РЕЗИМЕ И ПРЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦИОНАЛНОЈ
СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ШИРОКОПЈАСНИХ МРЕЖА И СЕРВИСА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2016. ГОДИНЕ
Друштво за информатику Србије(ДИС) и Удружење информатичке делатности Привредне
коморе Београда организовали су 4 децембра 2013. јавну расправу о Националној
стратегији развоја широкопојасних мрежа у Републици Србији до 2016. године.
Уводне напомене поднели су: Немања Вукотић, Сања Грчић и КатаринаТомић из
Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.
Учесници јавне расправе изнели су следећа мишљења и предлоге:
-Добро је што је учињен стручни напор да се сачини нацрт стратегије и тиме покаже да у
МТТ постоје потребна знања и сазнања о неопходности доношења Стратегије,
-У Нацрту Стратегије нису довољно презизно дефинисани циљеви до 2016. године. На
пример, треба унети: проценат планиране пенетрација широкопојасног интернета за 2016
годину, колико грађана треба да има приступ широкопојасном интернету, какав ће бити
капацитет широкопојасног интернета у 2016. години, на колико ће се смањити број
становника који никад није користио интернет.......Све ово је лепо заступљено у Агенди ЕУ
до 2020.
-Треба изнети који све прописи недостају или треба да се и иновирају за потребе развоја
широкопојасног интернета( закони: о електронским комуникацијама, еТрговини,
информационој безбедности, подзаконски акти за примену и архивирање електронског
документа, Уредба о канцеларијском пословању заснованом на примени ИКТ.....
-Стратегија се предлаже у изузетно тешком економском тренутку и циљеви и резултати ће
зависити од економских могућности и зато Влади треба предочити најмање 2 варијанте, а
зависно од процене могућности за улагања,
-у илустрацији стања треба користити и податке РАТЕЛ-а и РНИДС-а
-треба проверити оправданост тврдње да је главни проблем изградња широкопојасног
приступа на магистралним правцима, јер има мишљења да је овај задатак великим делом
завршен,
-у Стратегији треба означити изворе финансирања(домаће и стране)
-треба изнети конкретну процену утицаја развоја широкопојасног интернета на БДП. На
пример, пораст од 10% широкопојасног интернета омогућује ..... % раста БДП.
-обрадити улогу телекоминикационих оператера и интернет систем провајдера у развоју
широкопојасне мреже,
-Као прилог уз Стратегију треба одмах или у кратком року након усвајањса Стратегије
предложити Акциони план са задацима, носиоцима и роковима за њихово извршавање.
Учесници јавне расправе се надају да ће изнета мишљења и предлози помоћи предлагачу
да унапреди текст Стратегије.
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