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На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни ка

ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/10) и чла на 42. став 1. За
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

Вла да до но си

УРЕДБУ

оутврђивањуПлананаменерадио-фреквенцијских
опсега

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу је се План на ме не ра диофре квен циј ских 

оп се га, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 2.
План на ме не из чла на 1. ове уред бе са др жи на ро чи то по дат ке о:
1) гра ни ца ма ра диофре квен циј ских оп се га;
2) на ме ни ра диофре квен циј ских оп се га, на тех но ло шки не у

трал ној осно ви, за јед ну или ви ше ра диоко му ни ка циј ских слу жби 
и де лат но сти;

3) основ ним усло ви ма за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја;
4) осно ву ко ри шће ња ра диофре квен ци ја и на чи ну из да ва ња 

по је ди нач не до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја из чла на 85. 
За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма.

Члан 3.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 1106363/2012
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Влада
Пред сед ник,

ИвицаДачић,с.р.

ПЛАННАМЕНЕРАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХОПСЕГА

Пла ном на ме не ра диофре квен циј ских оп се га (у да љем тек
сту: План на ме не) утвр ђу ју се на ме не ра диофре квен циј ских оп се
га за по је ди не ра диоко му ни ка циј ске слу жбе и де лат но сти у скла
ду са од го ва ра ју ћим ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и пре по ру ка ма, 
ин те ре си ма гра ђа на, при вре де, без бед но сти и од бра не зе мље.

План на ме не са др жи на ро чи то по дат ке о:
1) гра ни ца ма ра диофре квен циј ских оп се га;
2) на ме ни ра диофре квен циј ских оп се га за јед ну или ви ше ра

диоко му ни ка циј ских слу жби и де лат но сти, во де ћи ра чу на, где год 
је то мо гу ће, о по што ва њу прин ци па тех но ло шке не у трал но сти;

3) основ ним усло ви ма за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја;
4) осно ву ко ри шће ња ра диофре квен ци ја и на чи ну из да ва ња 

по је ди нач не до зво ле за ко ри шће ње ра диофре ке вен ци ја из чла на 
85. За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је”, брoj 44/10 – у да љем тек сту: За кон)

Из ра зи упо тре бље ни1) у овом пла ну на ме не има ју зна че ња 
ко ја су де фи ни са на у тек сту. 

1.Општипојмови
1.1. Упра ва: Сва ка вла ди на слу жба или вла дин ре сор ко ји је 

од го во ран за пред у зи ма ње ме ра ра ди из вр ше ња оба ве за из Уста ва, 
Кон вен ци је о те ле ко му ни ка ци ја ма и ме ђу на род ног Пра вил ни ка о 
ра диоко му ни ка ци ја ма (Ra dio Re gu la ti ons Edi tion 2008) 

1.2. Пра вил ник: ме ђу на род ни Пра вил ник о ра диоко му ни ка ци
ја ма (Ra dio Re gu la ti ons Edi tion 2008) (у да љем тек сту Пра вил ник);

1.3. Те ле ко му ни ка ци је: Сва ко еми то ва ње, пре нос или при јем 
по ру ка (го вор, звук, текст, сли ка или по да ци) у ви ду сиг на ла, ко ри
шће њем жич них, ра дио, оп тич ких или дру гих елек тро маг нет них 
си сте ма;
––––––––––––––
1)  Основа за уношење термина у овај одељак Плана намене јесте њихова примење

ност у тексту. Међутим, у одељак су унети и неки термини који се не појављују 
директно у Плану, али који служе за дефинисање других термина.

1.4. Ра дио: Оп шти из раз ко ји се при ме њу је у ве зи са упо тре
бом ра диота ла са;

1.5. Ра дио-та ла си: Елек тро маг нет ни та ла си чи ја је фре квен
ци ја пре ма до го во ру ни жа од 3000 GHz, а ко ји се рас про сти ру у 
про сто ру без ве штач ког во ђе ња;

1.6. Ра дио-фре квен ци ја: Основ ни фи зич ки па ра ме тар елек
тро маг нет них та ла са или ра диота ла са ко ји се сло бод но про сти ру 
кроз про стор и чи је се вред но сти кон вен ци о нал но на ла зе у оп се гу 
од 9 kHz до 3000 GHz (у да љем тек сту фре квен ци ја);

1.7. Ра дио-фре квен циј ски ка нал: Део ра диофре квен циј ског 
спек тра на ме њен да се ко ри сти за еми си ју, а ко ји мо же би ти де
фи ни сан по мо ћу две од ре ђе не гра ни це, или сво јом цен трал ном 
фре квен ци јом и при дру же ном ши ри ном оп се га, или по мо ћу би ло 
ко јег екви ва лент ног по ка за те ља;

1.8. Ра дио-фре квен циј ски оп сег: део ра диофре квен циј ског 
спек тра ко ји се на ла зи из ме ђу две од ре ђе не гра нич не фре квен ци је;

1.9. Ра дио-ко му ни ка ци ја: Те ле ко му ни ка ци ја оства ре на по мо
ћу ра диота ла са;

1.10. Те ре стрич ка ра дио-ко му ни ка ци ја: Сва ка ра диоко му ни
ка ци ја ко ја ни је све мир ска ра диоко му ни ка ци ја или ра диоастро
но ми ја;

1.11. Све мир ска ра дио-ко му ни ка ци ја: Сва ка ра диоко му ни ка
ци ја оства ре на ко ри шће њем јед не или ви ше све мир ских ста ни ца, 
или јед ног или ви ше ре флек ту ју ћих са те ли та или дру гих обје ка та 
у све ми ру;

1.12. Ра дио-де тер ми на ци ја: Од ре ђи ва ње по ло жа ја, бр зи не и/
или дру гих ка рак те ри сти ка не ког пред ме та, или до би ја ње оба ве
ште ња ко ја се од но се на ове па ра ме тре, по мо ћу осо би на про сти
ра ња ра диота ла са;

1.13. Ра дио-на ви га ци ја: Ра диоде тер ми на ци ја упо тре бље на у 
свр ху на ви га ци је, укљу чу ју ћи и упо зо ре ња на пре пре ке;

1.14. Ра дио-ло ка ци ја: Ра диоде тер ми на ци ја упо тре бље на у 
дру ге свр хе од свр хе ра диона ви га ци је;

1.15. Ра дио-го ни о ме три ја: Ра диоде тер ми на ци ја у ко јој се 
ко ри сти при јем ра диота ла са у свр ху од ре ђи ва ња сме ра ста ни це 
или пред ме та;

1.16. Ра дио-астро но ми ја: Астро но ми ја за сно ва на на при је му 
ра диота ла са све мир ског по ре кла;

1.17. Ко ор ди ни са но уни вер зал но вре ме (UTC): Вре мен ска ска
ла, за сно ва на на се кун ди (Ме ђу на род ног си сте ма је ди ни ца) (SI), 
ка ко је де фи ни са на у ITUR, пре ма Пре по ру ци ITUR TF.4606.

За ве ћи ну прак тич них при ме на ве за них за овај план, UTC је 
број но јед на ко сред њем сун че вом вре ме ну при мар ног ме ри ди ја на 
(0о ге о граф ске ду жи не) ра ни је из ра жа ва ном као GMT.

1.18. Ин ду стриј ска, на уч на и ме ди цин ска (ISM) при ме на (ра
диофре квен циј ске енер ги је): Рад уре ђа ја и апа ра та кон стру и са них 
да ло кал но про из во де и ко ри сте ра диофре квен циј ску енер ги ју за 
по тре бе ин ду стри је, на у ке, ме ди ци не, до ма ћин ства или за слич не 
по тре бе, ис кљу чу ју ћи при ме ну у обла сти те ле ко му ни ка ци ја. 

1.19. Ме ђу на род не мо бил не те ле ко му ни ка ци је (In ter na ti o-
nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons – IMT) об у хва та IMT2000 и IMT–
Advan ced, као што сто ји у Ре зо лу ци ји ITUR 56 (Na ming for In ter
na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons); 

1.20. Мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не мре же (Mo bi le/Fi xed 
Com mu ni ca ti ons Net works – MFCN) укљу чу је те ре стрич ки IMT и 
дру ге мре же у мо бил ној и фик сној слу жби;

1.21. Те ре стрич ке ра дио при ме не за пру жа ње елек трон ских 
ко му ни ка ци о них услу га (Ter re strial ra dio ap pli ca ti ons ca pa ble of pro
vi ding elec tro nic com mu ni ca ti ons ser vi ces – TRAECS) омо гу ћа ва 
флек си бил ни је ко ри шће ње спек тра за бе жич не елек трон ске ко му
ни ка ци о не услу ге (по јам TRAECS пре у зет је из Европ ске та бе ле 
на ме не).

На по ме на: По јам Long Term Evo lu tion (LTE) се не ко ри сти у 
Пла ну на ме не, а та ко ђе не фи гу ри ше у ме ђу на род ном Пра вил ни-
ку о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (Ra dio Re gu la ti ons 2008) и у Европ ској 
та бе ли на ме не (ECA ta ble – ERC Re port 25), али је при ме на ове 
тех но ло ги је омо гу ће на прин ци пом тех но ло шке не у трал но сти. 

