
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ  
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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ВЛАДЕ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА, КОЈУ ПРЕДСТАВЉА 
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О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА  

 
 
Влада Републике Србије и Влада Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: 
Учесници),  
 
Делећи жељу да прошире и ојачају везе између двеју влада, као и трговинске везе у 
сектору телекомуникација и информационих технологија,   
 
Потврђујући обострану корист од размене идеја, информација, најбоље праксе и искустава 
у области информационих технологија и телекомуникационих услуга, као и кроз развој и 
примену транспарентне регулативе и трговинске политике које утичу на индустрију 
информационих технологија и телекомуникационих услуга, 
 
Препознајући значај развоја сектора телекомуникација и информационих технологија и 
значаја развоја инфраструктуре у овој области као кључног покретача регионалног развоја 
и носиоца економског раста и са циљем повећаног приступа информационим 
технологијама свих грађана Републике Србије, 
 
Препознајући значај који има конкурентна и тржишно оријентисана индустрија 
информационих технологија и телекомуникационих услуга за економски раст, 
 
Потврђујући да је приоритет међусобне сарадње реализација „дигиталне дивиденде“ која 
подразумева већу доступност радиофреквенцијског спектра кроз реализацију 
дигитализације телевизије у Републици Србији, и да, поводом тога циља, Учесници имају 
намеру да пруже активну подршку сарадњи надлежних представника власти и компанија 
из обе земље, 
 
Намеравају да сарађују у следећем:  
 
Одељак 1  
 
Учесници намеравају да сарађују у области информационих технологија и 
телекомуникационих услуга на основама обостране користи и система реципроцитета 
како је то и предвиђено  овим Меморандумом о разумевању. 
 
Одељак 2 
 
Ученици очекују да сарађују на следећи начин:  



 
1. Успостављањем разговора између представника надлежних организација у 
Републици Србији и Сједињеним Америчким Државама са циљем стимулисања размене 
информација и најбоље праксе у области регулисања телекомуникационих услуга и 
развијања политика информационих технологија; 
  
2. Промовисањем догађаја ради повећања међусобно корисних трговинксих и 
инвестиционих активности у индустрији информационих технологија  и 
телекомуникационих услуга;  
 
3. Разменом ставова и пракси које се односе на транспарентност, слободан проток 
информација и владавину права у области телекомуникационих услуга и информационих 
технологија;  
 
4. Подстицањем састанака и других видова сарадње стручњака из невладиних 
организација, приватног сектора и научне заједнице ради размене најбоље праксе и 
промовисања јачих трговинских веза у сектору информационих технологија и 
телекомуникационих услуга;   
 
5. Промовисањем сарадње између Владе Републике Србије и Владе Сједињених 
Америчких Држава у оквиру Међународне уније за телекомуникације;  
 
6. Омогућавањем консултација са другим надлежним министарствима и  
регулаторним телима у циљу размене најбоље праксе за унапређење тржишта 
телекомуникационих услуга;    
 
7. Разменом информација и изградњом капацитета у погледу правног регулисања 
телекомуникационих услуга и политике информационих технологија;  
 
8. Промовисањем могућности и разменом идеја за проширивање инвестиција и 
пословних активности у сектору информационо-комуникационих технологија између 
Републике Србије и Сједињених Америчкх Држава;  
 
9. Успостављањем обуке за стручњаке у сектору информационо-комуникационих 
технологија у Инстутуту за техничку обуку Сједињених Америчких Држава (USTTI) или у 
другим одговарајућим научним и владиним институцијама у Сједињеним Америчким 
Државама;   
 
10. Заједничком сарадњом са америчким и српским компанијама из области 
информационо-комуникационих технологија у телекомуникационо-инфрастрфуктурним 
пројектима, као што је завршетак процеса преласка са аналогног на дигитално емитовање 
радио и телевизијског програма у Републици Србији, који може да унапреди  приступ 
широкопојасним услугама,  као и увођење нових услуга; и  
 
11.  Другим облицима сарадње како то обострано буде одлучено.  
 



Одељак 3 
 
Овај Меморандум о разумевању не ствара права или обавезе по основу домаћег или 
међународног законодавства. Сарадња на основу овог Меморандума о разумевању зависи 
од расположивих новчаних средстава.   
 
Одељак 4 
 
Учесници немају намеру да овим Меморандумом о разумевању расправљају о питањима 
која се тичу приступања Републике Србије Светској трговинској организацији (СТО) или 
примене правила и обавеза СТО.   
 
Одељак  5 
 
Сарадња на основу овог Меморандума о разумевању може да обухвати учешће стручњака 
из владиних и невладиних организација, приватног сектора и науке, како то буде 
обострано одлучено.  
 
Учесници планирају да се консултују са приватним сектором о могућностима за јачање 
трговинских веза у области информационо-комуникационих технологија имајући у виду 
смањење препрека које би могле неповољно да утичу на даље трговинске и инвестиционе 
могућности у овим секторима.  
 
Сарадња на основу овог Меморндума о разумевању може да подразумева и  консултације 
о опреми и технологијама које су битне за завршетак процеса преласка са аналогног на 
дигитално емитовање радио и телевизијског програма и о компанијама, организацијама и 
инстутуцијама које могу бити укључене у реализацију таквих пројеката. 
 
 Одељак 6 
 
Учесници, зависно од карактера сарадње, могу да укључе друге владине и комерцијалне 
представнике из својих земаља ради координације и финансирања активности значајних за 
овај Меморандум о разумевању.  
  
Одељак 7 
 
Сва питања везана за одредбе овог Меморандума о разумевању треба да се разматрају 
кроз консултације оба Учесника.  
 
Одељак 8 
 
Учесници имају намеру да почну сарадњу у складу са овим Меморандумом о разумевању 
након потписивања од стране оба Учесника и очекују да наставе сарадњу на основу овог 
Меморандума о разумевању, осим уколико исти не буде измењен у писменој форми према 
договору Учесника.  
 



Пре окончања сарадње по основу овог Меморандума о разумевању, Учесник ће настојати 
да другом Учеснику упути писмено обавештење шест месеци унапред. Такво обавештење 
неће имати утицаја на трајање конкретних активности предузетих по основу 
Меморандума о разумевању, а које у тренутку истека периода за давање обавештења, нису 
још увек окончане.  
 
 
 
 
Потписано у ______________________, дана _______________, у два примерка, на 
српском и енглеском језику,  
 
 
 
 
 
ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: 
 

ЗА ВЛАДУ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ 
ДРЖАВА: 
 
 

________________________________ 
 
 

______________________________________ 
 

 


