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1. Основни подаци о установи и информатору 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС - АМРЕС” (у даљем 

тексту: АМРЕС) основана је формално 22. априла 2010. године. Влада Републике 

Србије је 19. маја 2011. године усвојила Статут Информационо-комуникационе 

установе „Академска мрежа Србије – АМРЕС“, а АМРЕС реално почиње са радом 1. 

новембра 2011. године, након усвајања неопходних планова за рад институције. 

Решењем Привредног суд бр.1 Фи 332/2011 од 07.06.2011. године, АМРЕС је уписан у 

судски регистар чиме је почео са радом. 

Добијањем статуса правног лица, АМРЕС је постала установа задужена за управљање 

националном научно-истраживачком и образовном рачунарском мрежом, а 

организована је по моделу који је успешно постављен у већини европских земаља. 

АМРЕС-у је омогућено да унапреди организацију у циљу што ефикаснијег развоја, 

изградње и одржавања мреже и сервиса намењених крајњим корисницима. Посебна 

пажња посвећена је унапређивању постојеће сарадње са иностраним научно-

истраживачким и образовним рачунарским мрежама, нарочито кроз пуноправно 

чланство у конзорцијуму европских академских мрежа GEANT као и кроз наставак 

рада на различитим  GEANT пројектима. 

Кључни пројекат за развој АМРЕС WAN инфраструктуре је SEELight. Пројекат 

SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research and Education), 

имао је за циљ да развије регионалну оптичку мрежу у земљама југоисточне Европе, 

како би се дугорочно решио проблем инфраструктуре академских мрежа у региону и 

њихове интеграције са европском академском мрежом GÉANT. У оквиру SEELight 

пројекта, реализован је закуп оптичких влакана укупне дужине око 3800 километара на 

период од 15 година. Овим је Академској мрежи Србије дугорочно обезбеђена интерна 

оптичка инфраструктура, на коју су повезане институције у 50 градова у Србији као и 

оптичке везе ка суседним Академским мрежама. Пројекат је кофинансиран од стране 

Плана за реконструкцију Балкана Републике Грчке (HiPERB) и Владе Републике 

Србије, а носилац пројекта у Србији је Министарство задужено за послове 

телекомуникација. 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ је основана 

Одлуком о оснивању као установа ради изградње, развоја, унапређења и управљања 

образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије (у даљем 

тексту: РС), која је информатичка и интернет инфраструктура, односно рачунарска 

мрежа којом се обезбеђује корисницима услуга АМРЕС, образовним и научно-

истраживачким организацијама и другим корисницима у РС приступ и коришћење 

интернета и информационо-комуникационих сервиса у земљи, везе са националним и 

интернационалним мрежама тог типа, као и ради координације превенције и заштите од 

безбедносних ризика у ИКТ системима у РС на националном нивоу. 

 

 

mailto:kontakt@amres.ac.rs


Булевар краља Александра 90   11111 Београд 17 

Тел/факс: +381 11 7158942               e-mail: kontakt@amres.ac.rs                                  www.amres.ac.rs  

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

Октобар 2021 
4 

Организација рада, руковођење и друга питања унутрашње организације ближе се 

одређује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

АМРЕС. 

 

Одлуком о оснивању АМРЕС утврђено је да АМРЕС обавља послове који се односе на 

телекомуникације, док је Статутом АМРЕС одређено да је претежна делатност АМРЕС 

кабловске комуникације, шифра 61.10. 

Поред наведног, у складу са Одлуком о оснивању АМРЕС, АМРЕС посебно обавља 

следеће послове: 

 пројектовање, развој, изградња, одржавање и унапређење рачунарске и 

комуникационе инфраструктуре и сервиса који повезује образовне и научно- 

истраживачке институције у РС у јединствену рачунарску мрежу; 

 управљање образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом РС; 

 повезивање и сарадња са националним и интернационалним образовним и 

научно-истраживачким рачунарским мрежама; 

 координација рада сервисних центара, мражних чворишта и рачунских центара у 

оквиру универзитета и других организационих јединица при факултетима и 

институтима; 

 стручна помоћ и едукација корисника услуга образовне и научно-истраживачке 

рачунарске мреже; 

 образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто и  

 други послови АМРЕС у складу са законом и Статутом. 

 

Статутом,  АМРЕС,  између осталог, омогућава корисницима својих услуга приступ 

комуникационој мрежи и припадајућим сервисима у складу са актом и општим 

правилима приступа и коришћења услуга АМРЕС, ценама за пружање услуга 

корисницима и партиципације у трошковима услуга од стране корисника образовне и 

научно-истраживачке рачунарске мреже РС. Корисници услуга које пружа АМРЕС 

могу бити установе основане и акредитоване у складу са прописима којима је уређена 

област основног и средњег образовања и васпитања и високог образовања, а чији је 

оснивач РС, аутономна покрајина, град и општина, друго правно или физичко лице, без 

обзира на начин на који су обезбеђена средства за обављање делатности, акредитоване 

научно-истраживачке организације које су основане у складу са прописима којима је 

уређена област научно-истраживачке делатности, библиотеке, студентски и ученички 

домови, САНУ, Матица српска, наставне базе за образовање у медицини, 

истраживачко-развојне јединице у саставу предузећа чији је оснивач РС, друга правна 

лица која су од посебног интереса за област образовања, науке и културе, органи 

државне управе када је то у интересу развоја АМРЕС, као и физичка лица уколико 

имају статус запослених, ученика, студената или иностраних истраживача у 

организацијама корисника. 

Информатор о раду информационо-комуникационе установе „Академска мрежа РС-

АМРЕС“ (у даљем тексту: Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10).  

mailto:kontakt@amres.ac.rs


Булевар краља Александра 90   11111 Београд 17 

Тел/факс: +381 11 7158942               e-mail: kontakt@amres.ac.rs                                  www.amres.ac.rs  

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

Октобар 2021 
5 

За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је директор, 

вршилац дужности директора Бојан Јаковљевић. 

 

Oвлашћењем директора AМРЕС бр. 022-334/2019 од 07.08.2019. године, овлашћено 

лице за решавање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја из 

делокруга установе, израду Информатора и редовно ажурирање истог је Филип 

Михајловић, сарадник за правне послове-координатор, имејл: 

filip.mihajlovic@amres.ac.rs.  

Информатор се објављује први пут октобра 2021. године на интернет адреси  

www.amres.ac.rs, под насловом Информатор о раду „Академска мрежа Републике 

Србије-AМРЕС“.  

1.1. Основни подаци о информационо-комуникационој установи 
„Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ основана је 

Одлуком Владе РС 05 Број 02-2974/2010, у Београду 22.04.2010. године („Сл. гласник 

РС“  бр. 28/2010 од 30.04.2010. године).  

 

Назив Информационо-комуникациона установа 

„Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

Оснивач Република Србија 

Шифра делатности 61.10 

Матични број 17805142 

ПИБ 107138471 

Седиште Булевар краља Александра 90, 

11111 Београд 17 

Тел/фах 011/7158942; 011/3370288 

Email kontakt@amres.ac.rs 
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2. Организациона структура 

Одлуком о оснивању информационо-комуникационе установе „Академска мрежа 

РС-АМРЕС“, дефинисани су следећи органи установе: директор, Управни одбор, 

Надзорни одбор. 

 

 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕНИК 
ДИРЕКТОРА 

 

ПОСЛОВНИ 
СЕКРЕТАР 

 
 

ПРАВНИ 
САВЕТНИК 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ 
САВЕТНИК 

 
 

ПОСЛОВНИ 
СЕКРЕТАР 

 
 

Сектор за развој 
инфраструктуре и 

инфраструктурних ресурса 

Сектор за развој корисничких 
сервиса и сарадњу са 

корисницима 

Сектор за рачунарску сигурност 
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2.1 Структура запослених 
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Висока 36 10 0 0 1 3 0 0 

Виша 1 1 0 0 0 0 0 0 

Средња 2 2 0 0 0 0 0 0 

Нижа 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 39 13 0 0 1 3 0 0 

 
Табела 1.Број запослених по секторима 
 

 

Назив 

 

Број запослених 

31.12.2020. 

Број запослених 

31.08.2021. 

Управа 5 5 

Сектор за развој инфраструктуре и   

инфраструктурних ресурса 2 2 

Сектор за развој корисничких сервиса и 

сарадњу са корисницима 

 

5 

 

5 

Сектор за рачунарску сигурност 2 1 

Укупно 14 13 
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Табела 2. Структура запослених према годинама старости 
 

Редни 

број 

Опис Број запослених 

31.12.2020. 

Број запослених 

31.08.2021. 

1 До 30 година 4 4 

2 30 до 40 година 7 3 

3 40 до 50 година 2 4 

4 50 до 60 година - 1 

5 Преко 60 година 1 1 

 УКУПНО 14 13 

 Просечна старост 37,14 38,00 

 

 

Табела 3.  Структура  запослених према годинама радног стажа 
 

Редни 

број 

Опис Број запослених 

31.12.2020. 

Број запослених 

31.08.2021. 

1   До 5 година 5 5 

2 5 до 10 година 9 8 

3 10 до 15 година - - 

4 15 до 20 година - - 

5 20до 25 година - - 

6 25 до 30 година - - 

7 30 до 35 година - - 

8 Преко 35 година - - 

 УКУПНО 14 13 

 

3. Опис органа Установе 

Директор АМРЕС-а без ограничења овлашћења, организује и руководи радом 

АМРЕС, припрема и предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава  одлуке 

Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада 

и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином АМРЕС, доноси 

акт о организацији стручних служби и систематизацији радних места у АМРЕС-у и 

обавља друге послове у складу са законом и Статутом. Решењем о именовању 24 Број: 

119-10440/2019 од 17.10.2019. године, именован је за ВД директора Бојан Јаковљевић 

имејл: bojan.jakovljevic@amres.ac.rs 

Заменик директора - помаже директору у оквиру овлашћења која му он одреди и 

замењује га док је одсутан или спречен. Заменика директора поставља Управни одбор 

на 4 године, на предлог директора (тренутно упражњено радно место). 
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Управа у којој су директор, заменик дикректора, пословни секретар, правни и 

финансијски сарадници, менаџер за односе са јавношћу и курир-возач бави се 

руковођењем, организацијом и координацијом рада АМРЕС. Послови Управе укључују: 

 стратешко и оперативно планирање рада АМРЕС; 

 управљање односима са интересним групама, спољним сарадницима, 

добављачима; 

 управљање ризицима; 

 управљање ефикасношћу; 

 управљање знањем; 

 правне послове који укључују: кадровске послове и послове управљања 

људским ресурсима, послове прописаних евиденција из области рада, стручну 

помоћ за рад Управног одбора, Надзорног одбора и Стручног савета, припрему 

докумената и аката који регулишу начин коришћења АМРЕС и њених сервиса, 

припрему међународних уговора, организацију јавних набавки и спровођење 

поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, и друге 

редовне правне послове; 

 финансијске послове и послове управљања ресурсима који укључују: економске 

анализе, планирање новчаних токова, новчани промет, благајничко пословање, 

обрачун зарада и накнада, осигурање имовине и лица, девизни послови, вођење 

књиговодства, трошкова и учинака, обрачун пореза и доприноса, израда 

финансијских извештаја и планова, израда пореског биланса и друге редовне 

економске и финансијске послове; 

 опште послове који укључују: пријем и отпрему поште, архивске послове, 

послове економата, послове безбедности и заштите здравља запослених, цивилне 

и противпожарне заштите, физичко и техничко обезбеђење објекта, послове 

припреме и послужења освежавајућих напитака. 