2.Посебнипојмови
2.1. На ме на (ра диофре квен циј ског оп се га): Упис у Та бе лу 

ра диофре квен циј ских на ме на да тог ра диофре квен циј ског оп се га 
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(у да љем тек сту: Та бе ла) у свр ху ње го ве упо тре бе од стра не јед
не или ви ше те ре стрич ких или све мир ских слу жби ра дио-ко му ни-
ка ци ја или ра дио-астро ном ске слу жбе под од ре ђе ним усло ви ма. 
Овај се тер мин, та ко ђе, упо тре бља ва за од ре ђе ни ра диофре квен
циј ски оп сег;

2.2. Рас по де ла (ра диофре квен ци је или ра диофре квен циј
ског ка на ла): Упи си ва ње од ре ђе ног фре квен циј ског ка на ла у уса
гла ше ни план, усво јен на од го ва ра ју ћи на чин, у ци љу ко ри шће ња 
од јед не или ви ше де лат но сти за те ре стрич ку или све мир ску ра
диослу жбу под од ре ђе ним усло ви ма;

2.3. До де ла (ра диофре квен ци је или ра диофре квен циј ског 
ка на ла): До зво ла ко ју да је ор ган упра ве над ле жан за ра диоко му
ни ка ци је да ста ни ца ко ри сти ра диофре квен ци ју или ра диофре
квен циј ски ка нал под од ре ђе ним усло ви ма; 

2.4. План рас по де ле: Скуп ра диофре квен ци ја или ра дио
фре квен циј ских ка на ла усво јен на од го ва ра ју ћи на чин и под од ре
ђе ним усло ви ма у ци љу ко ри шће ња од јед не или ви ше де лат но сти 
за те ре стрич ку или све мир ску ра диослу жбу;

2.5. План до де ле: План рас по де ле у ко ме је по знат ко ри сник 
ко ји је до био до зво ле за ра диоста ни це под усло ви ма де фи ни са
ним у Пла ну рас по де ле;

2.6. Уса гла ше ни вој ни оп сег: Фре квен циј ски оп сег ко ји је у 
за јед нич кој вој ној упо тре би и иден ти фи ко ван је за вој ну упо тре бу 
у европ ској за јед нич кој та бе ли на ме не (ЕСА). Та кав фре квен циј
ски оп сег се фор ми ра у осно ви за вој ну упо тре бу и пла ни ра ње. 
Оп сег се мо же за јед нич ки ко ри сти ти из ме ђу ци вил них и вој них 
ко ри сни ка са гла сно са на ци о нал ним зах те ви ма и за ко ном. 

3.Радио-службе
3.1. Ра дио-слу жба: Слу жба ко ја под ра зу ме ва пре нос, пре да ју 

и/или при јем ра диота ла са за од ре ђе не по тре бе те ле ко му ни ка ци ја. 
У овом пла ну, ако ни је дру га чи је на зна че но, сва ка ра диослу жба се 
од но си на те ре стрич ке ра диоко му ни ка ци је;

3.2. Фик сна слу жба: Ра диослу жба из ме ђу од ре ђе них фик
сних та ча ка;

3.3. Фик сна са те лит ска слу жба: Ра диослу жба из ме ђу зе
маљ ских ста ни ца ко је се на ла зе на од ре ђе ним фик сним тач ка ма 
ка да се ко ри сти је дан или ви ше са те ли та. У из ве сним слу ча је ви ма, 
ова слу жба об у хва та и ве зе из ме ђу са те ли та, ко је се та ко ђе мо гу 
свр ста ти у ме ђу са те лит ску слу жбу. Фик сна са те лит ска слу жба об
у хва та, та ко ђе, спој не ве зе за дру ге све мир ске ра диослу жбе;

3.4. Ме ђу са те лит ска слу жба: Ра диослу жба ко ја обез бе ђу је 
ве зе из ме ђу ве штач ких са те ли та;

3.5. Слу жба опе ра ци ја у све ми ру: Ра диослу жба чи ји је за да
так да обез бе ди рад са све мир ским ле ти ли ца ма, за слу чај све мир
ског тра кин га, све мир ске те ле ме три је и све мир ске те ле ко ман де.

Ове функ ци је би ће обез бе ђе не у окви ру слу жбе у ко јој ра де 
све мир ске ста ни це.

3.6. Ва зду хо плов на фик сна слу жба: Ра диослу жба из ме ђу од
ре ђе них фик сних та ча ка ко јом се пр вен стве но обез бе ђу је си гур
ност ва зду шне пло вид бе и уред но, ефи ка сно и еко но мич но функ
ци о ни са ње ва зду шног са о бра ћа ја;

3.7. Мо бил на слу жба: Ра диослу жба из ме ђу мо бил них и коп
не них ста ни ца или из ме ђу мо бил них ста ни ца;

3.8. Мо бил на са те лит ска слу жба: Ра диослу жба:
–  из ме ђу мо бил них зе маљ ских ста ни ца и јед не или ви ше све

мир ских ста ни ца, или из ме ђу све мир ских ста ни ца упо тре
бља ва них у овој слу жби, или

–  из ме ђу мо бил них зе маљ ских ста ни ца по сред ством јед не 
или ви ше све мир ских ста ни ца.

Ова слу жба мо же та ко ђе об у хва та ти и спој не ве зе ко је су по
треб не за ње но ко ри шће ње;

3.9. Коп не на мо бил на слу жба: Мо бил на слу жба из ме ђу ба
зних ста ни ца и коп не них мо бил них ста ни ца, или из ме ђу коп не них 
мо бил них ста ни ца;

3.10. Коп не на мо бил на са те лит ска слу жба: Мо бил на са те лит
ска слу жба у ко јој се мо бил не зе маљ ске ста ни це на ла зе на коп ну;

3.11. По мор ска мо бил на слу жба: Мо бил на слу жба из ме ђу 
обал них ста ни ца и брод ских ста ни ца, или из ме ђу брод ских ста ни ца, 
или из ме ђу при дру же них ста ни ца за уну тра шње брод ске ко му ни ка
ци је. Ста ни це на објек ти ма за спа са ва ње и ста ни це ра диофа ро ва 
за озна ча ва ње ме ста уде са мо гу та ко ђе уче ство ва ти у овој слу жби;

3.12. По мор ска мо бил на са те лит ска слу жба: Мо бил на са
те лит ска слу жба у ко јој се мо бил не зе маљ ске ста ни це на ла зе на 

бро ду. Ста ни це на објек ти ма за спа са ва ње и ста ни це ра диофа ро ва 
за озна ча ва ње ме ста уде са мо гу та ко ђе уче ство ва ти у овој слу жби;

3.13. Слу жба луч ких опе ра ци ја: По мор ска мо бил на слу жба у 
лу ци или у ње ној бли зи ни, из ме ђу обал них ста ни ца и брод ских 
ста ни ца, или из ме ђу брод ских ста ни ца, у ко јој су по ру ке огра ни
че не на оне ко је се од но се на ма ни пу ла ци ју, кре та ње и си гур ност 
бро до ва, а у слу ча ју опа сно сти и на си гур ност осо ба.

По ру ке ко је има ју при ро ду јав не ко ре спон ден ци је су ис кљу
че не из ове слу жбе;

3.14. Ма не вар ска брод ска слу жба: Си гур но сна слу жба у по
мор ској мо бил ној слу жби, осим у слу жби луч ких опе ра ци ја, из ме
ђу обал них и брод ских ста ни ца или из ме ђу брод ских ста ни ца у ко
јој су по ру ке огра ни че не на оне ко је се од но се на ма не вар бро до ва.

По ру ке ко је има ју при ро ду јав не ко ре спон ден ци је су ис кљу
че не из ове слу жбе;

3.15. Ва зду хо плов на мо бил на слу жба: Мо бил на слу жба из ме
ђу ва зду хо плов них ста ни ца и ави он ских ста ни ца, или из ме ђу ави
он ских ста ни ца, у ко јој мо гу уче ство ва ти и ста ни це на сред стви
ма за спа са ва ње; ста ни це ра диофа ро ва за озна ча ва ње ме ста уде са 
мо гу та ко ђе уче ство ва ти у овој слу жби ка да ра де на фре квен ци ја
ма од ре ђе ним за без бед ност и опа сност;

3.16. Ва зду хо плов на мо бил на (R)2) слу жба: Ва зду хо плов на 
мо бил на слу жба од ре ђе на за ко му ни ка ци је ко је се од но се на си
гур ност и ре гу лар ност ле та, пр вен стве но дуж на ци о нал них или 
ин тер на ци о нал них ци вил них ва зду шних пу те ва;

3.17. Ва зду хо плов на мо бил на (ОR)3) слу жба: Ва зду хо плов на 
мо бил на слу жба пред ви ђе на за ко му ни ка ци је пр вен стве но ван на
ци о нал них или ин тер на ци о нал них ци вил них ва зду шних пу те ва, 
укљу чу ју ћи и ко му ни ка ци је ко је се од но се на ко ор ди на ци ју ле та;

3.18. Ва зду хо плов на мо бил на са те лит ска слу жба: Мо бил на 
са те лит ска слу жба у ко јој се мо бил не зе маљ ске ста ни це на ла зе на 
ави о ну; ста ни це на сред стви ма за спа са ва ње и ста ни це ра диофа
ро ва за озна ча ва ње ме ста уде са мо гу та ко ђе уче ство ва ти у овој 
слу жби;

3.19. Ва зду хо плов на мо бил на са те лит ска (R) слу жба: Ва зду
хо плов на мо бил на са те лит ска слу жба од ре ђе на за ко му ни ка ци је 
ко је се од но се на си гур ност и ре гу лар ност ле та, пр вен стве но дуж 
на ци о нал них или ин тер на ци о нал них ци вил них ва зду шних ли ни ја;

