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Опис активности Рок за реализацију Индикатор 
Одговорна 

институција 
Партнери 

1. Развој електронских комуникација 

Доношење Правилника о техничким 

захтевима за уређаје и програмску 

подршку за законито пресретање 

електронских комуникација и 

задржавања података о електронским 

комуникацијама 

I квартал 2013. Усвојен правилник МТТ 
МПДУ, МУП, МО, 

БИА 

Израда Плана расподеле са циљем 

усклађивања са Планом намене 

радио-фреквенцијског опсега 

I квартал 2013. 
Усклађени План 

расподеле и План намене 
МТТ 

РАТЕЛ, МУП, МО, 

БИА 

Измене и допуне Правилника о РиТТ 

опреми 
II квартал 2013. 

Усвојене измене и допуне 

правилника 
МТТ РАТЕЛ 

Израда предлога модела за 

подстицање развоја широкопојасног 

приступа 

III квартал 2013. Израђен предлог модела МТТ РАТЕЛ 

Анализа стања изграђене мреже 

електронских комуникација у 

Републици Србији, као основе за 

развој широкопојасног приступа 

(атлас инфраструктуре) 

IV квартал 2013. 
Пописана постојећа и 

доступна инфраструктура 
РАТЕЛ 

Оператори, МТТ, 

МО, АМРЕС, ЕПС, 

Пошта, Железнице 

Анализа доступности 

широкопојасног приступa 
IV квартал 2013. 

Израђена анализа 

доступности 
МТТ РАТЕЛ, Оператори 
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Опис активности Рок за реализацију Индикатор 
Одговорна 

институција 
Партнери 

Израда стратегије развоја 

широкопојасних мрежа и сервиса до 

2016. годинe 

IV квартал 2013. 

Припремљен предлог 

стратегије, одржана јавна 

расправа, усвојена 

стратегија 

МТТ 
Све заинтересоване 

институције 

Доношење мера за подстицање 

развоја широкопојасног приступа у 

областима где не постоји 

комерцијални интерес за таква 

улагања (Програм за подстицање 

развоја широкопојасног приступа, 

пилот пројекти) 

IV квартал 2013. 

Формулисан програм за 

подстицање развоја 

широкопојасног приступа 

МТТ 
Оператори, РАТЕЛ, 

МРРЛС, МФП 

Промовисање тражње и коришћења 

нових сервиса заснованих на 

широкопојасном приступу од стране 

грађана и привреде 

IV квартал 2013. 

Израђен промотивни 

материјал у електронској 

и штампаној форми, 

спроведена промотивна 

кампања 

МТТ СКГО, оператори 

Даљи развој конкурентног тржишта 

електронских комуникација  
2013-2014. 

Већи број услуга које су 

на располагању 

домаћинствима, већа 

доступност електронских 

комуникационих услуга 

РАТЕЛ МТТ 
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Опис активности Рок за реализацију Индикатор 
Одговорна 

институција 
Партнери 

2. Прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма

 

Израда пословног модела ЕТВ који 

се односи на процес дигитализације 
I квартал 2013. Израђен пословни модел ЕТВ 

 

МТТ 

 

Израда пројекта дистрибуционе 

мреже 
III квартал 2013. 

Израђен пројекат 

дистрибуционе мреже 
МТТ Радна група 

Усвајање Плана преласка на 

дигитално емитовање 
III квартал 2013. 

Усвојена Одлука о Плану 

преласка на дигитално 

емитовање 

Владa, МТТ 

Радна група, 

РАТЕЛ, ЕТВ, РРА, 

национални 

емитери, АНЕМ 

Реализација дистрибуционе мреже IV квартал 2014. 

Инсталирана опрема на 

свим локацијама, 

успостављена 

дистрибуциона мрежа 

ЕТВ МТТ, РАТЕЛ 

3. Дигитална дивиденда 

Прикупљање података о 

искоришћењу дигиталне дивиденде у 

Европи и израда студије о 

II квартал 2013. 
Припремљена студија и 

објављена на сајту МТТ 
МТТ  

 

                                                 

 Активности везане за прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ програма ближе су описане у документу који дефинише кораке у 

реализацији процеса дигитализације (као дела Стратегије преласка са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у 

Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 52/09 и 18/12) 
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Опис активности Рок за реализацију Индикатор 
Одговорна 

институција 
Партнери 

могућностима искоришћења 

дигиталне дивиденде у Србији 

Израда плана за ослобађање делова 

радио фреквенцијског спектра 
I квартал 2014. 

Припремљен план за 

ослобађање спектра 
МТТ 

РАТЕЛ, МО, МУП, 

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 

МТТ Корисници спектра 

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 

МТТ, 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  

4. Јачање инспекције за електронске комуникације 

Повећање људских ресурса у 

инспекцији за електронске 
II квартал 2013. 

Већи број инспектора за 

електронске комуникације 
МТТ  
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Опис активности Рок за реализацију Индикатор 
Одговорна 

институција 
Партнери 

комуникације 
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КОРИШЋЕНЕ СКРАЋЕНИЦЕ: 

 

АМРЕС – Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа Србије” 

АНЕМ – Асоцијација независних електронских медија 

БИА – Безбедносно-информативна агенција 

ЕПС – Јавно предузеће „Електропривреда Србијеˮ 

ЕТВ – Јавно предузеће „Емисиона техника и везе” 

Железнице – Железнице Србије а.д. 

МО – Министарство одбране 

МПДУ – Министарство правде и државне управе 

МРРЛС – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе 

МТТ – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 

МУП – Министарство унутрашњих послова 

МФП – Министарство финансија и привреде 

Пошта – Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” 

РАТЕЛ – Републичка агенција за електронске комуникације 

РиТТ – Радио опрема и телекомуникациона терминална опрема 

РРА – Републичка радиодифузна агенција 

СКГО – Стална конференција градова и општина 

 