Управни одбор доноси Статут*1, утврђује пословну и развојну политику, доноси план 

рада и развоја за период од 4 године*, доноси годишњи програм пословања*, доноси 

финансијски план*, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, одлучује о 

коришћењу средстава у складу са законом, доноси одлуку о ценама за пружање услуга 

корисницима и утврђује висину партиципације у трошковима услуга од стране 

корисника образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже РС*, доноси годишњи 

програм одржавања, организовања и функционисања као и друге посебне програме 

изградње и развоја мреже*, одлучује о повезивању образовне и научно-истраживачке 

рачунарске мреже РС са другим иностраним, националним и интернационалним 

образовним и научно-истраживачким рачунарским мрежама, доноси одлуку о 

именовању председника и чланова Стручног савета, доноси Правилник о раду АМРЕС, 

као и остале опште акте* и одлучује о другим питањима у складу са законом и 

Статутом. 

. 

 

                                                           
1 На одлуке означене звездицом сагласност даје Влада РС 
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Председник Управног одбора је др Владана Радисављевић Ђорђевић, чланови Управног 

одбора: Јасна Добрисављевић, Стефан Драгићевић, Душан Старчевић, Радослав Ерић, 

Зора Коњовић, Теуфик Токић, Драгана Ковач и Андријана Тодосијевић. 

Надзорни одбор прегледа годишњи извештај и завршни рачун и обавља и друге 

послове утврђене законом и Статутом. Председник Надзорног одбора је Добрина 

Ђуковић, чланови Надзорног одбора: Наталија Радоја, Јелена Парезановић, Филип 

Михајловић и Никола Гаћеша. 

Обављање делатности и послова установе АМРЕС организује се у Управи установе и 

Секторима.  

Управа установе АМРЕС, поред послова руковођења, организације и координације 

рада установе, непосредно  обавља и следеће групе послова:  

 стратешко планирање-успостављање стратегије развоја, планирање за наредни 

период од 3-5 година, праћење развоја осталих NREN (National Research and 

Educacion Network); 

 оперативно планирање-планирање активности за наредну годину; 

 координација рада Сектора АМРЕС; 

 координација технолошког развоја АМРЕС и нових сервиса АМРЕС; 

 финансијски послови; 

 правни и кадровски послови; 

 односи са јавношћу; 

 међународна сарадња; 

 реализација донаторских програма и 

 канцеларијски, административни и помоћно-технички послови. 

 

У оквиру АМРЕС постоје следећи Сектори: Сектор за развој инфраструктуре и 

инфраструктурних ресурса, Сектор за развој корисничких сервиса и сарадњу са 

корисницима и Сектор за рачунарску сигурност. Радом Сектора руководе, организују 

рад и координирају процес рада помоћници директора, сваки у делокургу послова и 

задатака Сектора којим руководе.  

Сектор за развој инфраструктуре и инфраструктурних ресурса обавља следеће 

групе послова: 

 планирање, развој, одржавање и увођење нових инфраструктурних ресурса 

(мрежних уређаја, сервера, веза), нематеријалних мрежних ресурса (адресе и 

интернет бројеви) и кључних инфраструктурних сервиса попут DNS, proxy, ac.rs 

домена; 

 развој и унапређење софтверских алата за подршку инфраструктури; 

 повезивање нових АМРЕС чланица; 

 праћење квалитета рада инфраструктуре и реакције на проблеме; 

 координација и праћење рада Служби за подршку корисницима;  

 други послови потребни за несметано функционисање Сектора. 
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Сектор за развој корисничких сервиса и сарадњу са корисницима обавља следеће 

групе послова: 

 

 планирање, развој и увођење напредних корисничких сервиса; 

 координација рада при оперативном увођењу корисничких сервиса; 

 праћење рада, проблема и квалитета сервиса; 

 развој и унапређење софтверских алата за подршку сервисима; 

 АМРЕС- вебсајт – уређивање; 

 промоција сервиса и евалуација коришћења; 

 обуке за АМРЕС чланице; 

 израда промотивног и другог материјала, туторијала и упутстава;  

 други послови потребни за несметано функционисање Сектора. 

 

Сектор за рачунарску сигурност обавља следеће групе послова: 

 CSIRT служба; 

 издавања серверских и корисничких сертификата; 

 управљање сервисима који се односе на сигурност података (нпр. VPN); 

 архивирање података о коришћењу мреже;  

 други послови потребни за несметано функционисање Сектора. 

 

Стручни савет се образује као консултативно и саветодавно тело, а нарочито за домен 

техничког развоја образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже РС.  

 

Стручни савет разматра и даје мишљење Управном одбору на четворогодишњи 

програм рада и развоја образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже РС, прати 

квалитет сервиса и услуга образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже РС, 

разматра и даје мишљење у погледу повезивања и сарадње са националним и 

интернационалним образовним и научно-истраживачким рачунарским мрежама, 

разматра и друга питања од значаја за изградњу, развој и одржавање рачунарске и 

комуникационе инфраструктуре и унапређење рада образовне и научно-истраживачке 

рачунарске мреже РС, даје мишљење Управном одбору и директору АМРЕС на њихов 

захтев, о питањима из области развоја изградње и функционисања образовне и научно-

истраживачке рачунарске мреже РС, доноси пословник о свом раду, разматра и даје 

мишљење о основним циљевима и правцима у вези са пројектовањем, изградњом, 

одржавањем и унапређењем рачунарске и комуникационе инфраструктуре и сервиса, 

разматра и даје мишљење у погледу других питања од значаја за рад и функционисање 

мреже. 
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4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

Све информације којима АМРЕС располаже, а које су настале у раду или у вези са 

радом установе биће саопштене тражиоцу информација, биће му стављен на увид 

документ који садржи тражену информацију или ће му се издати копија захтеваног 

документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (“Службени гласник РС“ бр.120/04,54/07,104/09 и 36/10), осим када су се, према 

овом закону и према Закону о заштити података о личности (“Службени гласник РС“ 

бр. 87/18), Закону о тајности података (“Службени гласник РС“ бр. 104/09) и др. стекли 

услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

Порески идентификациони  број: 107138471 

Матични број: 17805142 

 

Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно. Дневно радно време АМРЕС-

а је распоређено на следећи начин: радним данима од 8:30 до 16:30 часова, исто може 

бити организовано и на други начин на основу одлуке директора. Одмор у току дневног 

рада износи 30 минута и не може се користити на почетку и на крају радног времена. 

 

Адреса: Булевар краља Александра 90 11111 Београд 17 

kontakt@amres.ac.rs 

kонтакт телефон:  011 7158942  

Факс: 011 3370288 

 

Контакт овлашћеног лица за решавање захтева за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја: Филип Михајловић, сарадник за правне послове - координатор, имејл: 

filip.mihajlovic@amres.ac.rs. 

Лицe овлашћенo за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Велибор Микић, 

менаџер за односе са јавношћу, имејл: velibor.mikic@amres.ac.rs. 

 

Јавност рада АМРЕС обезбеђује објављивањем на својој интернет страници општих 

аката, а нарочито о: 

 плану рада и развоја за период од 4 године; 

 ценама за пружање услуга корисницима и висини партиципације у трошковима 

услуга од стране корисника образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже 

РС; 

 повезивању образовне и научно-истраживачке рачунарске мреже РС са другим 

иностраним националним и интернационалним образовним и научно-

истраживачким рачунарским мрежама;   

 правилима и условима коришћења мреже и сервиса АМРЕС; 

 другим питањима од значаја за јавност, пословање и развој АМРЕС-а. 
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Пријем поште врши се лично или путем поште на адресу Булевар краља Александра бр. 

90, Београд као и путем електронске поште на адресу kontakt@amres.ac.rs 

 

Пријем странака се обавља уз претходну најаву странака и договор, писаним или 

усменим путем. 

 

Не издају се посебна идентификациона обележја, акредитације за новинаре, дозволе за 

посету и слично у циљу праћења рада Установе. Прилаз лицима са инвалидитетом, у 

инвалидским колицима просторијама АМРЕС на Булевару краља Александра бр. 90 у 

Београду је омогућен. Аудио и видео снимање у просторијама АМРЕС  је дозвољено уз 

претходну најаву и договор са особама задуженим за сарадњу са медијима. 
 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

У 2020. години, АМРЕС је примио 2 захтева за слободним приступом информацијама 

од јавног значаја, оба захтева су у целости усвојена, није било одбачених или одбијених 

захтева. Захтевима су затражене информације од јавног значаја које су се односиле на 

поступке јавних набавки и списка запослених у АМРЕС и са листом исплаћених зарада. 

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

АМРЕС има својство правног лица, послује у складу са прописима о јавним службама, 

уколико другачије није прописано Законом. АМРЕС има право да у правном промету 

закључује уговоре и врши друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и 

пословне способности. 

 

АМРЕС обавља следеће послове:  

 

 пројектовање, развој, изградња, одржавање и унапређење рачунарске и 

комуникационе инфраструктуре и сервиса који повезује образовне и научно -

истраживачке институције у РС у јединствену рачунарску мрежу; 

 управљање образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом РС; 

 повезивање и сарадња са националним и интернационалним образовним и 

научно-истраживачким рачунарским мрежама; 

 координација рада сервисних центара, мрежних чворишта и рачунских центара у 

оквиру универзитета и других организационих јединица при факултетима и 

институтима; 

 стручна помоћ и едукација корисника услуга образовне и научно-истраживачке 

рачунарске мреже; 

 образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто;  

mailto:kontakt@amres.ac.rs
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 други послови АМРЕС у складу са законом. 

 

АМРЕС у обављању делатности омогућава корисницима својих услуга приступ 

комуникационој мрежи и припадајућим сервисима. АМРЕС пружа услуге само 

корисницима услуга АМРЕС и не може пружати услуге лицима која немају статус 

корисника услуга. Корисник услуга АМРЕС је свако лице (правно или физичко) коме је 

признат статус корисника услуга прописан Одлуком о оснивању АМРЕС. 

 

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

АМРЕС је основан ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-

истраживачком рачунарском мрежом РС, која је информатичка  и интернет 

инфраструктура, односно рачунарска мрежа којом се обезбеђује образовним и научно-

истраживачким организацијама и другим корисницима у РС приступ и коришћење 

интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и 

интернационалним мрежама тог типа. 

 

АМРЕС обавља послове који се односе на телекомуникације које су свако емитовање, 

пренос или пријем порука (говор, звук, текст, слика или подаци) у виду сигнала, 

коришћењем жичних, радио, оптичких или других електромагнетских система). 

АМРЕС у обављању делатности пружа услуге коришћења образовне и научно-

истраживачке рачунарске мреже РС образовним организацијама и организацијама које 

обављају научно-истраживачку делатност у РС (САНУ, Матица српска, акредитоване 

научно- истраживачке организације-институти, факултети, интегрисани универзитети и 

центри изузетних вредности, истраживачи и студенти докторских студија, односно 

стипендисти, друге организације у складу са законом којим се уређује научно-

истраживачка делатност, као и истраживачко-развојне јединице у саставу предузећа и 

друга правна лица). 

 

Средства за рад и пословање АМРЕС обезбеђују се:  

 

 из буџета РС; 

 из прихода које оствари АМРЕС пружањем услуга; 

 из донација, поклона, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и 

физичких лица;  

 из других прихода у складу са законом. 