3.20. Ва зду хо плов на мо бил на са те лит ска (ОR) слу жба: Ва
зду хо плов на мо бил на са те лит ска слу жба пред ви ђе на за ко му ни ка
ци је пр вен стве но ван на ци о нал них или ин тер на ци о нал них ци вил
них ва зду шних ли ни ја, укљу чу ју ћи и ко му ни ка ци је ко је се од но се 
на ко ор ди на ци ју ле та;

3.21. Ра дио-ди фу зна слу жба: Ра диослу жба чи је су еми си је 
на ме ње не за не по сред ни при јем од стра не нај ши ре јав но сти. Ова 
слу жба мо же об у хва та ти еми си је зву ка, те ле ви зи је или дру ге вр сте 
пре но са;

3.22. Ра дио-ди фу зна са те лит ска слу жба: Ра диослу жба у ко
јој су сиг на ли, еми то ва ни или рееми то ва ни са све мир ских ста ни
ца, на ме ње ни за не по сред ни при јем од стра не нај ши ре јав но сти. 
У ра диоди фу зној са те лит ској слу жби, из раз „ди рект ни при јем” 
од но си се ка ко на „ин ди ви ду ал ни”, та ко и на „за јед нич ки” при јем;

3.23. Ра дио-де тер ми на циј ска слу жба: Ра диослу жба у свр ху 
ра диоде тер ми на ци је;

3.24. Ра дио-де тер ми на циј ска са те лит ска слу жба: Ра дио
слу жба у свр ху ра диоде тер ми на ци је ко ја укљу чу је упо тре бу јед не 
или ви ше све мир ских ста ни ца.

Ова слу жба мо же та ко ђе укљу чи ва ти спој не ве зе по треб не за 
њен вла сти ти рад;

3.25. Ра дио-на ви га циј ска слу жба: Ра диоде тер ми на циј ска 
слу жба у свр ху ра диона ви га ци је;

3.26. Ра дио-на ви га циј ска са те лит ска слу жба: Ра диоде тер
ми на циј ска са те лит ска слу жба ко ри шће на у свр ху ра диона ви га
ци је.

Ова слу жба мо же та ко ђе са др жа ти спој не ве зе по треб не за 
њен рад;

3.27. По мор ска ра дио-на ви га циј ска слу жба: Ра диона ви га
циј ска слу жба на ме ње на за до бро бит и за си гур но функ ци о ни са ње 
бро до ва;

3.28. По мор ска ра дио-на ви га циј ска са те лит ска слу жба: Ра
диона ви га циј ска са те лит ска слу жба у ко јој се зе маљ ске ста ни це 
на ла зе на бро до ви ма;
––––––––––––––
2) (R): route= рута, линија, пут
3)  (ОR): offroute = ван руте, линије, пута
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3.29. Ва зду хо плов на ра дио-на ви га циј ска слу жба: Ра диона

ви га циј ска слу жба на ме ње на за до бро бит и за си гур но функ ци о
ни са ње ави о на; 

3.30. Ва зду хо плов на ра дио-на ви га циј ска са те лит ска слу жба: 
Ра диона ви га циј ска са те лит ска слу жба у ко јој се зе маљ ске ста ни
це на ла зе на ави о ни ма; 

3.31. Ра дио-ло ка циј ска слу жба: Ра диоде тер ми на циј ска слу
жба у свр ху ра диоло ка ци је;

3.32. Ра ди о ло ка циј ска са те лит ска слу жба: Ра диоде тер ми
на циј ска са те лит ска слу жба ко ја се ко ри сти у свр ху ра диоло ка
ци је.

Ова слу жба мо же та ко ђе са др жа ти спој не ве зе за њен рад.
3.33. Слу жба ме те о ро ло шких по моћ них сред ста ва: Ра дио

слу жба ко ја се ко ри сти за ме те о ро ло шка, укљу чу ју ћи хи дро ло шка, 
осма тра ња и ис тра жи ва ња;

3.34. Са те лит ска слу жба ис тра жи ва ња Зе мље: Ра дио слу
жба из ме ђу зе маљ ских ста ни ца и јед не или ви ше све мир ских ста
ни ца, ко ја мо же са др жа ти и ве зе из ме ђу све мир ских ста ни ца:

–  у ко јој се ин фор ма ци је ко је се од но се на ка рак те ри сти ке Зе
мље и ње них при род них по ја ва, укљу чу ју ћи и по дат ке ко ји 
се од но се на ста ње око ли не, до би ја ју по мо ћу ак тив них сен
зо ра или па сив них сен зо ра на Зе мљи ним са те ли ти ма;

–  у ко јој се та кве ин фор ма ци је са ку пља ју по мо ћу ави он ских 
плат фор ми или плат фор ми на Зе мљи;

–  у ко јој се та кве ин фор ма ци је мо гу ди стри бу и ра ти зе маљ
ским ста ни ца ма у од го ва ра ју ћем си сте му;

– упи ти плат фор ма ма мо гу би ти укљу че не у ову слу жбу.
Ова слу жба мо же та ко ђе са др жа ти спој не ве зе по треб не за 

њен рад.
3.35. Ме те о ро ло шка са те лит ска слу жба: Са те лит ска слу

жба ис тра жи ва ња Зе мље за ме те о ро ло шке по тре бе;
3.36. Слу жба ета ло на фре квен ци је и сиг на ла тач ног вре ме-

на: Ра диослу жба за на уч не, тех нич ке и дру ге свр хе, ко јом се обез
бе ђу је пре нос од ре ђе них фре квен ци ја, вре мен ских сиг на ла, или и 
јед них и дру гих, са утвр ђе ном ви со ком тач но шћу, ко ја је на ме ње на 
оп штем при је му;

3.37. Са те лит ска слу жба ета ло на фре квен ци је и сиг на ла 
тач ног вре ме на: Ра диослу жба у ко јој се све мир ске ста ни це на са
те ли ти ма ко ри сте у исте свр хе као код слу жбе ета ло на фре квен ци
је и сиг на ла тач ног вре ме на.

Ова слу жба мо же та ко ђе са др жа ти спој не ве зе по треб не за 
њен ред;

3.38. Слу жба ис тра жи ва ња све ми ра: Ра диослу жба у ко јој 
се све мир ски брод или дру ги пред мет у све ми ру ко ри сти у на уч но
ис тра жи вач ке или тех но ло шкоис тра жи вач ке свр хе;

3.39. Ама тер ска слу жба: Ра диослу жба у свр ху лич ног уса
вр ша ва ња, ме ђу соб них ко му ни ка ци ја и тех нич ких ис пи ти ва ња 
ко је оба вља ју ама те ри, тј. про пи сно овла шће не осо бе ко је се за
ни ма ју за ра диотех ни ку ис кљу чи во из лич них ци ље ва и без ма те
ри јал не ко ри сти;

3.40. Ама тер ска са те лит ска слу жба: Ра диослу жба ко ја ко
ри сти све мир ске ста ни це на Зе мљи ним са те ли ти ма за исте свр хе 
као што су свр хе ама тер ске слу жбе;

3.41. Ра дио-астро ном ска слу жба: Слу жба ко ја се од но си на 
ко ри шће ње ра диоастро но ми је;

3.42. Слу жба без бед но сти: Сва ка ра диослу жба ко ри шће на 
стал но или по вре ме но за чу ва ње си гур но сти људ ских жи во та или 
имо ви не;

3.43. Спе ци јал на слу жба: Ра диослу жба ко ја ни је на дру ги 
на чин де фи ни са на о овом чла ну, а ко ја се оба вља ис кљу чи во за 
спе ци фич не по тре бе и ни је отво ре на за јав ну ко ре спон ден ци ју.

4.Радио-станицеисистеми
4.1. Ра дио-ста ни ца: Ра диоста ни ца: Је дан или ви ше пре дај

ни ка или при јем ни ка или ком би на ци ја пре дај ни ка и при јем ни ка, 
укљу чу ју ћи при па да ју ћу опре му по треб них на јед ном ме сту за 
оба вља ње ра диоко му ни ка циј ске слу жбе или ра диоастро ном ске 
слу жбе;

Сва ка ста ни ца је раз вр ста на пре ма слу жби у ко јој ра ди трај но 
или при вре ме но;

4.2. Те ре стрич ка ста ни ца: Ста ни ца ко ја вр ши те ре стрич ке 
ра диоко му ни ка ци је.

