена, да је показано велико интересовање за
текст Нацта закона и да је Министарство добило конструктивне коментаре који ће се
размотрити у даљем раду.