 

АМРЕС врши објављивање годишњих извештаја и израђује планове рада у којима се 

могу наћи информације о поступању у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

АМРЕС. Годишњи извештај за 2020. годину као и Годишњи програм одржавања, 

организовања и функционисања, изградње и развоја АМРЕС за 2021. годину објављени 

су на интернет страници АМРЕС www.amres.ac.rs 

 

http://www.amres.ac.rs/
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8. Навођење прописа 

Списак прописа које АМРЕС користи у свом раду:  

 

 Закон о јавним службама („Службени гласник РС“,  бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 

закон, 83/14-др. закон); 

 Одлукa о оснивању Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа 

Републике Србије - АМРЕС“ (“Службени гласник РС“, бр. 28/10, 35/12, 46/13); 

 Статут АМРЕС („Службени гласник РС“, бr. 46/15) и други општи акти; 

 

Финансијски прописи 

 

 Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину (“Службени гласник РС“, бр. 

149/20) са подзаконским актима; 

 Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20) са подзаконским актима; 

 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС“, 

бр.80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 

62/06 –др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 –др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 

93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 

144/20, 96/2021) са подзаконским актима; 

 Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02 –др. 

закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - 

УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 –др. закон, 

112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/2021) са подзаконским актима; 

 Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС“, бр. 73/19, 44/2021–др. закон) са 

подзаконским актима; 

 Закон о порезу на додату вредност (“Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 

153/20) са подзаконским актима; 

 Уредба о буџетском рачуноводству; 

 Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад 

финансијске службе директног корисника буџетских средстава;  

 Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о 

инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног 

осигурања; 

 Правилник о систему извршења буџета Републике Србије (СУЈФ) ; 

 Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и 

функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору;  
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 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација 

обавезног социјалног осигурања;  

 Правилник о организацији буџетског рачуноводства. 

 

Радноправни прописи 

 

 Закон о раду (“Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 

- УС, 113/17, 95/18 – др. пропис); 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС“, бр.101/05, 

91/15, 113/17 – др. закон); 

 Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава(“Службени гласник РС“, 

бр.159/20); 

 Закон о спречавању злостављања на раду (“Службени гласник РС“, бр.36/10) 

 Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са 

превенцијом и заштитом од злостављања на раду (“Службени гласник РС“, 

бр.62/10); 

 Закон о евиденцијама у области рада (“Службени лист СРЈ“, бр.46/96, 

“Службени гласник РС“, бр.101/05 –др. закон, 36/09 –др. закон); 

 Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Службени гласник 

РС“, бр.34/01, 62/06 –др. закон, 116/08 –др. закон, 116/08 –др. закон, 92/11, 99/11 

–др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 –др. закон, 113/17 –др. закон, 113/17 –др. 

закон); 

 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Службени гласник РС“, 

бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 

113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/2021). 

 

Јавне набавке 

 

 Закон о јавним набавкама  (“Службени гласник РС“, бр.91/19); 

 Правилник о поступку отварања понуда (“Службени гласник РС“, бр.93/20); 

 Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

(“Службени гласник РС“, бр.21/21) и др. 

 

Сукоб интереса 

 

 Закон о јавној својини (“Службени гласник РС“, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 

108/16, 113/17, 95/18, 153/20); 

 Закон о спречавању корупције (“Службени гласник РС“, бр.35/19, 88/19, 

11/21(аутентично тумачење) и 94/2021); 

 Закон о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС“, бр.128/14). 

 

 



Булевар краља Александра 90   11111 Београд 17 

Тел/факс: +381 11 7158942 
e-mail: kontakt@amres.ac.rs 

www.amres.ac.rs 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

Октобар 2021 
17 

 

Остало 

 

 Закон о државним и другим празницима у Републици Србији (“Службени 

гласник РС“, бр.43/01, 101/07, 92/11); 

 Закон о информационој безбедности (“Службени гласник РС“, бр.6/16, 94/17, 

77/19). 

 Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18). 
 

НАПОМЕНА: АМРЕС омогућава корисницима својих услуга приступ комуникационој 

мрежи и припадајућим сервисима у складу са Правилником о општим правилима 

приступа и коришћења услуга АМРЕС бр. 022-30/2015 од 01.04.2015. године, на који 

је Влада РС дала сагласност решењем („Службени гласник РС“ бр. 33/15) и 

Правилником о коришћењу Академске мреже Србије. Ови правилници имају статус 

општих правних аката АМРЕС, a на поступке које регулишу се не примењује Закон о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 – аутентично 

тумачење) јер правни акти које доноси АМРЕС у овим поступцима немају статус 

УПРАВНИХ АКАТА. 

Правилник о регистрацији домена унутар ac.rs домена и Правилник о 

регистрацији домена унутар ак.срб домена важи као и за горе наведено. 

 

9. Услуге које установа пружа заинтересованим лицима 

Стицањем статуса АМРЕС корисника, институција има право да користи појединачне 

АМРЕС услуге, а у зависности од услуге, може бити потребно да се за њихово 

коришћење закључе посебни уговори. АМРЕС услуге намењене институцијама су: 

 

 Повезивање на АМРЕС инфраструктуру; 

 Мрежни VPN сервиси-MPLS L2 и L3 VPN, VPLS, EVPN 

 Helpdesk - 24/7 служба за подршку АМРЕС корисницима; 

 Филтрирање саобраћаја - активна заштита мрежних и рачунарских ресурса 

АМРЕС корисника од напада са Интернета; 

 Веб-прокси – безбедан приступ веб-садржајима на Интернету кроз АМРЕС 

прокси сервере; 

 DNS hosting – хостовање домена АМРЕС корисника; 

 Регистрација домена - регистар .ac.rs и .ак.срб домена; 

 eduroam – бежични приступ Интернету на локацијама широм Србије и света; 

 VPN – услуга за крајње кориснике којом се омогућава повезивање на АМРЕС 

мрежу преко мреже интернет провајдера; 

 CSIRT – oбрада инцидената везаних за безбедност ИKТ инфраструктуре и 

система; 

 Дигитални сертификати – издавање серверских дигиталних сертификата; 
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 iAMRES Федерација идентитета – услуга за АМРЕС кориснике која омогућава 

крајњим корисницима да употребом идентитета са своје институције приступа 

јувеб-услугама које се нуде кроз iАМРЕС; 

 Видео-конференције - омогућава ГДС нумерацију видео-конференцкијских 

терминала АМРЕС корисника и позиве коришћењем ГДС нумерације; 

 Multipoint видео-конференције – одржавање видео-конференцијa са више од два 

учесника и преношење видео-конференцијa тако да се може пратити путем веб-

прегледача; 

 Веб конференција - услуга за крајње кориснике која омогућава једноставно 

остваривање видео конференција са произвољним бројем учесника коришћењем 

веб прегледача; 

 Форум за администраторе – форум за размену корисних информација, мишљења 

и искустава у вези са ИКТ услугама, администрирањем система и мреже и сл; 

 Слање великих фајлова-услуга путем које се АМРЕС крајњим корисницима 

омогућава размена великих фајлова; 

 Приступ КоБСОН-у – приступ великом броју иностраних научних часописа у 

пуном тексту, електронским књигама и базама само за кориснике који према 

правилима приступа КоБСОН сервису имају право приступа. 

 

10.Поступак ради пружања услуга 

Да би правно лице стекло право да се повеже на АМРЕС и да користи остале АМРЕС 

услуге неопходно је да, пре свега, постане АМРЕС корисник. Тек тада може да упути 

захтев за повезивање на АМРЕС односно за коришћење осталих АМРЕС услуга. 

 

Одлуком о оснивању АМРЕС је одређено која правна лица могу бити АМРЕС 

корисници, а то су: 

 

 установе основане и акредитоване у складу са прописима којима је регулисана 

област образовања, васпитања и високог образовања, а чији је оснивач РС, 

аутономна покрајина, град и општина, друго правно или физичко лице, без 

обзира на начин на који су обезбеђена средства за обављање делатности; 

 акредитоване научно-истраживачке организације које су основане у складу са 

прописима којима је регулисана област научно-истраживачке делатности; 

 библиотеке; 

 студентски и ученички домови; 

 Српска академија наука и уметности; 

 Матица српска; 

 наставне базе за образовање у медицини; 

 истраживачко – развојне јединице у саставу предузећа чији је оснивач РС, друга 

правна лица која су од посебног интереса за област образовања, науке и културе; 

 органи државне управе када је то у интересу развоја АМРЕС. 
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Услови који одређују која правна лица могу постати АМРЕС корисник наведена су у 

Одлуци о оснивању АМРЕС, Правилнику о општим правилима приступа и коришћења 

услуга АМРЕС који су објављени на интернет страници АМРЕС www.amres.ac.rs 

 

Правна лица која су наведена у Правилнику о општим правилима приступа и 

коришћења услуга АМРЕС постају АМРЕС корисници потписивањем уговора о 

општим условима коришћења АМРЕС услуга. Ова правна лица нису у обавези да 

подносе писани захтев. 

 

Прaвно лице које није наведено у Правилнику о општим правилима приступа и 

коришћења услуга АМРЕС, а које жели да постане АМРЕС корисник, подноси захтев за 

стицање статуса АМРЕС корисника. Уз захтев се, у зависности од статуса правног 

лица, подноси документација којом се доказује да испуњава услове да постане АМРЕС 

корисник (нпр. oснивaчки aкт, извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод (решење) из регистра надлежног Привредног суда, уверење о 

акредитацији високошколске установе и др.). 

 

Зaхтeв сe пoднoси: личнo, путeм пoштe нa aдрeсу Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 90, 

Бeoгрaд или путeм eлeктрoнскe пoштe нa kontakt@amres.ac.rs.  

 

Правно лице, које испуњава услове, закључује уговор о условима коришћења АМРЕС 

услуга и тиме стиче статус АМРЕС корисника. 

 

Повезивањем на АМРЕС инфраструктуру АМРЕС корисницима је омогућена 

међусобна повезаност, повезаност са осталим академским, научно-истраживачким и 

образовним институцијама у РС, широм Европе и света, са интернетом, као и 

коришћење услуга које пружа АМРЕС. 

 

Повезивање представља физичко или логичко повезивање локалне рачунарско-

комуникационе мреже АМРЕС корисника на АМРЕС инфраструктуру. 

Повезивање АМРЕС корисника остварује се потпуном физичком и логичком 

реализацијом комуникационе мреже од АМРЕС корисника до АМРЕС приступне  

тачке. 

Повезивање АМРЕС корисникана на АМРЕС инфраструктуру подразумева искључиво 

повезивање комуникационих и рачунарских уређаја који припадају АМРЕС кориснику 

или АМРЕС крајњем кориснику тог АМРЕС корисника. 

 

АМРЕС корисник своје право на повезивање на АМРЕС ифнраструктуру не може 

пренети на трећа правна и физичка лица. 

АМРЕС корисник који је повезан на АМРЕС инфраструктуру не сме директно или 

индиректно повезати на АМРЕС инфраструктуру, пружити или омогућити коришћење 

АМРЕС инфраструктуре или услуга или да додели права АМРЕС корисника, 

комерцијално или без надокнаде, другим правним или физичким лицима за које 

АМРЕС није дао одобрење да могу да користе АМРЕС ресурсе и да буду повезани на 

АМРЕС инфраструктуру. 