У овом пла ну, ако дру га чи је ни је на зна че но, сва ка ста ни ца је 
те ре стрич ка ста ни ца;

4.3. Зе маљ ска ста ни ца: Ста ни ца ко ја се на ла зи или на по вр
ши ни Зе мље или у окви ри ма глав ног де ла Зе мљи не ат мос фе ре и 
пред ви ђе на за ко му ни ци ра ње:

– са јед ном или ви ше све мир ских ста ни ца; или
–  са јед ном или ви ше ста ни ца исте те вр сте упо тре бом јед ног 

или ви ше ре флек ту ју ћих са те ли та или дру гих пред ме та у 
све ми ру;

4.4. Све мир ска ста ни ца: Ста ни ца ко ја је по ста вље на на 
објек ту ко ји је ван глав ног де ла Зе мљи не ат мос фе ре или је на ме
њен да иза ђе или је био ван тог де ла Зе мљи не ат мос фе ре;

4.5. Ста ни ца на сред ству за спа са ва ње: Мо бил на ста ни ца 
у по мор ској мо бил ној слу жби или ва зду хо плов ној мо бил ној слу
жби, пред ви ђе на са мо за свр ху спа са ва ња, а по ста вље на на би ло 
ка квом чам цу за спа са ва ње, спла ву за спа са ва ње или дру гој опре
ми за спа са ва ње;

4.6. Фик сна ста ни ца: Ста ни ца у фик сној слу жби;
4.7. Ста ни ца на плат фор ми на ве ли кој ви си ни: Ста ни ца ко ја 

је по ста вље на на објек ту на ви си ни од 20 km до 50 km на од ре ђе
ној, но ми нал но фик сној тач ки у од но су на Зе мљу;

4.8. Ва зду хо плов на фик сна ста ни ца: Ста ни ца у ва зду хо плов
ној фик сној слу жби;

4.9. Мо бил на ста ни ца: Ста ни ца у мо бил ној слу жби, пред ви
ђе на да се ко ри сти док се кре ће или за вре ме ми ро ва ња на нео д ре
ђе ним тач ка ма;

4.10. Мо бил на зе маљ ска ста ни ца: Зе маљ ска ста ни ца у мо
бил ној са те лит ској слу жби, пред ви ђе на да се ко ри сти док се кре ће 
или за вре ме ми ро ва ња на нео д ре ђе ним тач ка ма;

4.11. Коп не на ста ни ца: Ста ни ца у мо бил ној слу жби ко ја ни је 
пред ви ђе на да се ко ри сти док се кре ће;

4.12. Коп не на зе маљ ска ста ни ца: Зе маљ ска ста ни ца у фик
сној са те лит ској слу жби или, у не ким слу ча је ви ма, у мо бил ној са
те лит ској слу жби, по ста вље на на од ре ђе ној фик сној тач ки или у 
окви ри ма од ре ђе не обла сти на коп ну ко јом се оства ру ју спој не ве
зе за мо бил ну са те лит ску слу жбу;

4.13. Ба зна ста ни ца: Коп не на ста ни ца у коп не ној мо бил ној 
слу жби;

4.14. Ба зна зе маљ ска ста ни ца: Зе маљ ска ста ни ца у фик сној 
са те лит ској слу жби или, у не ким слу ча је ви ма, у коп не ној мо бил
ној са те лит ској слу жби, по ста вље на на од ре ђе ној фик сној тач ки 
или у окви ри ма од ре ђе не обла сти на коп ну ко јом се оства ру је 
спој на ве за за коп не ну мо бил ну са те лит ску слу жбу;

4.15. Коп не на мо бил на ста ни ца: Мо бил на ста ни ца у коп не
ној мо бил ној слу жби спо соб на за по вр шин ско кре та ње у окви ру 
ге о граф ских гра ни ца др жа ве или кон ти нен та;

4.16. Коп не на мо бил на зе маљ ска ста ни ца: Мо бил на зе маљ
ска ста ни ца у коп не ној мо бил ној са те лит ској слу жби спо соб на за 
по вр шин ско кре та ње у окви ру ге о граф ских гра ни ца др жа ве или 
кон ти нен та;

4.17. Обал на ста ни ца: Коп не на ста ни ца у по мор ској мо бил
ној слу жби;

4.18. Обал на зе маљ ска ста ни ца: Зе маљ ска ста ни ца у фик сној 
са те лит ској слу жби или, у не ким слу ча је ви ма, у по мор ској мо бил
ној са те лит ској слу жби, ко ја се на ла зи на не кој од ре ђе ној фик сној 
тач ки на коп ну и слу жи за обез бе ђи ва ње спој не ве зе за по мор ску 
мо бил ну са те лит ску слу жбу;

4.19. Брод ска ста ни ца: Мо бил на ста ни ца у по мор ској мо
бил ној слу жби по ста вље на на бро ду ко ји ни је трај но уси дрен, 
осим ста ни це на спа си лач ком сред ству;

4.20. Брод ска зе маљ ска ста ни ца: Мо бил на зе маљ ска ста ни ца 
у по мор ској мо бил ној са те лит ској слу жби по ста вље на на бро ду;

4.21. Ста ни ца за уну тра шње брод ске ко му ни ка ци је: Мо
бил на ста ни ца ма ле сна ге у по мор ској мо бил ној слу жби пред ви
ђе на да се ко ри сти за уну тра шње ко му ни ка ци је на бро ду, или за 
ко му ни ка ци је из ме ђу бро да и при па да ју ћих спа си лач ких ча ма ца и 
спа си лач ких спла во ва за вре ме спа си лач ких опе ра ци ја или ве жби, 
или за ко му ни ка ци је у окви ру гру пе пло ви ла ко ји се те гле или гу
ра ју, као и за ко му ни ка ци је ко је се ко ри сте за да ва ње упу та за ма
не вре си дре ња и при ве зи ва ња;

4.22. Луч ка ста ни ца: Обал на ста ни ца у слу жби луч ких опе
ра ци ја;

4.23. Ва зду хо плов на ста ни ца: Коп не на ста ни ца у ва зду хо
плов ној мо бил ној слу жби. У из ве сним слу ча је ви ма, ва зду хо плов
на ста ни ца се мо же на ла зи ти, на при мер, на бро ду или плат фор ми 
на мо ру;
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4.24. Ва зду хо плов на зе маљ ска ста ни ца: Зе маљ ска ста ни ца у 
фик сној са те лит ској слу жби или, у не ким слу ча је ви ма, у ва зду хо
плов ној мо бил ној са те лит ској слу жби, ко ја се на ла зи на не кој од
ре ђе ној фик сној тач ки на коп ну и слу жи за обез бе ђи ва ње спој не 
ве зе за ва зду хо плов ну мо бил ну са те лит ску слу жбу;

4.25. Ави он ска ста ни ца: Мо бил на ста ни ца у ва зду хо плов ној 
мо бил ној слу жби, осим ста ни це на спа си лач ком сред ству, по ста
вље на на ави о ну;

4.26. Ави он ска зе маљ ска ста ни ца: Мо бил на зе маљ ска ста ни
ца у ва зду хо плов ној мо бил ној слу жби по ста вље на на ави о ну;

4.27. Ра дио-ди фу зна ста ни ца: Ста ни ца у ра диоди фу зној 
слу жби;

4.28. Ра дио-де тер ми на циј ска ста ни ца: Ста ни ца у ра диоде
тер ми на циј ској слу жби;

4.29. Ра дио-на ви га циј ска мо бил на ста ни ца: Ста ни ца у ра
диона ви га циј ској слу жби пред ви ђе на да се ко ри сти док се кре ће 
или за вре ме ми ро ва ња на нео д ре ђе ним тач ка ма;

4.30. Ра дио-на ви га циј ска коп не на ста ни ца: Ста ни ца у ра дио
на ви га циј ској слу жби ко ја ни је пред ви ђе на да се ко ри сти док се 
кре ће;

4.31. Ра дио-ло ка циј ска мо бил на ста ни ца: Ста ни ца у ра дио
ло ка циј ској слу жби пред ви ђе на да се ко ри сти док се кре ће или за 
вре ме ми ро ва ња на нео д ре ђе ним тач ка ма;

4.32. Ра дио-ло ка циј ска коп не на ста ни ца: Ста ни ца у ра диоло
ка циј ској слу жби ко ја ни је пред ви ђе на да се ко ри сти док се кре ће;

4.33. Ра дио-го ни о ме триј ска ста ни ца: Ра диоде тер ми на циј
ска ста ни ца ко ја ко ри сти ра диого ни о ме три ју;

4.34. Ста ни ца ра дио-фа ра: Ста ни ца у ра диона ви га циј ској 
слу жби чи је су еми си је пред ви ђе не да омо гу ће мо бил ној ста ни ци 
ори јен та ци ју или од ре ђи ва ње сме ра у од но су на ста ни цу ра дио
фа ра;

4.35. Ста ни ца ра дио-фа ра за озна ча ва ње ме ста уде са: Ста
ни ца у мо бил ној слу жби чи је су еми си је пред ви ђе не да олак ша ју 
опе ра ци је тра га ња и спа са ва ња;

4.36. Са те лит ска ста ни ца ра дио-фа ра за озна ча ва ње ме ста 
уде са: Зе маљ ска ста ни ца у мо бил ној са те лит ској слу жби чи је су 
еми си је пред ви ђе не да олак ша ју опе ра ци је тра га ња и спа са ва ња;

4.37. Ста ни ца ета ло на фре квен ци је и сиг на ла тач ног вре ме-
на: Ста ни ца у слу жби ета ло на фре квен ци је и сиг на ла тач ног вре
ме на;

4.38. Ама тер ска ста ни ца: Ста ни ца у ама тер ској слу жби;
4.39. Ра дио-астро ном ска ста ни ца: Ста ни ца у ра диоастро

ном ској слу жби;
4.40. Екс пе ри мен тал на ста ни ца: Ста ни ца ко ја ко ри сти ра

диота ла се у екс пе ри мен ти ма са гле ди шта раз во ја на у ке или тех
ни ке. Ова де фи ни ци ја не укљу чу је ама тер ске ста ни це;

4.41. Брод ски пре дај ник за слу чај опа сно сти: Брод ски пре
дај ник за упо тре бу ис кљу чи во на фре квен ци ји за опа сност у слу
ча ју не сре ће, хит но сти или без бед но сти;

4.42. Ра дар: Ра диоде тер ми на циј ски си стем за сно ван на по
ре ђе њу ре фе рент ног сиг на ла с ра диосиг на ли ма ко ји се од би ја ју, 
или рееми ту ју са ме ста чи ји се по ло жај од ре ђу је;

4.43. При мар ни ра дар: Ра диоде тер ми на циј ски си стем за сно
ван на по ре ђе њу ре фе рент ног сиг на ла с ра диосиг на ли ма ко ји се 
од би ја ју са ме ста чи ји се по ло жај од ре ђу је;

4.44. Се кун дар ни ра дар: Ра диоде тер ми на циј ски си стем за
сно ван на по ре ђе њу ре фе рент ног сиг на ла с ра диосиг на ли ма ко ји 
се рееми ту ју са ме ста чи ји се по ло жај од ре ђу је;

4.45. Ра дар ска ста ни ца ра дио-фа ра (ra con): Пре дај никпри
јем ник при дру жен фик сној на ви га циј ској озна ци ко ји, ка да је по
бу ђен од стра не ра да ра, ауто мат ски вра ћа рас по зна тљи ви сиг нал 
ко ји се мо же по ја ви ти на по ка зи ва чу оки дач ког ра да ра, да ју ћи оба
ве ште ња о уда ље но сти, сме ру и иден ти фи ка ци ји;

4.46. Си стем ин стру мен тал ног сле та ња (ILS): Ра диона ви
га циј ски си стем ко ји омо гу ћа ва ави о ну хо ри зон тал но и вер ти кал
но во ђе ње не по сред но пре и за вре ме сле та ња и ко ји, на из ве сним 
фик сним тач ка ма, озна ча ва ра сто ја ње до ре фе рент не тач ке сле та ња;

4.47. „Ло ка лај зер” (Lo ca li zer): Си стем хо ри зон тал ног во ђе
ња угра ђен у си стем ин стру мен тал ног сле та ња ко јим по ка зу је хо
ри зон тал но од сту па ње ави о на од ње го ве оп ти мал не пу та ње сле та
ња дуж осе пи сте;

4.48. „Глајд Пат” (Gli de Path): Си стем вер ти кал ног во ђе ња 
угра ђен у си стем ин стру мен тал ног сле та ња ко јим по ка зу је вер ти
кал но од сту па ње ави о на од ње го ве оп ти мал не пу та ње сле та ња;

4.49. Мар кер ска ста ни ца ра дио-фа ра: Пре дај ник у ва зду хо
плов ној ра диона ви га циј ској слу жби ко ји вер ти кал но зра чи на ро
чит сноп за да ва ње ави о ну оба ве ште ња о по ло жа ју;

4.50. Ра дио-ви си но мер: Ра диона ви га циј ски уре ђај на ави о ну 
или све мир ском бро ду ко ја се ко ри сти за од ре ђи ва ње ви си не ави о
на или све мир ског бро да из над Зе мљи не по вр ши не или из над не ке 
дру ге по вр ши не;

4.51. Ра дио-сон да: Ауто мат ски ра диопре дај ник у слу жби 
ме те о ро ло шких по моћ них сред ста ва, обич но но шен у ави о ну, сло
бод но ле те ћем ба ло ну, зма ју или па до бра ну, а ко ји пре но си ме те о
ро ло шке по дат ке;

4.52. Адап тив ни си стем: Ра диоко му ни ка циј ски си стем ко ји 
ме ња сво је ра дио ка рак те ри сти ке у скла ду са ква ли те том ка на ла.

4.53. Све мир ски си стем: Сва ки скуп при дру же них зе маљ
ских и/или све мир ских ста ни ца ко је оба вља ју све мир ске ра диоко
му ни ка ци је у од ре ђе не свр хе;

4.54. Са те лит ски си стем: Све мир ски си стем у ко јем се ко
ри сте је дан или ви ше ве штач ких Зе мљи них са те ли та;

4.55. Са те лит ска мре жа: Са те лит ски си стем или део са те
лит ског си сте ма ко ји се са сто ји од са мо јед ног са те ли та и при дру
же них зе маљ ских ста ни ца;

4.56. Са те лит ска ве за: Ра диове за из ме ђу пре дај не зе маљ ске 
ста ни це и при јем не зе маљ ске ста ни це по сред ством јед ног са те ли та.

Са те лит ска ве за се са сто ји од јед не уз ла зне ве зе и јед не си
ла зне ве зе;

4.57. Ви ше стру ка са те лит ска ве за: Ра диове за из ме ђу пре
дај не зе маљ ске ста ни це и при јем не зе маљ ске ста ни це по сред
ством два или ви ше са те ли та, без ијед не зе маљ ске ста ни це као по
сред ни ка. 

Ви ше стру ка са те лит ска ве за се са сто ји од јед не уз ла зне ве зе, 
јед не или ви ше ме ђу са те лит ских ве за и јед не си ла зне ве зе;

4.58. Спој на ве за: Ра диове за од зе маљ ске ста ни це на да тој 
ло ка ци ји до све мир ске ста ни це, или обр ну то, ко јом се пре но се ин
фор ма ци је за не ку све мир ску ра диослу жбу, осим за фик сну са те
лит ску слу жбу. Да та ло ка ци ја мо же да бу де на од ре ђе ној фик сној 
тач ки или на би ло ко јој фик сној тач ки уну тар од ре ђе не обла сти.

4.59. Ра дио-ре леј ни си стем: Си стем ра диове за из ме ђу од
ре ђе них фик сних та ча ка, ко ји ра ди на фре квен ци ја ма из над при
бли жно 30 MHz, упо тре бља ва тро пос фер ско про сти ра ње и са др жи 
јед ну или ви ше ме ђу ста ни ца.

5.Терминикојисеодносенаексплоатацију
5.1. Јав на ко ре спон ден ци ја: Сва ка вр ста те ле ко му ни ка ци ја 

ко ју ад ми ни стра ци је и ста ни це мо ра ју, бу ду ћи да су на рас по ла га
њу јав но сти, да при хва те у ци љу пре но са;

5.2. Те ле гра фи ја4): Об лик те ле ко му ни ка ци ја ко ји се од но си на 
сва ки по сту пак ко јим се пре не та ин фор ма ци ја упи су је на до ла ску 
као гра фич ки до ку мент; пре не та ин фор ма ци ја мо же не ка да да бу
де пред ста вље на у ал тер на тив ном об ли ку или мо же да се ускла ди
шти за ка сни је ко ри шће ње;

5.3. Те ле грам: Пи са но са оп ште ње ко је је пред ви ђе но за пре
нос те ле гра фи јом ра ди ис по ру ке при ма о цу. Под овим тер ми ном се 
под ра зу ме ва ју и ра диоте ле гра ми ако ни је дру га чи је на зна че но.

У овој де фи ни ци ји из раз те ле гра фи ја има оп ште зна че ње као 
што је де фи ни са но Кон вен ци јом;

5.4. Ра дио-те ле грам: Те ле грам ко ји по ти че од или је на ме
њен не кој мо бил ној ста ни ци или мо бил ној зе маљ ској ста ни ци, ко
ји се у це ло сти или де ли мич но пре но си ра диока на ли ма мо бил не 
слу жбе или мо бил не са те лит ске слу жбе;

5.5. Ра дио-те лекс ве за: Те лекс ве за ко ја по ти че од не ке, или 
је на ме ње на не кој мо бил ној ста ни ци, или мо бил ној зе маљ ској ста
ни ци, ко ја се у це ло сти или де ли мич но оства ру је ра диока на ли ма 
мо бил не слу жбе или мо бил не са те лит ске слу жбе;

5.6. Те ле гра фи ја са по ме ра њем фре квен ци је: Фре квен циј ски 
мо ду ли са на те ле гра фи ја у ко јој те ле граф ски сиг нал по ме ра фре
квен ци ју но си о ца из ме ђу уна пред од ре ђе них вред но сти;

5.7. Фак си мил: Об лик те ле гра фи је за пре нос не по крет не сли
ке, са или без по лу то но ва, да би се на при је му до био тра јан об лик 
сли ке;

5.8. Те ле фо ни ја: Об лик те ле ко му ни ка ци ја пр вен стве но на ме
њен за раз ме ну ин фор ма ци је у го вор ном об ли ку;
––––––––––––––
4)  Графички документ уписује информацију у сталном облику и може се допуњава

ти и консултовати; може да буде представљен у писаном или штампаном облику 
или са сталном сликом.
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5.9. Ра дио-те ле фон ски по зив: Те ле фон ски по зив ко ја по ти че 

од не ке, или је на ме ње на не кој мо бил ној ста ни ци, или мо бил ној 
зе маљ ској ста ни ци, ко ји је пре нет у це ло сти или де лом ње го вог 
пу та пре ко ра диоко му ни ка циј ских ка на ла мо бил не слу жбе или 
мо бил не са те лит ске слу жбе;

5.10. Сим плек сни рад: На чин ра да при ко јем се пре нос омо гу
ћа ва на из ме нич но у сва ком сме ру те ле ко му ни ка циј ског ка на ла, на 
при мер, по мо ћу руч ног упра вља ња5);

5.11. Ду плек сни рад: На чин ра да у ко јем је пре нос мо гућ 
исто вре ме но у оба сме ра5);

5.12. Се ми-ду плек сни рад: На чин ра да код ко јег је на јед ном 
кра ју ве зе сим плек сни рад, а на дру гом кра ју ду плек сни рад5);

5.13. Те ле ви зи ја: Об лик те ле ко му ни ка ци ја за пре нос про мен
љи вих сли ка не по крет них или по крет них обје ка та;

5.14. Ин ди ви ду ал ни при јем (у ра диоди фу зној са те лит ској 
слу жби): При јем еми си ја све мир ске ста ни це у ра диоди фу зној са
те лит ској слу жби по мо ћу јед но став них кућ них ин ста ла ци ја, а на
ро чи то оних ко је са др же ма ле ан те не;