 

http://www.amres.ac.rs/
mailto:kontakt@amres.ac.rs
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АМРЕС на основу података који су садржани у пријави подносиоца захтева, физичке и 

логичке топологије АМРЕС мреже, физичких и техничких капацитета приступних 

тачака АМРЕС ифнраструктуре, опреме и линкова те у складу са Финансијским планом 

АМРЕС и Годишњим програмом одржавања, организовања и функционисања 

информационо-комуникационе установе “Академска мрежа РС-АМРЕС„ за текућу 

годину, израђује предлог техничког решења за повезивање АМРЕС корисника на 

АМРЕС инфраструктуру. 

АМРЕС корисник је у обавези да на основу предложеног техничког решења за 

повезивање и начина повезивања, донесе одлуку о томе да ли прихвата предлог тог 

решења и о томе обавести АМРЕС. Уколико АМРЕС корисник прихвати предложено 

техничко решење, АМРЕС корисник и АМРЕС закључују уговор о повезивању на 

АМРЕС инфраструктуру којим се ближе дефинишу права и обавезе АМРЕС корисника. 

Након потписивања уговора приступа се фази реализације повезивања. 

 

11.Преглед података о пруженим услугама 

У току 2020. године, АМРЕС је наставио са редовним активностима на оперативном 

одржавању и пружању техничке подршке у раду АМРЕС школске мреже. Такође, у 

складу са континуираном тенденцијом АМРЕС за сталним унапређењем перформанси, 

функционалности и капацитета рада АМРЕС инфраструктуре зa  пружање услуга 

повезивања школа, АМРЕС је током 2020. године, потписао нови оквирни споразум са 

Телекомом Србија о певезивању школа на АМРЕС мрежну инфраструктуру. Према 

новом оквирном споразуму са Телекомом Србија, предвиђено је да поред матичних 

објеката школа и све истурене локације школа буду повезане на АМРЕС мрежу у 

периоду 2020/2021 године. На основу новог оквирног споразума, а након истека 

претходно потписаних уговора, у 2020. години, број школа које се повезују dark-fiber 

приступним везама је остао непромењен (133), док је број школа повезаних оптичким 

везама са симетричним пропусним опсегом повећан (са 250 на 350), док се повезивање 

преосталих 50 школа, које се повезују овом технологијом, очекује у првој половини 

2021. године. 

 

У току 2020. године, настављен је рад на одржавању АМРЕС мреже установа културе 

на републичком нивоу. Према важећем оквирном споразуму са Телекомом Србија, dark-

fiber приступним мрежама је повезано 12 установа културе, док је оптичким везама са 

симетричним пропусним опсегом повезано 19 установа. 

 

У току 2020. године, настављене су редовне активности на управљању, надгледању и 

одржавању, IP/MPLS комуникационе опреме на кичми АМРЕС мреже (IP/MPLS 

уређаји инсталирани на кичми АМРЕС мреже у око 70 АМРЕС приступних тачака у 50 

градова РС). Вршене су активности у циљу одржавања оперативности и стабилности 

рада мреже: отклањање последица физичких кварова на опреми и сметњи које се појаве 

у њеном функционисању, решавање инцидената и проблема у функционисању 

имплементиране опреме, сервиса и технологије, ажурирање софтвера на уређајима, 
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измена конфигурација уређаја, измена сигурносних правила на уређајима, додавање 

нових инстанци сервиса итд. 

 

У току 2020. године извршена је инсталација и пуштање у рад система за централно 

управљање и надгледање рада АМРЕС транспортне DWDM мреже и извршена је 

физичка и логичка конфигурација уређаја у појединим АМРЕС чвориштима и 

конфигурисани су сервиси преноса унутар транспортне платформе. У току 2020. године 

очекује се интеграција транспортне DWDM  и IP/MPLS опреме у појединим АМРЕС 

чвориштима на кичми мреже. Након пуштања опреме у потпуни, продукцијски рад 

капацитети линкова на кичми АМРЕС мреже биће повећани са садашњег капацитета од 

10 Gbps на 20 Gbps. 

 

Током 2020. године настављено је и са повезивањем нових институција на АМРЕС 

мрежну инфраструктуру. Повезивања су остварена самосталном реализацијом привода 

до најближе АМРЕС приступне тачке, од стране АМРЕС корисника услуга. 

 

У 2020. години настављен је даљи развој капацитета АМРЕС бежичне инфраструктуре, 

кроз реализацију пројекта Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

„Повезане школе“. У складу са циљевима пројекта, у око 450 школа у РС током 2020.  

године изграђена је инфраструктура локалних рачунарских мрежа, у склопу чије 

реализације су инсталиране и бежичне тачке приступа на свим локацијама. 

 

У току 2020. године извршене су активности на пуштању преостале DC опреме у рад, 

као и миграција дела информационе опреме из старе DC просторије у нову просторију 

чворишта. У току 2021. године планиране су активности на миграцији преосталог дела 

опреме, као и реализацији 2. фазе пројекта као и активности на обезбеђивању техничког 

пријема обе фазе реализације и употребне дозволе за реконструисану и адаптирану DC 

просторију АМРЕС централног чворишта. Реализацијом наведених активности значајно 

ће се побољшати доступност и расположивост свих АМРЕС ресурса који се хостују у 

овом чворишту, као и квалитет свих услуга које АМРЕС пружа својим корисницима. 

 

Од почетка јануара 2019. године АМРЕС је члан пројекта: GN4-phase3 који траје до 

краја децембра 2022. године. АМРЕС учествује у активностима развоја и оперативног 

рада федерације идентитета, развоју GEANT каталога софтвера и менаџмента 

софтверског развоја у оквиру GEANT пројекта, праћења перформанси мрежа за 

образовне и научне установе у Европи, унапређења услуга GEANT мреже и развоја 

VPN сервиса за научне установе у Европи, инвентара мулти-доменских 

инфраструктура, сервиса итд. 

 

У току 2020. године вршене су следеће активности везане са пословима управљања 

ac.rs и ак.срб доменом: регистрација домена унутар ac.rs и ак.срб домена, чување 

података о регистрованим доменима у бази података типа WHOIS, промена података о 

регистрованим доменима, продужења регистрације регистрованих домена, престанак 

регистрације регистрованих домена, као и послови одржавања DNS система за ac.rs и 

ак.срб домене (редовно ажурирање системског и апликативног софтвера на примарним 

и секундарним серверима, редовно чување података нанаменским серверима за 
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складиштење података, конфигурисање апликативног софтвера, одговарајућа заштита 

сервера итд.). 

 

У току 2020.  године настављен је део послова АМРЕС CSIRT тима који се односе на 

мрежне сигурносне инциденте. Број укупно обрађених тикета који се односе на 

сигурносне инциденте од 1. јануара до 31. децембра 2020. године био је 751 што је 

повећање од 35,3% у односу на број тикета у 2019. години. Од укупног броја тикета, 

362 тикета су успешно обрађена (стање „resolved“). Током 2020. године забележено је 

241 одбијених тикета који се односе на притужбе за IP адресни простор других правних 

лица у РС. 

 

АМРЕС је током 2020. године учествовао у међународној организацији европских 

академских мрежа GEANT. Представници АМРЕС су учествовали на састанцима 

појединих радних група, појединим GEANT форумима за оперативно управљање 

инфраструктуром и сервисима, различитим експертским групама и тренинзима, 

генералној Скупштини GEANT, GEANT TNC конференцији и сл. 

 

У првој половини 2020. године, током трајања претходног уговора са GEANT 

асоцијацијом, дошло је до промене сертификационе куће која издаје дигиталне 

сертификате за научно-истраживачке и образовне институције у РС које су чланице 

АМРЕС. АМРЕС је организовао прелазак свих АМРЕС корисника на нови портал и 1. 

септембра 2020. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге, 

потписао нови уговор са GEANT асоцијациојом по коме може издавати дигиталне 

сертификате АМРЕС корисницима. У току 2020. године, на нови портал прешло је 57 

организација, а прибављено је 185 сертификата. 

 

У току 2020. године у оквиру АМРЕС eduroam услуге спроведене су активности на 

оперативном одржавању и унапређењу АМРЕС eduroam услуге и активности на 

увођењу ове услуге у оквиру АМРЕС корисника. 

 

У току 2020. године настављен је рад на реализацији iАМРЕС услуге у фази пробног 

рада, који обухвата неколико АМРЕС корисника као и прокси сервер који омогућује 

транспарентно повезивање институција које одржавају своју ААИ инфраструктуру. 

 

У току 2020. године АМРЕС је пружао услуге хостинга за део опреме неопходне за 

реализацију пројекта из 2017. године којим је предвиђено да се за 40 основних и 

средњих школа у РС обезбеди Wi-Fi услуга и веза ка интернету и услугама Microsoft. 

Опрема за реализацију пројекта је у току 2020. године пресељена у нову DC просторију 

АМРЕС централног чворишта. 
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У току 2020. године у оквиру услуге видео-конференција рађено је на следећим 

активностима: 

 

 у склопу реализације нумерације Н.323 видео-конференцијских терминала, 

АМРЕС нуди услугу ГДС нумерације којом се омогућава једноставнија и 

интуитивнија употреба система за видео-конференције; 

 у циљу омогућавања конференција са више од два учесника, АМРЕС у сарадњи 

са РЦУБ нуди MCU услугу којом се омогућавају мултипоинт видео-

конференције и стриминг; 

 реализација услуге подршке корисника АМРЕС и услуге одржавања видео-

конференција. 

 

 

Услуга веб-конференција корисницима АМРЕС омогћава једноставно остваривање 

видео-конференција са произвољним бројем учесника коришћењем веб-прегледача. У 

току 2020. године дефинисан је начин на који ће АМРЕС корисници користити услугу 

веб-конференција коју АМРЕС пужа путем набављеног новог комерцијалног решења и 

израђена су одговарајућа корисничка упутства и туторијали. 

АМРЕС сајт обједињује информације о организацији АМРЕС, актуелним дешавањима 

у АМРЕС-у, набавкама као и детаљне информације о АМРЕС услугама и начину на 

који их корисници и чланице остварују. У току 2020. године рађено је на редовном 

одржавању АМРЕС сајта. 

 

У току 2020. године рађено је на редовном одржавању форума за АМРЕС 

администраторе. 

 

Током 2020. године, АМРЕС је радио на редовном одржавању прокси сервиса, 

базираног на „Ironport Web Securitu“ уређајима. Коришћењем ових уређаја АМРЕС 

крајњим корисницима се обезбеђује сигуран приступ Интернету јер се приликом 

проксирања веб-саобраћаја на прокси уређајима аутоматски блокирају малициозни веб-

сајтови који могу заразити АМРЕС крајње кориснике. 

 

У току 2020. године, радило се на редовном одржавању АМРЕС VPN сервиса. 

У току 2020. године рађено је на редовном одржавању Filesender услуге. 

У току 2020. године рађено је на редовном одржавању система за прихватање, 

складиштење и обраду логова. 

 

У склопу пружања подршке свим АМРЕС корисницима у РС, АМРЕС реализује 

јединствени први ниво корисницима - АМРЕС хелпдеск. 

Подаци који се ондосе на пружене услуге АМРЕС у току 2020 године, приказане су у 

оквиру Годишњег извештаја АМРЕС за 2020. годину и увид у исте се може извршити 

прегледом интернет странице www.amres.ac.rs 

 

 

http://www.amres.ac.rs/
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12. Подаци о  приходима и расходима установе АМРЕС 

Информационо комуникациона установа „Академска мрежа РС - АМРЕС“ се током 

2020. године финансирала из буџета РС, преко Министарства за трговину, туризам и 

телекомуникације са функционалне класификације 460 и то трансфером са економске 

класификације 424 - Специјализоване услуге.  