5.15. За јед нич ки при јем (у ра диоди фу зној са те лит ској слу
жби): При јем еми си ја све мир ске ста ни це у ра диоди фу зној са те
лит ској слу жби по мо ћу при јем не опре ме ко ја у не ким слу ча је ви ма 
мо же би ти сло же на и има ти ан те не ве ће од оних ко је се ко ри сте за 
ин ди ви ду ал ни при јем, а ко је су на ме ње не за ко ри шће ње:

– гру пе ко ри сни ка из нај ши ре јав но сти на јед ном ме сту, или
–  пре ко ди стри бу ци о ног си сте ма ко ји оп слу жу је огра ни че ну 

зо ну;
5.16. Те ле ме три ја: Упо тре ба те ле ко му ни ка ци ја за ауто мат ско 

по ка зи ва ње или ре ги стро ва ње ме ре ња на не ком ра сто ја њу од мер
ног ин стру мен та;

5.17. Ра дио-те ле ме три ја: Те ле ме три ја по мо ћу ра диота ла са;
5.18. Све мир ска те ле ме три ја: Упо тре ба те ле ме три је за пре

нос од све мир ске ста ни це, ре зул та та ме ре ња на чи ње них у све мир
ском бро ду, укљу чу ју ћи и ре зул та те ко ји се од но се на функ ци о ни
са ње све мир ског бро да;

5.19. Те ле ко ман да: Упо тре ба те ле ко му ни ка ци ја за пре нос 
сиг на ла да би се за по чео, из ме нио или за вр шио рад не ког уре ђа ја 
на ра сто ја њу;

5.20. Пре нос по да та ка: Об лик те ле ко му ни ка ци ја на ме њен за 
пре нос ин фор ма ци ја у ви ду по да та ка;

5.21. Све мир ска те ле ко ман да: Упо тре ба ра диоко му ни ка ци ја 
за пре нос сиг на ла ка све мир ској ста ни ци да би се за по чео, из ме
нио или за вр шио рад не ког уре ђа ја на при дру же ном све мир ском 
објек ту, укљу чу ју ћи и све мир ску ста ни цу;

5.22. Све мир ско пра ће ње: Од ре ђи ва ње ор би те, бр зи не или 
тре нут ног по ло жа ја објек та у све ми ру сред стви ма ра диоде тер
ми на ци је, ис кљу чу ју ћи при мар ни ра дар, у ци љу пра ће ња кре та ња 
објек та.

6.Карактеристикеемисијаирадио-уређаја
6.1. Зра че ње: Спољ ни ток енер ги је од би ло ко јег из во ра у об

ли ку ра диота ла са;
6.2. Еми си ја: Зра че ње, про из ве де но, или ко је је про из вод зра

че ња не ке пре дај не ра диоста ни це. На при мер, енер ги ја ко ју зра чи 
ло кал ни осци ла тор не ког ра диопри јем ни ка ни је еми си ја, већ зра
че ње;

6.3. Вр ста еми си је: Скуп ка рак те ри сти ка не ке еми си је, као 
што су вр ста мо ду ла ци је глав ног но си о ца, при ро да мо ду ли шу ћег 
сиг на ла, вр ста са оп ште ња ко је се пре но си, а та ко ђе и уко ли ко је то 
при ме ре но, сва ка до дат на ка рак те ри сти ка сиг на ла;

6.4. Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом: Ам пли туд ски мо ду
ли са на еми си ја ко ја са др жи са мо је дан од два боч на оп се га;

6.5. Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом и пу ним но си о цем: 
Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом без сма њи ва ња но си о ца;

6.6. Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом и сма ње ним но си-
о цем: Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом и сма ње ним но си о цем 
код ко је је сте пен сма ње ња но си о ца та кав да омо гу ћу је ње го во об
на вља ње ра ди де мо ду ла ци је;

6.7. Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом и по ти сну тим но си о-
цем: Еми си ја са јед ним боч ним оп се гом код ко је је но си лац пот пу
но по ти снут и ни је пред ви ђен да се ко ри сти за де мо ду ла ци ју;
––––––––––––––
5) У општем случају, за дуплексни рад и семидуплексни рад су потребне две 

фреквенције у радиокомуникацији; за симплексни рад може се користити или 
једна или две фреквенције.

6.8. Еми си ја из ван оп се га: Еми си ја на фре квен ци ји или фре
квен ци ја ма не по сред но из ван по треб не ши ри не оп се га ко ја је ре
зул тат про це са мо ду ла ци је, али ис кљу чу ју ћи спо ред не еми си је;

6.9. Спо ред не еми си је: Еми си ја на фре квен ци ји или фре квен
ци ја ма ко је су из ван по треб не ши ри не оп се га и та квог ни воа ко ји 
мо же да се сма њи без ути ца ја на од го ва ра ју ћи пре нос ин фор ма ци
је. Спо ред не еми си је садржe хар мо ниј ске еми си је, па ра зит не еми
си је, про из во де мо ду ла ци је и про из во де кон вер зи је фре квен ци је, 
али ис кљу чу ју еми си је из ван оп се га;

6.10. Не же ље не еми си је: Са сто је се од спо ред них еми си ја и 
еми си ја из ван оп се га;

6.11. До мен из ван оп се га (не ке еми си је): Фре квен циј ско под
руч је, не по сред но из ван по треб не ши ри не оп се га, али ис кљу чу ју
ћи спо ред ни до мен, у ко ме еми си је из ван оп се га ге не рал но пре
о вла ђу ју. Еми си је из ван оп се га, де фи ни са не на осно ву њи хо вог 
по ре кла, по ја вљу ју се у до ме ну из ван оп се га, а у ма њем сте пе ну, у 
до ме ну спо ред них еми си ја;

6.12. До мен спо ред них еми си ја: Фре квен циј ско под руч је, из
ван до ме на из ван оп се га у ко ме спо ред не еми си је ге не рал но пре
о вла ђу ју;

6.13. До де ље ни фре квен циј ски оп сег: Фре квен циј ски оп сег 
уну тар ко јег је еми си ја ста ни це до зво ље на, чи ја је ши ри на јед на ка 
ши ри ни по треб ног оп се га уве ћа ној за дво стру ку ап со лут ну вред
ност то ле ран ци је фре квен ци је. Ако се ра ди о све мир ској ста ни ци, 
до де ље ни фре квен циј ски оп сег укљу чу је дво стру ку вред ност мак
си мал ног по ме ра ја фре квен ци је услед Dop plerовог ефек та, ко ји се 
мо же по ја ви ти у од но су на би ло ко ју тач ку на по вр ши ни Зе мље;

6.14. До де ље на фре квен ци ја: Цен тар ра диофре квен циј ског 
оп се га до де ље ног ста ни ци;

6.15. Ка рак те ри стич на фре квен ци ја: Фре квен ци ја ко ја се 
ла ко иден ти фи ку је и ме ри у да тој еми си ји. 

Фре квен ци ја но си о ца мо же, на при мер, би ти на зна че на као 
ка рак те ри стич на фре квен ци ја;

6.16. Ре фе рент на фре квен ци ја: Фре квен ци ја ко ја има фик сни 
и тач но од ре ђе ни по ло жај у од но су на до де ље ну фре квен ци ју. Од
сту па ње ове фре квен ци је у од но су на до де ље ну фре квен ци ју, у по
гле ду вред но сти и зна ка, исто је као и од сту па ње ка рак те ри стич не 
фре квен ци је у од но су на цен тар фре квен циј ског оп се га за у зе тог 
еми си јом;

6.17. То ле ран ци ја фре квен ци је: Мак си мал но до зво ље но од
сту па ње цен трал не фре квен ци је фре квен циј ског оп се га за у зе тог 
еми си јом од до де ље не фре квен ци је или, ка рак те ри стич не фре
квен ци је еми си је од ре фе рент не фре квен ци је.

То ле ран ци ја фре квен ци је је из ра же на у де ло ви ма 106 или Hz;
6.18. Ши ри на по треб ног оп се га: Ши ри на фре квен циј ског оп

се га ко ја је до вољ на да за да ту вр сту еми си је оси гу ра пре нос са
оп ште ња бр зи ном и ква ли те том ко ји се под од ре ђе ним усло ви ма 
зах те ва ју;

6.19. Ши ри на за у зе тог оп се га: Ши ри на оп се га из ме ђу до ње 
и гор ње гра нич не фре квен ци је, ко је су од ре ђе не та ко, да је еми то
ва на сред ња сна га ис под до ње гра нич не фре квен ци је јед на ка од ре
ђе ном про цен ту β/2 укуп не сред ње сна ге да те еми си је.

Осим ако ни је дру га чи је од ре ђе но од стра не ITUR за од го ва
ра ју ћу вр сту еми си је, вред ност β/2 тре ба узе ти да је 0,5%;

6.20. Де сно (у сме ру кре та ња ка заљ ке) по ла ри зо ван та лас: 
Елип тич но или кру жно по ла ри зо ван та лас чи ји се век тор елек
трич ног по ља, ако се по сма тра у сме ру про сти ра ња, обр ће у функ
ци ји вре ме на, у не кој не по крет ној рав ни нор мал ној на пра вац про
сти ра ња, уде сно, тј. у сме ру кре та ња ка заљ ке на са ту;

6.21. Ле во (у сме ру су прот ном кре та њу ка заљ ке) по ла ри зо ван 
та лас: Елип тич но или кру жно по ла ри зо ван та лас чи ји се век тор 
елек трич ног по ља, ако се по сма тра у сме ру про сти ра ња, обр ће у 
функ ци ји вре ме на, у не кој не по крет ној рав ни нор мал ној на пра вац 
про сти ра ња, уле во, тј. у сме ру су прот ном кре та њу ка заљ ке на са ту;

6.22. Сна га: Сва ки пут ка да се на во ди сна га пре дај ни ка и сл. 
она се из ра жа ва у јед ном од сле де ћих об ли ка, за ви сно од вр сте 
еми си је, упо тре бља ва ју ћи сле де ће до го во ре не сим бо ле: 

– вр шна сна га об вој ни це (PX или pX);
– сред ња сна га (PY или pY);
– сна га но си о ца (PZ или pZ).
За раз ли чи те вр сте еми си ја од но си из ме ђу вр шне сна ге об

вој ни це, сред ње сна га и сна ге но си о ца у усло ви ма нор мал ног ра да 
и без мо ду ла ци је са др жа ни су у на ци о нал ним стан дар ди ма, ко ји се 
мо гу ко ри сти ти као упут ство;
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6.23. Вр шна сна га об вој ни це (ра диопре дај ни ка): Сред ња 
сна га са ко јом пре дај ник у усло ви ма нор мал ног ра да на па ја ан тен
ски вод у то ку јед не ра диофре квен циј ске пе ри о де при мак си мал
ној ам пли ту ди об вој ни це мо ду ла ци је;

6.24. Сред ња сна га (ра диопре дај ни ка): Сред ња сна га са ко
јом пре дај ник у усло ви ма нор мал ног ра да на па ја ан тен ски вод у 
то ку ин тер ва ла вре ме на ко ји је до вољ но дуг у по ре ђе њу са пе ри о
дом нај ни же мо ду ли шу ће фре квен ци је;

6.25. Сна га но си о ца (ра диопре дај ни ка): Сред ња сна га са ко
јом пре дај ник без мо ду ла ци је на па ја ан тен ски вод у то ку јед не ра
диофре квен циј ске пе ри о де;

6.26. До би так ан те не: Од нос по треб не сна ге на ула зу у ре
фе рент ну ан те ну без гу би та ка и сна ге до ве де не на улаз да те ан
те не, обич но из ра жен у де ци бе ли ма, да би обе ан те не про из ве ле, 
у по сма тра ном сме ру, исту ја чи ну по ља или исту гу сти ну флук са 
сна ге на истом ра сто ја њу. Ако ни је дру га чи је на зна че но, до би так 
се од но си на смер мак си мал ног зра че ња. До би так се мо же раз ма
тра ти за од ре ђе ну по ла ри за ци ју.

За ви сно од из бо ра ре фе рент не ан те не раз ли ку ју се:
а)  ап со лут ни или изо троп ни до би так (Gi), ка да је ре фе рент на 

ан те на изо троп на ан те на изо ло ва на у про сто ру;
б)  до би так у од но су на по лу та ла сни ди пол (GD), ка да је ре

фе рент на ан те на по лу та ла сни ди пол изо ло ван у про сто ру, 
чи ја еква то ри јал на ра ван са др жи по сма тра ни смер;

ц)  до би так у од но су на крат ку вер ти кал ну ан те ну (GV), ка да 
је је ре фе рент на ан те на пра во ли ниј ски про вод ник мно го 
кра ћи од 1/4 та ла сне ду жи не, нор ма лан на по вр ши ну иде
ал но про вод не рав ни ко ја са др жи по сма тра ни смер;

6.27. Екви ва лент на изо троп на из ра че на сна га (EIRP): Про
из вод сна ге ко ја се до во ди ан те ни и до бит ка ан те не у по сма тра ном 
сме ру у од но су на изо троп ну ан те ну (ап со лут ног или изо троп ног 
до бит ка);

6.28. Ефек тив но из ра че на сна га (ERP) (у по сма тра ном сме
ру): Про из вод сна ге ко ја се до во ди ан те ни и до бит ка ан те не у по
сма тра ном сме ру у од но су на по лу та ла сни ди пол;

6.29. Екви ва лент на сна га из ра че на пре ко крат ке вер ти кал-
не ан те не (EM PR) (у посмaтраном сме ру): Про из вод сна ге ко ја се 
до во ди ан те ни и до бит ка ан те не у по сма тра ном сме ру у од но су на 
крат ку вер ти кал ну ан те ну;

6.30. Тро пос фер ско ра си па ње: На чин про сти ра ња ра диота
ла са услед ра си па ња због не пра вил но сти или дис кон ти ну и те та 
фи зич ких свој ста ва тро пос фе ре;

6.31. Јо нос фер ско ра си па ње: На чин про сти ра ња ра диота ла
са услед ра си па ња због не пра вил но сти или дис кон ти ну и те та у јо
ни за ци ји јо нос фе ре.

7.Заједничкокоришћењефреквенције
7.1. Смет ња (ин тер фе рен ци ја): При су ство не же ље них сиг

на ла на ула зу у при јем ник да тог те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма, као 
по сле ди ца еми си је, зра че ња, ин дук ци је или њи хо вих ком би на ци ја 
од стра не дру гих те ле ко му ни ка ци о них си сте ма. При су ство смет
ње ма ни фе сту је се де гра да ци јом ква ли те та пре но са сиг на ла;

7.2. До зво ље на смет ња6): Уоче на или пред ви ђе на смет ња ко ја 
за до во ља ва кван ти та тив ну смет њу и кри те ри ју ме за јед нич ког ко
ри шће ња ко ји су са др жа ни у ме ђу на род ном Пра вил ни ку о ра дио
ко му ни ка ци ја ма или ITUR пре по ру ка ма или у спе ци ја ли зо ва ним 
спо ра зу ми ма пред ви ђе ним Пра вил ни ком;

7.3. При хва тљи ва смет ња6): Смет ња чи ји је ни во ве ћи од 
оног ко ји је де фи ни сан као до зво ље на смет ња и ко ји је при хва ћен 
од две или ви ше ад ми ни стра ци ја, а да то не иде на ште ту дру гим 
ад ми ни стра ци ја ма;

7.4. Штет на смет ња: Смет ња ко ја угро жа ва функ ци о ни са
ње да тог те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма, у скла ду са де фи ни са ним 
кри те ри ју ми ма ква ли те та пре но са сиг на ла;

7.5. RF7) од нос за шти те: Ми ни мал на вред ност од но са же ље
ног и не же ље ног сиг на ла, обич но из ра же на у де ци бе ли ма, на ула зу 
у при јем ник од ре ђе на под утвр ђе ним усло ви ма та ко да се на из ла зу 
при јем ни ка по стиг не од ре ђе ни ква ли тет при је ма же ље ног сиг на ла;

7.6. Ми ни мал на упо тре бљи ва ја чи на по ља: Нај ма ња вред
ност ја чи не по ља ко ја је по треб на да омо гу ћи же ље ни ква ли тет 
при је ма, под од ре ђе ним усло ви ма при је ма, у при су ству при род ног 
и ве штач ког шу ма, али у од су ству смет њи од дру гих ста ни ца;
––––––––––––––
6) Израз „дозвољена сметња” и „прихватљива сметња” је коришћен у координацији 

фреквенцијских додела између администрација
7) RF = радиофреквенцијски

7.7. Упо тре бљи ва ја чи на по ља: Нај ма ња вред ност ја чи не 
по ља ко ја је по треб на да омо гу ћи же ље ни ква ли тет при је ма, под 
од ре ђе ним усло ви ма при је ма, у при су ству при род ног и ве штач ког 
шу ма и смет њи, би ло у ствар ној си ту а ци ји или ка ко је од ре ђе но 
пре ма пла но ви ма рас по де ле фре квен ци ја;

7.8. Ре фе рент на упо тре бљи ва ја чи на по ља: Уго вор на вред
ност упо тре бљи ве ја чи не по ља ко ја мо же да слу жи као ре фе рен ца 
или осно ва за фре квен циј ско пла ни ра ње;

7.9. Зо на оп слу жи ва ња: Зо на оп слу жи ва ња је про стор на об
ласт у ко јој је мо гу ће оства ри ти ра диоко му ни ка ци је под од ре ђе
ним усло ви ма; 

7.10. Зо на по кри ва ња (те ре стрич ке пре дај не ста ни це): Зо на 
по кри ва ња са пре дај ном ста ни цом за да ту слу жбу и од ре ђе ну фре
квен ци ју, уну тра ко је се, под од ре ђе ним тех нич ким усло ви ма, мо
гу оства ри ти ра диоко му ни ка ци је са јед ном или ви ше при јем них 
ста ни ца;

7.11. Ко ор ди на ци о на област: Ка да се од лу чи да је по треб на 
ко ор ди на ци ја, област ко ја окру жу је зе маљ ску ста ни цу ко ја за јед
нич ки ко ри сти исти фре квен циј ски оп сег са те ре стрич ким ста ни
ца ма, или ко ја окру жу је пре дај ну зе маљ ску ста ни цу ко ја ко ри сти 
исти дво смер но до де ље ни фре квен циј ски оп сег са при јем ним зе
маљ ским ста ни ца ма, из ван ко је ни во до зво ље них смет њи не ће би
ти пре ва зи ђен и ко ор ди на ци ја се не зах те ва;

7.12. Ко ор ди на ци о на кон ту ра: Ли ни ја ко ја об у хва та ко ор ди
на ци о ну област;

7.13. Ко ор ди на ци о но ра сто ја ње: Ка да се од лу чи да је по
треб на ко ор ди на ци ја, ра сто ја ње у по сма тра ном ази му ту од зе маљ
ске ста ни це, ко ја за јед нич ки ко ри сти исти фре квен циј ски оп сег са 
те ре стрич ким ста ни ца ма, из ван ко јег ни во до зво ље них смет њи не
ће би ти пре ва зи ђен и ко ор ди на ци ја се не зах те ва;

7.14. Екви ва лент на тем пе ра ту ра шу ма са те лит ске ве зе: 
Тем пе ра ту ра шу ма на из ла зу при јем не ан те не зе маљ ске ста ни
це ко ја од го ва ра сна зи ра диофре квен циј ског шу ма, а про из во ди 
га укуп но посмaтран шум на из ла зу са те лит ске ве зе, из у зи ма ју ћи 
шум због смет ње од са те лит ских ве за ко је ко ри сте дру ге са те ли те, 
као и од те ре стрич ких ста ни ца;

7.15. Ефек тив на област (упра вљач ког са те лит ског сно па): 
Област на по вр ши ни Зе мље уну тар ко је на ме ра ва мо да усме ри мо 
упра вљач ки са те лит ски сноп.