 

Финансијкси план за 2020. годину састоји се из плана текућих прихода, плана расхода 

који чине текући расходи и издаци за нефинансијску имовину. 

 

Вишак прихода над расходима, остварен у периоду од 01.01. до .31.12.2019. године, а 

пренет по почетном стању 01.01.2020. године, износио је 32.924.423 динара. Током 

2020. године ова средства су коришћена за набавку опреме у износу од 15,724,423 

динара, набавку нематеријалне имовине у износу од 2.000.000 динара и за 

специјализоване услуге у износу од 15.200.000 динара. 

 

Укупни приходи са којима је АМЕРС располагао и расходи и издаци које је реализовао 

са редовног рачуна буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, дати су у табели 

бр.4. 

 

Табела 4: Реализовани приходи и расходи у 2020. години 

ПРИХОДИ ПО 

ПОЧЕТНОМ 

СТАЊУ по 

почетном 

стању 

01.01.2020 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 

КОРЕКЦИЈА-

ПОВРАЋАЈ на 

рачун 

УКУПНИ 

ПРИХОДИ 

УКУПНИ 

РАСХОДИ 

РАЗЛИКА 

(приходи-

расходи) 

1 2 3 4(1+2+3) 5 6(4-5) 

32,924,423 254,000,000 837,439 287,761,862 255,735,032 32,026,829 

 

I Укупни приходи на редовном рачуну буџета са којима је АМРЕС располагао у 2020. 

години износе 287.761.862 динара. У складу са одобреном апропријацијом, у периоду 

од 01.01. до 31.12.2020. године, пренета су средства у износу од 254.000.000 динара. 

Њихова структура је следећа: 
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1. Из буџета су пренета средства према следећој динамици: 
 

Датум Износ 

03.02.2020. 50.000.000 

12.03.2020. 80.000.000 

30.06.2020. 50.000.000 

30.07.2020. 74.000.000 

Укупно 254.000.000 

 

2. Увећани приходи кроз корекцију новчаних токова износе 837.439 динара и то по 

основу рефундације трошкова мобилног телефона 5.373 динара, повраћаја дела 

датог аванса у 2019. години, од стране Телекома Србија у износу од 831.598 

динара и повраћаја дела датог аванса у 2019. години, од стране МОЛ 469 динара. 

 

II Укупни расходи у истом периоду износили су укупно 255.735.033 динара, од чега 

трошкови на класи 4*- 231.062.565 динара, а издаци на класи 5*- 24.672.468 динара и то 

за набавку опреме 15.672.468 динара, а за набавку нематеријалне имовине 9.000.000 

динара. 

Приказ планираних трошкова умањених за реализоване трошкове приказан је у табели. 
 

III Образложење за одступање реализованих трошкова од планских величина је 

следеће: 

 

пратећи са једне стране извршење прихода, а са друге стране извршење трошкова, као и 

њихову динамику, јасно је да трошкови по својој структури, на неким позицијама, нису 

могли бити усклађени са Финансијским планом за 2020. годину; 

  

неутрошена буџетска средства у 2020. години су настала услед динамике реализације 

уговора, те тиме и плаћања која су одређена у уговорима о јавној набавци за услуге 

повезивања основних и средњих школа на АМРЕС. 

 

Такође, АМРЕС је имао на почетку 2020. године 12 запослених (планирано је 30), а на 

крају године свега 14. Осим тога током 2020. године две запослене су користиле право 

на породиљско одсуство. Све то је значајно допринело одступању на позицији зарада, 

накнада и осталих трошкова који су непосредно условљени бројем запослених. 

Поред наведеног, значајне уштеде остварене су на свим позицијама које носе валутну 

клаузулу (закуп пословног простора, плаћање ино-добављача, ПДВ по увозним 

фактурама) из разлога стабилности курса у 2020. години. 
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Уштеда је постигнута и наматеријалним трошковима услед политике рационализације 

коју је АМРЕС спровео, као и на позицији службених путовања у иностранство. 

 

IV На основу пописа спроведеног на дан 31.12.2020. године, АМРЕС располаже 

следећим средствима рада: 

 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 31.12.2020. 

ОСНОВ НАБАВНА ЦЕНА ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 18,890,350.37 14,896,731.37 3,993,619.00 

МРЕЖНА ОПРЕМА 567,962,233.29 452,040,403.33 115,921,839.96 

КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 3,269,338.28 2,821,351.36 447,986.92 

ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ 3,098,000.00 3,098,000.00 0.00 

КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА 177,604.12 177,604.12 0.00 

ОПРЕМА ЗА ДОМАЋ. И 

УГОСТИТЕЉСТВО 

71,145.00 47,298.13 23,846.87 

ЛИЦЕНЦЕ 54,220,651.65 44,180,401.06 10,040,240.59 

УКУПНО 647,689,322.71 517,261,789.37 130,427,533.34 

 

 

Табела  5.: Преглед прихода и расхода и издатака у 2020.години 

 

КОНТО 

 

НАЗИВ 

План за 

2020. 

годину 

Укупни 

расходи 

Планирано 

умањено за 

утрошено 

 0 1 2 3(1-2) 

411   Плате, додаци и накнаде запослених 18,114,090 13,200,815,80 4,913,274.20 

 

412 

  Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 

3,106,566 

 

2,197,935.83 

 

908,630.17 

413   Накнаде у натури 90,000 24,000.00 66,000.00 

 4131  Накнаде у натури 90,000 24,000.00 66,000.00 

  413142 Поклони за децу запослених 90,000 24,000.00 66,000.00 

414   Социјална давања запосленима 200,000 68,488.00 131,512.00 

 4143  Отпремнине и помоћи 200,000 68,488.00 131,512.00 
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414314 

Помоћ у случају смтри запосленог или 

члана уже породице 

 

200,000 

 

68,488.00 

 

131,512.00 

415   Накнаде трошкова за запослене 1,400,000 1,001,107.79 398,892.21 

 4151  Накнаде трошкова за запослене 1,400,000 1,001,107.79 398,892.21 

   

415112 

Накнаде трошкова за превоз на посао и 

са посла 

 

1,400,000 

 

1,001,107.79 

 

398,892.21 

421   Стални трошкови 181,130,000 162,301,028.46 18,828,971.54 

  

4211 

 Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 

 

350,000 

 

416,124.44 

 

-66,124.44 

  421111 Трошкови платног промета 250,000 357,110.68 -107,110.68 

  421121 Трошкови банкарских услуга 100,000 59,013.76 40,986.24 

 4212  Енергетске услуге 6,500,000 6,357,309.98 192,690.02 

  421211 Услуге за електричну енергију 6,000,000 5,998,137.61 1,862.39 

  421225 Централно грејање 550,000 359,172.37 190,827.63 

 4213  Комуналне услуге 790,000 689,382.12 100,617.88 

  421311 Услуге водовода и канализације 120,000 54,444.21 65,555.79 

  421324 Изношење смећа 80,000 60,872.91 19,127.09 

  421325 Услуге чишћења 590.000 574,065.00 15,935.00 

 4214  Услуге комуникације 162,970,000 145,010,407.65 17,959,592.35 

  421411 Телефон, телефакс 300,000 109,187.51 190,812.49 

  421412 Интернет и слично 161,800,000 144,368,142.82 17,431,857.18 

  421414 Услуге мобилних телефона 750,000 527,927.32 222,072.68 

  421421 Услуге поште 20,000 450.00 19,550.00 

  421422 Услуга доставе 100,000 4,700.00 95,300.00 

 4215  Трошкови осигурања 170,000 109,356.00 60,644.00 

  421512 Осигурање возила 110,000 62,952.00 47,048.00 

   

421521 

Осигурање запослених у случају 

несреће на раду 

 

60,000 

 

46,404.00 

 

13,596.00 

 4216  Закуп имовине 7,000,000 6,505,929.62 494,070.38 

  421612 Закуп нестамбеног простора 7,000,000 6,505,929.62 494,070.38 

 4219  Остали трошкови 3,300,000 3,212,518.65 87,481.35 

  421919 Остали непоменути трошкови 3,300,000 3,212,518.65 87,481.35 

422   Трошкови путовања 240,000 2,100.00 237,900.00 

  

4221 

 Трошкови службених путовања у 

земљи 

 

85,000 

 2,100.00  

82,900.00 

   

422111 

Трошкови дневница (исхране) на 

службеном путу  

 

40,000 

 

2,100.00 

 

37,900.00 

   

422121 

Трошкови превоза на службеном путу 

у земљи 

 

0 

 

0.00 

 

0.00 

   Трошкови смештаја на службеном путу    
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422130 у земљи 40,000 0.00 40,000.00 

  

4222 

 Трошкови службених путовања у 

иностранство 

 

155,000 

 

0.00 

 

155,000.00 

   

422211 

Трошкови дневница за службени пут у 

иностранство 

 

32,000 

  

 0.00 

 

32,000.00 

   

422221 

Трошкови превоза на службеном путу 

у иностранству 

 

68,400 

 

0.00 

 

68,400.00 

   

422231 

Трошкови смештаја на службеном путу 

у иностранство 

 

51,200 

 

0.00 

 

51,200.00 

   

422299 

Остали трошкови за службено 

путовање у иностранство 

 

3,400 

 

0.00 

 

3,400.00 

423   Услуге по уговору 14,047,105 11,578,894.05 2,468,210.95 

 4231  Административне услуге 530,000 489,600.00 40,400.00 

  423111 Услуге превођења 40,000 0.00 40,000.00 

  423131 Рачуноводствене услуге 490,000 489,600.00 400.00 

 4232  Комјутерске услуге 750,000 351,535.20 398,464.80 

  423221 Услуге одржавања рачунара 150,000 53,340.00 96,660.00 

  423291 Остале компјутерске услуге 600,000 298,195.20 301,804.80 

  

4233 

 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 

 

290,000 

 

0.00 

 

290,000.00 

  423321 Котизације 100,000 0.00 100,000.00 

  423399 Остали издаци за стручно образовање 190,000 0.00 190,000.00 

 4234  Услуге информисања 150,000 99,080.00 50,920.00 

  423419 Остале услуге штампања 50,000 0.00 50,000.00 

   

423432 

Објављивање тендера и 

информативних огласа 

 

100,000 

 

99,080.00 

 

920.00 

 4235  Стручне услуге 8,717,105 7,494,606.27 1,222,498.73 

  423511 Ревизија  0.00 0.00 

  423539 Остале правне услуге 500,000 216,000.00 284,000.00 

  423591 Накнаде члановима УО и НО 6,698,117 5,769,172.23 928,944.77 

  423599 Уговор о допунском раду 1,518,988 1,509,434.04 9,553.96 

 4239  Остале опште услуге 3,610,000 3,144,072.58 465,927.42 

  423911 Остале опште услуге 3,610,000 3,144,072.58 465,927.42 

424   Специјализоване услуге 21,237,239 21,001,536.77 235,702.23 

 4249  Остале специјализоване услуге 21,237,239 21,001,536.77 235,702.23 

  424911 Остале специјализоване услуге 21,237,239 21,001,536.77 235,702.23 

425   Текуће поправке и одржавање 1,550,000 1,272,857.88 277,142.12 

  

4251 

 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 

 

100,000 

   

0.00 

 

100,000.00 

   Остале услуге и материјали за текуће    
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425119 поправке и одржавање зграде 100,000 0.00 100,000.00 

 4252  Текуће поправке и одржавање опреме 1,450,000 1,272,857.88 177,142.12 

   

425219 

Остале поправке и одржавање опреме 

за саобраћај 

 

150,000 

 

148,069.27 

 

1,930.73 

  425222 Рачунарска опрема 1,300,000 1,124,788.61 175,211.39 

426   Материјал 1,655,000 1,063,149.93 591,850.07 

 4261  Административни материјал 200,000 22,801.92 177,198.08 

  426111 Канцеларијски материјал 50,000 22,801.92 27,198.08 

  426191 Остали административни материјал 150,000 0.00 150,000.00 

  

4263 

 Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 

 

215,000 

 

200,500.00 

 

14,500.00 

  426311 Публикације, часописи и гласила  215,000 200,500.00 14,500.00 

 4264  Материјал за саобраћај 450,000 431,272.47 18,727.53 

  426411 Бензин 400,000 400,000.00 0.00 

  426491 Остали материјал за превозна средства 50,000 31,272.47 18,727.53 

  

4268 

 Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 

 

200,000 

 

197,572.50 

 

2,427.50 

  426811 Хемијска средства за чишћење 30,000 29,592.72 407.28 

   

426819 

Остали материјал за одржавање 

хигијене 

 100,000  98,116.28  

1,883.72 

  426829 Остали материјал за угоститељство 70,000 69,863.50 136.50 

 4269  Материјал за посебне намене 590,000 211,003.04 378,996.96 

  426911 Потрошни материјал 590,000 211,003.04 378,996.96 

 

462 

  Дотације међународним 

организацијама 

 

19,200,000 

 

17,239,004.56 

 

1,960,995.44 

  

4621 

 Текуће дотације међународним 

организацијама 

 

19,200,000 

 

17,239,004.56 

 

1,960,995.44 

   

462191 

Остале текуће дотације међународним 

организацијама 

 

19,200,000 

 

17,239,004.56 

 

1,960,995.44 

482   Порези, обавезне таксе и казне 230,000 111,645.66 118,354.34 

 4821  Остали порези 30,000 15,351.00 14,649.00 

  482131 Регистрација возила 30,000 15,351.00 14,649.00 

 4822  Обавезне таксе 200,000 96,294.66 103,705.34 

  482211 Републичке таксе 100,000 2,870.00 97,130.00 

  482241 Општинске таксе 100,000 93,424.66 6,575.34 

512   Машине и опрема 15,724,423 15,672,468.00 51,955.00 

 5122  Административна опрема 15,724,423 15,672,468.00 51,955.00 

  512223 Мрежа 15,724,423 15,672,468.00 51,955.00 

515   Нематеријална имовина 9,000,000 9,000,000.00 0.00 

 5151  Нематеријална имовина 9,000,000 9,000,000.00 0.00 
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  515192 Лиценце 9,000,000 9,000,000.00 0.00 

   УКУПНО 286,924,423 255,735,032.73 31,189,390.27 
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13. Подаци о јавним набавкама 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 
Наручилац ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА УСТАНОВА „АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АМРЕС“  
Година плана 2020. 
Верзија плана 1 
Датум усвајања 17.09.2020. 
Рбр Врста 

предмета 
Предмет јавне набавке Процењена 

вредност 
Врста 
поступка 

Оквирно 
време 

покретања 

ЦПВ НСТЈ 
извршења/ 

испоруке 

Техника  Спроводи 
други 

наручилац 

Напомена 

0001 Добра  Информационо-
комуникационаопремаза 

АМРЕС мрежу и улсуге и 

АМРЕС цнетралночвориште 

 Отворени 
поступак 

4. квартал 32420000-
мрежна опрема 

РС11- 
Београдски 

регион 

   

0002 Добра Лиценце за софтвер за 
подршку услуге АМРЕС веб 

конференција 

 Отворени 
поступак 

4. квартал 48515000- 
Програмски 

пакет за видео 

конференције 

РС11- 
Београдски 

регион 

   

0003 Услуге Услуга првог нивоа подршке 

свим корисницима повезаним 

на АМРЕС мрежу  

 Отворени 

поступак 

4. квартал 72253000- 

Услуге службе за 

помоћ 
корисницима и 

подршку 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0004 Услуге Услуга имплементације 

сервиса и услуга АМРЕС у 
регионима Републике Србије 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 72300000- 

Услуге у вези са 
подацима 

РС11- 

Београдски 
регион 

   

0005 Услуге Услуга  системске подршке 

ради обезбеђивања 
функционисања система на 

централној локацији АМРЕС 

потребна за реализацију 
пројекта повезане школе 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 72611000- 

Услуге техничке 
рачунарске 

подршке 

РС11- 

Београдски 
регион 

   

 



Булевар краља Александра 90   11111 Београд 17 

Тел/факс: +381 11 7158942 
e-mail: kontakt@amres.ac.rs 

www.amres.ac.rs 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ 

Октобар 2021 
32 

 
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 
Наручилац ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА УСТАНОВА „АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АМРЕС“  
Година плана 2021. 
Верзија плана 1 
Датум усвајања 19.03.2021. 
Рбр Врста 

предмета 

Предмет јавне набавке Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 
покретања 

ЦПВ НСТЈ 

извршења/ 
испоруке 

Техника  Спроводи 

други 
наручилац 

Напомена 

0001 Добра  Опрема за унапређење услова 

рада и капацитета АМРЕС 

централног чворишта 

 Отворени 

поступак 

2. квартал 42500000- 

Расхладни 

уређаји и опрема 
за вентилацију 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0002 Добра Лиценце за софтвер за 

подршку услуге АМРЕС веб 

конференција 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 48515000- 

Програмски 

пакет за видео 

конференције 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0003 Услуге Услуга првог нивоа подршке 

свим корисницима повезаним 
на АМРЕС мрежу  

 Отворени 

поступак 

4. квартал 72253000- 

Услуге службе за 
помоћ 

корисницима и 
подршку 

РС11- 

Београдски 
регион 

   

0004 Услуге Услуга имплементације 

сервиса и услуга АМРЕС у 

регионима Републике Србије 

 Отворени 

поступак 

4. квартал 72300000- 

Услуге у вези са 

подацима 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0005 Услуге Услуга одржавања опреме и 

система за функционисање 

АМРЕС централбог 

чворишта 

 Отворени 

поступак 

2. квартал 50700000- 

Услуге поправке 

и одржавања 

инсталација у 

зградама 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0006 Услуге Услуга издавања  дигиталних 

сертификата 

 Отворени 

поступак 

2. квартал 64220000- 

Телекомуникаци
оне услуге, 

изузев услуга 

телефоније и 
преноса података 

РС11- 

Београдски 
регион 
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0007 Добра Услуга испоруке електричне 
енергије за потребе напајања 

АМРЕС централног 

чворишта 

 Отворени 
поступак 

2. квартал 09310000- 
Електрична 

енергија 

РС11- 
Београдски 

регион 

   

0008 Услуге Одржавање софтвера и 

система за аутоматизовану 

аналитику, извештавање и 

праћење рада школске 

АМРЕС мреже 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 72267000- 

Услуге 

одржавања и 

поправке 

софтвера 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

 
 
 

ИЗМЕНА БР. 1 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
Наручилац ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА УСТАНОВА „АКАДЕМСКА МРЕЖА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – АМРЕС“  
Година плана 2021. 
Верзија плана 3 
Датум усвајања 27.08.2021. 
Рбр Врста 

предмета 

Предмет јавне набавке Процењена 

вредност 

Врста 

поступка 

Оквирно 

време 

покретања 

ЦПВ НСТЈ 

извршења/ 

испоруке 

Техника  Спроводи 

други 

наручилац 

Напомена 

0001 Добра  Опрема за унапређење услова 

рада и капацитета АМРЕС 

централног чворишта 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 42500000- 

Расхладни 

уређаји и опрема 
за вентилацију 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0002 Добра Лиценце за софтвер за 

подршку услуге АМРЕС веб 

конференција 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 48515000- 

Програмски 

пакет за видео 
конференције 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0003 Услуге Услуга првог нивоа подршке 

свим корисницима повезаним 
на АМРЕС мрежу  

 Отворени 

поступак 

4. квартал 72253000- 

Услуге службе за 
помоћ 

корисницима и 

подршку 

РС11- 

Београдски 
регион 

   

0004 Услуге Услуга имплементације 
сервиса и услуга АМРЕС у 

регионима Републике Србије 

 Отворени 
поступак 

4. квартал 72300000- 
Услуге у вези са 

подацима 

РС11- 
Београдски 

регион 

   

0005 Услуге Услуга одржавања опреме и 
система за функционисање 

 Отворени 
поступак 

2. квартал 50700000- 
Услуге поправке 

РС11- 
Београдски 

  Спроведена 
набавка 
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АМРЕС централбог 
чворишта 

и одржавања 
инсталација у 

зградама 

регион 

0006 Услуге Услуга издавања  дигиталних 
сертификата 

 Отворени 
поступак 

2. квартал 64220000- 
Телекомуникаци

оне услуге, 

изузев услуга 

телефоније и 

преноса података 

РС11- 
Београдски 

регион 

  Спроведена 
набавка 

0007 Добра Електрична енергија за 
потребе напајања АМРЕС 

централног чворишта 

 Отворени 
поступак 

2. квартал 09310000- 
Електрична 

енергија 

РС11- 
Београдски 

регион 

  Спроведена 
набавка 

0008 Услуге Одржавање софтвера и 
система за аутоматизовану 

аналитику, извештавање и 

праћење рада АМРЕС 
школске мреже 

 Отворени 
поступак 

4. квартал 72267000- 
Услуге 

одржавања и 

поправке 
софтвера 

РС11- 
Београдски 

регион 

   

0009 Довра Информационо-

комуникациона опрема за 

АМРЕС мрежу и услуге 

 Отворени 

поступак 

3. квартал 32420000- 

Мрежна опрема 

РС11- 

Београдски 

регион 

   

0010 Услуге Услуга системске подршке 

ради обезбеђивања 

функционисања система на 
централној локацији АМРЕС 

потребна за релизацију 

пројекта Повезане школе 

 Отворени 

поступак 

4. квартал 72611000- 

Услуге техничке 

рачунарске 
подршке 

РС11- 

Београдски 

регион 
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Јавне набавке у складу са Планом јавних набавки за 2020. годину и Законом о 
јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15, 68/15, у примени до 
01.07.2020. године) и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 
91/19, у примени од 01.07.2020. године): 

 

Јавна набавка мале вредности услуге - Испорука електричне енергије - 
ЈНМВ бр. 01/20 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге, закључен је Уговор 

о испоруци електричне енергије, на период од 12 месеци, почев од 01.05.2020. године, 

укупне уговорене вредности 4.583.333,00 динара без ПДВ, односно 5.500.000,00 динара 

са ПДВ, са добављачем ЈП ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. Балканска бр. 

13, ПИБ 103920327, мат. бр. 20053658. 

 

Јавна набавка мале вредности услуге - Мобилна и фиксна телефонија - 

ЈНМВ бр. 02/20 

 

Предметна јавна набавка обликована је у 2 партије: 

Партија 1 - Услуга фиксне телефоније  

Партија 2 - Услуга мобилне телефоније  

 

У обе партије је донета одлука о закључењу оквирног споразумана на период од 2 

године са добављачем ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. 

Таковска бр. 2, ПИБ 100002887, мат.бр. 17162543. Вредност оквирног споразума за 

партију 1 је 500.000,00 динара без ПДВ, а за партију 2 је 1.250.000,00 динара без ПДВ. 

На основу оквирних споразума закључена су и 2 уговора на период од по 12 месеци: 

 за партију 1 Уговор о пружању услуге фиксне телефоније, уговорене вредности 
250.000,00 динара без ПДВ, односно 300.000,00 динара са ПДВ; 

 за партију 2 Уговор о пружању услуге мобилне телефоније, уговорене вредности 
625.000,00 динара без ПДВ, односно 750.000,00 динара са ПДВ. 

 

Јавна набавка мале вредности услуге - Услуга одржавања опреме и 
система за функционисање АМРЕС централног чворишта - ЈНМВ бр. 03/20 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге, закључен је Уговор 

о пружању услуге одржавања опреме и система за функционисање АМРЕС централног 

чворишта, на период од 12 месеци, почев од 01.06.2020. године, укупне уговорене 

вредности 1.143.885,00 динара без ПДВ, односно 1.372.662,00 динара са ПДВ, са 

групом добављача „ENEL RS" д.о.о, са седиштем у Београду, Нови Београд, ул. 

Зеленгорска бр. 1г, мат.бр. 17358430, ПИБ 100822561 - носилац посла и „TVI“ д.о.о, са 

седиштем у Београду, Чукарица, ул. Стојана Матића бр. 44/2, мат.бр. 20663987, ПИБ 

106707005 - члан групе понуђача. 
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Јавна набавка мале вредности добра - Лиценце за софтвер за 
аутоматизовану аналитику, извештавање и праћење рада АМРЕС школске 
мреже - ЈНМВ бр. 04/20 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности добара, закључен је Уговор 

о купопродаји лиценци за софтвере за аутоматизовану аналитику, извештавање и 

праћење рада АМРЕС школске мреже, укупне уговорене вредности 4.600.000,00 динара 

без ПДВ, односно 5.520.000,00 динара са ПДВ, са групом добављача „АРТЕСНNIК" 

д.о.о, Текеришка 9, 15000 Шабац, мат. бр. 21289248, ПИБ 110042599 - носилац посла и 

„OCTAKRON' д.о.о., Јеврејска 32, 11000 Београд мат. бр. 21334103, ПИБ 110304499 - 

члан групе понуђача. 

 

Јавна набавка мале вредности услуге - Услуга издавања дигиталних 

сертификата - ЈНМВ бр. 05/20 

 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуге, закључен је Уговор 

о пружању услуге издавања дигиталних сертификата на период од 8 месеци, почев од 

01.09.2020. године, укупне уговорене вредности 7.225 евра без ПДВ, односно 8.670 евра 

са ПДВ, са добављачем GEANT Association, Hoekenrode 3, 1102 BR Amsterdam, The 

Netherlands, ID number of the bidder: 40535155, CEO, GEANT A ssociation. 

Јавна набавка услуга - Услуга повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС – ЈН бр. 
01/20 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге закључен је оквирни 

споразум на период од 2 године са добављачем ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, 

Београд, ул. Таковска бр. 2, мат.бр. 17162543, ПИБ 100002887. Вредност оквирног 

споразума је 513.333.333,00 динара без ПДВ, односно 616.000.000,00 динара са ПДВ. 

 

На основу оквирног споразума са добављачем закључена су 3 уговора: 

 

 Уговор о пружању услуге повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС, почев од 
27.08.2020. године до 30.11.2020. године, укупне уговорене вредности 
15,080,607.66 динара, односно 18,096,729.19 динара  са ПДВ, 

 Уговор о пружању услуге повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС, на период 
од 9 месеци до 31.08.2021. године, укупне уговорене вредности 93,025,736.10 
динара, односно 111,630,883.32 динара са ПДВ, 

 Уговор о пружању услуге повезивања АМРЕС корисника на АМРЕС, на период 
од 3 месеца до 28.02.2021. године, укупне уговорене вредности 7,409,100.00 
динара, односно 8,890,920.00 динара са ПДВ. 
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Јавна набавка услуга - Услуга системске подршке ради обезбеђивања 
функционисања система на централној локацији АМРЕС потребна за 
релизацију пројекта Повезане школе - ЈН бр. 02120 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге, закључен је Уговор о 

пружању услуге системске подршке ради обезбеђивања функционисања система на 

централној локацији АМРЕС потребна за реализацију пројекта Повезане школе, на 

период од 12 месеци, почев од 02.12.2020. године, укупне уговорене вредности 

29.588.400,00 динара без ПДВ, односно 35.506.080,00 динара са ПДВ, са пружаоцем 

услуге „MDS Informatički inžinjering" д.о.о, Милутина Миланковића 7Д, 11070 Нови 

Београд, мат. бр. 17541447, ПИБ 103312371. 

Јавна набавка услуга - Услуга првог нивоа подршке свим корисницима 
повезаним на АМРЕС мрежу - ЈН бр. 03/20 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге, закључен је Уговор о 

пружању услуге првог нивоа подршке свим корисницима повезаним на АМРЕС мрежу, 

на период од 12 месеци, почев од 17.12.2020. године, укупне уговорене вредности 

2.910.000,00 динара, односно 3.492.000,00 динара са ПДВ, са пружаоцем услуге 

„"INFOLAB" д.о.о, са седиштем у Београду, Шуматовачка 14а, мат.бр. 20980575, ПИБ 

108345914 - носилац групе привредних субјеката и "МТб 313TEM1 I 1г\1ТЕСРАС1ЈЕ" 

д.о.о, са седиштем у Београду, Булевар Милутина Миланковића 11г, мат.бр. 21312444, 

ПИБ 110181908 - члан групе привредних субјеката. 

Јавна набавка добара - Информационо-комуникациона опрема за АМРЕС 
мрежу и услуге и АМРЕС централно чвориште - ЈН бр. 04/20 

 

Предметна јавна набавка обликована је у 2 партије: 

Партија 1 - Резервни делови и надоградња за постојећу информационо-
комуникациону опрему за АМРЕС мрежу и услуге; 

Партија 2 - Резервна информационо-комуникациона опрема за АМРЕС мрежу и 

услуге након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, закључена су 2 

уговора са истим испоручиоцем „COMTRADE SYSTEM Integration" д.о.о, са седиштем 

у Београду-Нови Београд, ул. Савски насип бр. 7, мат.бр. 17335847, ПИБ 100181280: 

 

 за партију 1 Уговор о купопродаји и испоруци резервних делова и надоградња за 
постојећу информационо-комуникациону опрему за АМРЕС мрежу и услуге, 
укупне уговорене вредности 6.472.430,00 динара, односно 7.766.916,00 динара са 
ПДВ; 

 за партију 2 Уговор о купопродаји и испоруци резервне информационо-
комуникационе опреме за АМРЕС мрежу и услуге, укупне уговорене вредности 
7.487.960,00 динара, односно 8.985.552,00 динара са ПДВ. 
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Јавна набавка добара - Лиценце за софтвер за подршку услуге АМРЕС веб 
конференција - ЈН бр. 05/20; 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, закључен је Уговор о 

уступању права коришћења лиценце за пружање услуге веб-конференција, укупне 

уговорене вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ, односно 2.400.000,00 динара са 

ПДВ, са даваоцем лиценци "ICTS" д.о.о, са седиштем у Београду-Нови Београд,  

Булевар Зорана Ђинђића 71/12, мат.бр. 20902965, ПИБ 107948144. 
 
Јавна набавка услуга - Услуга имплементације сервиса и услуга АМРЕС 
у регионима Републике Србије - ЈН бр. 06/20; 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге, закључен је Уговор о 

пружању услуге имплементације сервиса и услуга АМРЕС у регионима РС, на период 

од 12 месеци, почев од 22.12.2020. године, укупне уговорене вредности 775.000,00 

динара, односно 930.000,00 динара са ПДВ, са пружаоцем услуге „FTN-

INFORMATIKA" д.о.о, са седиштем у Новом Саду, ул. Лазе Нанчића бр. 32, мат. бр. 

20272333, ПИБ 104931277. 

 

Набавке на које се закон не примењује: 

 

Набавке у складу са Списком набавки за 2020. годину - набавке на које се 
закон не примењује сходно члану 39. став 2, члану 7. и члану 122. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 

У току 2020. године до 01.07.2020. године као дана престанка важења Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), АМРЕС је закључио 

укупно 7 уговора и издао укупно 5 наруџбеница без примене наведеног закона. Укупна 

вредност свих закључених уговора и издатих наруџбеница износи 20.349.681,60 динара 

без ПДВ, односно 24.413.757,40 динара са ПДВ. 

Набавке у складу са Списком набавки за 2020. годину - набавке на које се 
закон не примењује сходно члану 27. став 1. тачка 1. и члану 12. став 1. 
тачка 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/19) 

 

У току 2020. године почев од 01.07.2020. године, као дана почетка примене Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/19) АМРЕС је закључио укупно 5 

уговора и издао укупно 22 наруџбенице без примене наведеног закона. Укупна 

вредност свих закључених уговора и издатих наруџбеница износи 1.597.514,97 динара 

без ПДВ, односно 1.885.422,34 динара са ПДВ.   
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Јавне набавке у складу са Планом јавних набавки за 2021. годину, Изменом бр. 1 
тог плана и Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/19): 

 

Јавна набавка добра - Електрична енергија за потребе напајања АМРЕС 
централног чворишта - ЈН бр. 01/21 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добра, закључен је Уговор о 

јавној набавци електричне енергије, на период од 12 месеци, почев од 01.05.2021. 

године, укупне уговорене вредности 5.000.000,00 динара без ПДВ, односно 6.000.000,00 

динара са ПДВ, са добављачем ЈП ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. 

Балканска бр. 13, ПИБ 103920327, мат. бр. 20053658. 

 

Јавна набавка услуге - Услуга издавања дигиталних сертификата - ЈН бр. 02/21 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге закључен је Оквирни 

споразум о пружању услуге издавања дигиталних сертификата на период од 4 године, 

почев од 30.06.2021. године, са пружаоцем услуге GÉANT Association, Hoekenrode 3, 

1102BR Amsterdam, The Netherlands, ПИБ NL007981752B01. Вредност оквирног 

споразума износи 37.548,00 евра, што у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС на дан отварања понуда износи 4.415.156,68 динара без ПДВ, односно 45.057,60 

евра, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан отварања понуда 

износи 5.298.188,01 динара са ПДВ. 

 

На основу оквирног споразума са пружаоцем услуге закључен је уговор бр. 1: 

 Уговор о пружању услуге издавања дигиталних сертификата на период од 10 
месеци, почев од 01.07.2021. године, укупне уговорене вредности 8.844 евра, без 
ПДВ, односно 10.612,8 евра са ПДВ, са пружаоцем услуге GÉANT Association, 
Hoekenrode 3, 1102BR Amsterdam, The Netherlands, ПИБ NL007981752B01. 

 

Јавна набавка услуге - Услуга одржавања опреме и система за функционисање 
АМРЕС централног чворишта - ЈН бр. 04/21 

 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуге, закључен је Уговор о 

пружању услуге одржавања опреме и система за функционисање АМРЕС централног 

чворишта, на период од 12 месеци, почев од 01.07.2021. године, са групом пружаоца 

услуге и то: „ENEL PS" д.о.о, са седиштем у Београду, Нови Београд, ул. Зеленгорска 

бр. 1г, мат.бр. 17358430, ПИБ 100822561 - носилац посла и „TVI“ д.о.о, са седиштем у 

Београду, Чукарица, ул. Стојана Матића бр. 44/2, мат.бр. 20663987, ПИБ 106707005 - 

члан групе понуђача, укупне уговорене вредности 1.498.200,00 динара без ПДВ, 

односно 1.797.840,00 динара са ПДВ,  
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14.Подаци о државној помоћи   

Сви АМРЕС корисници су повлашћени с обзиром да не плаћају услуге и сервис.  

АМРЕС се у потпуности финансира из буџета РС, а корисници не плаћају накнаду за 

услуге које им АМРЕС пружа те у том смислу нема посебно повлашћене кориснике. 

 

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у 

2020. години 

Табела 6. 
411 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

13,200,815,80 

 

412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 

2,197,935.83 

 

 

 

Рекапитулација обрачуна зарада за август 2021. године 

   Ред.бр. Опис Износ 

1 Број запослених 13 

2 Нето зарада 857,630.98 

3 Бруто зарада  1,191,519.37 

4 Порез и доприноси на терет запосленог 333,888.39 

5 Доприноси на терет послодавца 198,387.99 

6 Укупно бруто 1,389,907.36 

 

 

Рекапитулација по врсти зараде за август 2021. године 

       

Ред.бр. Врста примања 
Број 
сати 

Нето 
износ Бруто 1 

Доп. на 
терет 
посл. Бруто 2 

1 
Боловање на терет послодавца 
(непуна накнада) 136.00 34,518.89 47,575.68 7,921.35 55,497.03 

2 
Допуна за мин.зараде-
боловање   940.49 1,269.25 211.33 1,480.58 

3 Ефективни рад 1,976.00 785,231.36 1,091,268.36 181,696.19 1,272,964.55 

4 Годишњи одмор 40.00 16,995.39 23,651.19 3,937.93 27,589.12 

5 Минули рад   19,944.85 27,754.89 4,621.19 32,376.08 

  Укупно 2,152.00 857,630.98 1,191,519.37 198,387.99 1,389,907.36 
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Рекапитулација обрачуна зарада по месту трошка за август 2021. године 

     Ред.бр. Организациона јединица Нето Бруто 1 Бруто 2 

1 АМРЕС -Управа 329,716.42 457,298.74 533,438.99 

2 

АМРЕС-сектор за развој 
инфраструктуре и 
инфраструктурних ресурса 

74,185.24 103,217.18 

120,402.84 

3 

АМРЕС-сектор за развој 
корисничких сервиса и 
сарадњу са корисницима 

333,955.98 463,346.63 

540,493.84 

4 
АМРЕС-сектор за рачунарску 
сигурност 

119,773.34 167,656.82 

195,571.69 

  Укупно 857,630.98 1,191,519.37 1,389,907.36 

 

 
Рекапитулација обрачуна по категорији запослених за август 2021. године 

      Ред. 
Бр. Радно место 

Број 
запослених Нето Бруто 1 Бруто 2 

1 Помоћник директора 2 204,762.25 286,879.10 334,644.47 

2 
Сарадник за правне послове-
координатор 1 102,777.95 144,005.63 167,982.57 

3 
Сарадник за финансијске послове-
координатор 1 102,777.95 144,005.63 167,982.57 

4 Виши стручни сарадник 3 147,301.52 204,316.15 238,334.79 

5 Менаџер корисничких сервиса 3 175,850.79 243,025.38 283,489.11 

6 Пословни секретар 1 47,825.51 65,614.14 76,538.90 

7 Менаџер за односе са јавношћу 1 42,417.79 57,899.84 67,540.16 

8 Курир-возач 1 33,917.22 45,773.50 53,394.79 

  Укупно 13.00 857,630.98 1,191,519.37 1,389,907.36 

 

 
Исплаћене накнаде и друга примања (по уговору) у 2020. години 

     Ред.бр. Основ Број Нето Бруто 

1 ВД директор 1 960,000.00 1,509,434.04 

2 
Председник и чланови Управног и Надзорног 
одбора   3,669,193.56 5,769,172.23 

  Укупно   4,629,193.56 7,278,606.27 

      
Исплаћене накнаде и друга примања (по уговору) у периоду I-VIII 2021. 

години 

     Ред.бр. Основ Број Нето Бруто 

1 ВД директор 1 640,000.00 1,006,289.36 

2 
Председник и чланови 
Управног и Надзорног одбора   3,433,548.38 5,398,660.90 

  Укупно   4,073,548.38 6,404,950.26 
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16. Подаци о средствима рада 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 31.12.2020. 

Табела 7 .  

основ НАБАВНА ЦЕНА ИСПРАВКА 

ВРЕДНОСТИ 

САДАШЊА 

ВРЕДНОСТ 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 18,890,350.37 14.896.731,37 3.993.619,00 

МРЕЖНА ОПРЕМА 567,962,233,29 452.040.403,33 115.921.839,96 

КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 3,269,338.28 2.821.351,36 447.986,92 

ОПРЕМА         ЗА         КОПНЕНИ 

САОБРАЋАЈ 

3,098,000.00 3.098.000,00 0,00 

КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА 177,604.12 177.604,12 0,00 

ОПРЕМА      ЗА      ДОМАЋ.      И 

УГОСТИТЕЉСТВО 

71,145.00 47.298,13 23.846,87 

ЛИЦЕНЦЕ 54,220,651.65 44.180.401,06 10.040.240,59 

УКУПНО 647,689,322.71 517.261.789,37 130.427.533,34 
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17. Чување носача информација 

Носачи информација, насталих у раду и у вези са радом „Академске мреже РС-

АМРЕС“, којим АМРЕС располаже, чувају се у просторијама АМРЕС-а, Булевар краља 

Александра 90, 11111 Београд, код службених лица која су задужена предметима. 

Електронска база података је у просторијама АМРЕС, Булевар краља Александра 90, 

11111 Београд. 

Документација, односно носачи информација, чувају се уз примену одговарајућих мера 

заштите.  

Информације којима располаже АМРЕС чувају се у Архиви, Булевар краља Александра 

90, 11111 Београд. 

 
АМРЕС комуникациона и серверска опрема неопходна за повезивање АМРЕС 

корисника и пружање АМРЕС услуга смешта се у просторијама АМРЕС, у 

просторијама АМРЕС корисника или у просторима за колокацију закупљеним од 

пружалаца услуге колокације. 

 

18. Врсте информација у поседу   

 Евиденција о имовини АМРЕС; 

 Евиденција о средствима рада АМРЕС; 

 Општи акти АМРЕС; 

 Појединачни акти АМРЕС; 

 Евиденција о раду УО и НО АМРЕС (записници, накнаде члановима); 

 Евиденција о запосленима у АМРЕС; 

 Евиденција о закљученим Уговорима о пружању услуга; 

 Евиденција о зарадама запослених; 

 Кадровска евиденција; 

 Евиденција о јавним набавкама; 

 Евиденција предмета по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја; 

 Евиденција о ислати накнада за службена путовања; 

 Евиденција о исплати солидарне помоћи; 

 Евиденција о приговорима корисника. 
 
: 
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19. Врсте информација којима установа омогућава приступ 

 

Све информације којима АМРЕС располаже, а које су настале у раду или у вези са 

радом установе биће саопштене тражиоцу информација, биће му стављен на увид 

документ који садржи тражену информацију или ће му се издати копија захтеваног 

документа, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, 

према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник 

РС„ бр. 87/18), Закону о тајности података („Службени гласник РС“бр. 104/09) и др. 

стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 
 

Рад АМРЕС-а је јаван. Увид у записнике омогућиће се осим у случају искључења и 

ограничења јавности рада.  

 

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

Информационо-комуникациона установа „Академска мрежа РС-АМРЕС“ користи 

просторије на адреси Булевар краља Александра 90, 11111 Београд 17. Пријем поште се 

врши преко писарнице, путем поште и електронским путем.  

Тражилац информације, подноси писмени захтев АМРЕС за остваривање права на 

приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев).  

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке 

који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге 

за захтев. 

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан,  

АМРЕС је дужан да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, 

односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке 

у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а 

недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, АМРЕС ће донети закључак о 

одбацивању захтева као неуредног. АМРЕС је дужан да омогући приступ 

информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, 

при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је 

захтев поднет писмено.  
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АМРЕС је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који 

садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију документа. Ако се 

захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, АМРЕС мора да обавести тражиоца о поседовању те 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, 

односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема 

захтева.  

 

Ако АМРЕС није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид 

документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог 

документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не 

може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.  

 

Ако АМРЕС на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику 

за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. АМРЕС ће заједно са 

обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, 

место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних 

трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима 

за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради 

копију. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним 

просторијама Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа РС-АМРЕС“. 

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену 

информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. 
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АкадемскамрежаРепублике Србије- АРМЕС 

Булевар краља Александра 90 Београд 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*  

 

1. обавештење да ли поседује тражену информацију;  

2. увид у документ који садржи тражену информацију;  

3. копију документа који садржи тражену информацију;  

4. достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  

   поштом  

   електронском поштом  

   факсом  

   на други начин***_________________________________________ . 

 

Овај захтев се односи на следеће информације:  

 

 

 

  

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке  који олакшавају 

проналажење тражене информације)  

 

 

 

 __________________________________  

 Тражилац информације/Име и презиме      

 

У ________________,                                                  __________________________________  

                                                                                                         адреса  

 

дана______2021. године                                               _________________________________  

                                                                                                    други подаци за контакт  

 

                                                                                                               

                                                                                        _________________________________ 

                                                                                         Потпис  

 

 

 

 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.  

** У кућици означити начин достављања копије докумената.  

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања  

захтевате.  
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Број предмета: _________________  

Датум: _________________  

 

Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о  

изради копије  

 

 

На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

поступајући по вашем захтеву за слободан приступ информацијама од _________год., 

којим сте тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са:  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

(опис тражене информације)  

 

обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у времену од ____ 

до ___ часова, у просторијама Информационо-комуникационеустанове „Академска 

мрежа РС-АМРЕС“  на Булевару краља Александра 90 у Београду,  канцеларија бр. 

____ можете извршити увид у документ/е у коме је садржана 

тражена информација.  

 

Том приликом, на ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом 

информацијом.  

Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 8/06), и 

то: копија стране А4 формата износи 3 динара, А3 формата 6 динара, CD 35 динара, 

дискете 20 динара, DVD 40 динара, аудио-касета – 150 динара, видео-касета 300 динара, 

претварање једне стране документа из физичког у електронски облик – 30 динара.  

 

Износ укупних трошкова израде копије документа по вашем захтеву износи 

............динара и уплаћује се на жиро-рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-

30, с позивом на број 97 – ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из 

Правилника о условима и начину вођења рачуна – „Сл. гласник РС“, 20/07... 40/10).  

 

          Достављено:  

1. Именованом (М.П.)  

2. Архиви  

 

 

Број предмета: _________________  

Датум: _________________  

 

 _______________________________  

(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа) 

 

 

АкадемскамрежаРепублике Србије- АРМЕС 

Булевар краља Александра 90 Београд 
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СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА 

 

Сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама  

од јавног значаја, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација  

_____________________________________ бр. ____________од____________год.  

 

Присутни:  

1. ____________________, овлашћено лице у органу  

2. ____________________, тражилац информација  

 

 

Тражиоцу је, на његов захтев, дана ___________ у просторијама органа _______ у   

времену од ______ до ______ часова омогућен приступ следећим информацијама, односно 

документима, тако што му је:  

 

а) омогућен увид и/или  

б) уручене копије докумената, и то:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим 

информацијама.  

 

Унети примедбу тражиоца (ако је било примедби):  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

У ________, дана___________  

 

 

Тражилац                                                                                  Овлашћено лице 

 

__________________                                                                    ____________________  

       (потпис)                                                                                          (потпис) 