Ов де мо же да по сто ји ви ше од јед не не при кљу че не ефек тив
не обла сти у ко јој по је ди на чан упра вљач ки са те лит ски сноп на ме
ра ва мо да усме ри мо;

7.16. Кон ту ра ефек тив ног до бит ка ан те не (упра вљач ког 
са те лит ског сно па): Ан ве ло па кон ту ра до бит ка ан те не ко је су 
ре зул тат по ме ра ња упра вљач ког са те лит ског сно па дуж гра ни ца 
ефек тив не обла сти.

8.Техничкитерминикојисеодносенасвемир
8.1. Да ле ки све мир: Све мир на ра сто ја њи ма од Зе мље при

бли жно јед на ким или ве ћим од 2´106 km;
8.2. Све мир ски брод: Во зи ло ко је је чо век ство рио и пред ви

ђе но је да се кре ће из ван глав ног де ла Зе мљи не ат мос фе ре;
8.3. Са те лит: Те ло ко је се окре ће око дру гог те ла знат но ве

ће ма се и чи је је кре та ње пр вен стве но и стал но од ре ђе но си лом 
при вла че ње тог дру гог те ла;

8.4. Ак тив ни са те лит: Са те лит ко ји но си ста ни цу пред ви ђе
ну за еми то ва ње или рееми то ва ње ра диосиг на ла;

8.5. Ре флек ту ју ћи са те лит: Са те лит пред ви ђен да ре флек ту
је ра диосиг на ле;

8.6. Ак тив ни сен зор: Мер ни ин стру мент у са те лит ској слу
жби ис тра жи ва ња Зе мље или у слу жби ис тра жи ва ња све ми ра по
мо ћу ко је га се до би ја ју ин фор ма ци је пре да јом и при је мом ра дио
та ла са;

8.7. Па сив ни сен зор: Мер ни ин стру мент у са те лит ској слу
жби ис тра жи ва ња Зе мље или у слу жби ис тра жи ва ња све ми ра по
мо ћу ко је га се до би ја ју ин фор ма ци је при је мом ра диота ла са при
род ног по ре кла;

8.8. Ор би та: Пу та ња, у од но су на од ре ђе ни скуп ре фе рен ци, 
опи са на цен тром ма се са те ли та или дру гог пред ме та у све ми ру, 
под ло жна пр вен стве но при род ним си ла ма, и то углав ном гра ви та
циј ској си ли;

8.9. Ин кли на ци ја ор би те ( Зе мљи ног са те ли та): Угао од ре ђен 
рав ни ко ја са др жи ор би ту и рав ни Зе мљи ног еква то ра из ме рен у 
сте пе ни ма из ме ђу 0° и 180° и у сме ру ка заљ ке на са ту од еква то ри
јал не рав ни на ра сту ћој тач ки ор би те;
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8.10. Пе ри о да (са те ли та): Вре ме ко је про тек не из ме ђу два 

уза стоп на про ла ска са те ли та кроз не ку ка рак те ри стич ну тач ку на 
ње го вој ор би ти;

8.11. Ви си на апо ге ја или пе ри ге ја: Ви си на апо ге ја или пе ри
ге ја из над од ре ђе не ре фе рент не по вр ши не ко ја слу жи за пред ста
вља ње по вр ши не Зе мље;

8.12. Ге о син хро ни са те лит: Зе мљин са те лит чи ја је пе ри о да 
окре та ња јед на ка пе ри о ди ро та ци је Зе мље око сво је осе;

8.13. Ге о ста ци о нар ни са те лит: Ге о си он хро ни са те лит чи ја 
кру жна и ди рект на ор би та ле жи у рав ни Зе мљи ног еква то ра и ко
ји као по сле ди ца то га оста је фик сан у од но су на Зе мљу; у ши рем 
сми слу, то је ге о син хро ни са те лит ко ји оста је при бли жно фик сан 
у од но су на Зе мљу;

8.14. Ор би та ге о ста ци о нар ног са те ли та: Ор би та у ко ју са
те лит мо ра би ти по ста вљен да би био ге о ста ци о нар ни са те лит;

8.15. Упра вљач ки са те лит ски сноп: Сноп са те лит ске ан те не 
ко ји мо же да се пре у сме ра ва.

9.Региониизоне
9.1. У свр ху на ме не фре квен циј ских оп се га свет је по де љен 

у три Ре ги о на8). Ови ре ги о ни су тач но де фи ни са ни у Пра вил ни
ку. Ре ги он 1 об у хва та Евро пу са азиј ским де лом Ру ске Фе де ра ци
је, са при па да ју ћим остр ви ма, Афри ку са при па да ју ћим остр ви ма, 
Мон го ли ја и Сред њи Ис ток до гра ни це Ислам ске ре пу бли ке Ира на 
(сход но ма пи Ре ги о на, Сли ка 1); Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је на
ла зи се у Ре ги о ну 1;

Сли ка 1. Ма па Ре ги о на

9.2. За по је ди не ра диослу жбе, свет је по де љен у раз ли чи те 
зо не;

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је се на ла зи у: 
Европ ској ра диоди фу зној зо ни, 
CI RAF зо ни 28 (за по тре бе ра диоди фу зи је у HF оп се гу), 

Сли ка 2. 

Сли ка 2. CI RAF зо не
––––––––––––––
8) Потребно је нагласити да када се у овом Плану реч Регион пише са великим P и 

то се односи на овако дефинисана три Региона.

Европ ској по мор ској зо ни и 
По мор ској зо ни бр. 17 за по мор ску мо бил ну слу жбу у оп се

зи ма до 27.5 MHz. 
10.Категоријерадио-службиинамена
10.1. Примар не и се кун дар не слу жбе;
10.1.1. Када је у Табели овог плана намене у колону „Радио

служба” уписано да је фреквенцијски опсег намењен за више од 
јед не ра диослу жбе, те слу жбе су на ве де не по сле де ћем ре до сле ду:

10.1.1.1. Слу жбе чи ји су на зи ви штам па ни ве ли ким сло ви ма 
(при мер: ФИК СНА). Ове слу жбе се на зи ва ју „при мар ним” слу жба ма;

10.1.1.2. Слу жбе чи ји су на зи ви штам па ни обич ним сло ви ма 
(при мер: Мо бил на). Ове слу жбе се на зи ва ју „се кун дар ним” слу
жба ма.

До дат на за па жа ња су штам па на обич ним сло ви ма (при мер: 
МО БИЛ НА, из у зев ва зду хо плов не мо бил не);

10.1.2. Ста ни це се кун дар не слу жбе;
10.1.2.1. Не сме ју узро ко ва ти штет не смет ње ста ни ца ма при

мар них слу жби ко ји ма су фре квен ци је већ до де ље не или ко ји ма 
фре квен ци је мо гу би ти до де ље не на кнад но;

10.1.2.2. Не мо гу зах те ва ти за шти ту од штет них смет њи од 
ста ни ца при мар них слу жби ко ји ма су фре квен ци је већ до де ље не 
или ко ји ма фре квен ци је мо гу би ти до де ље не на кнад но.

11.Условизанаменурадио-фреквенцијскихопсега
11.1. Општи усло ви
11.1.1. Радиофреквенцијски опсези се намењују за ко

ришћење појединим делатностима у случа је ви ма ка да је ка рак тер 
при ме не те ле ко му ни ка ци ја та кав да ни је мо гу ћа, или ни је оправ
да на упо тре ба дру гих вр ста те ле ко му ни ка ци ја осим ра диоко му
ни ка ци ја;

11.1.2. На ме на ра диофре квен циј ских оп се га ра диослу жба
ма у овом Пла ну на ме не у на че лу од го ва ра на ме ни оп се га утвр ђе
ној у чла ну 5. Пра вил ни ка и Европ ској за јед нич кој та бе ли на ме не 
(у да љем тек сту: ECA та бе ла);

11.1.3. Ра диофре квен циј ски оп се зи се на ме њу ју од ре ђе ним 
де лат но сти ма во де ћи ра чу на о прин ци пу ра ци о нал ног и еко но мич
ног ко ри шће ња ра диофре квен циј ског спек тра;

11.1.4. Ра диофре квен циј ски оп се зи се на ме њу ју од ре ђе ним 
де лат но сти ма во де ћи ра чу на о по тре ба ма за ра диоко му ни ка ци ја
ма у тех но ло шком про це су ра да на те ри то ри ји об у хва ће ној по тре
бом за ко му ни ци ра њем;

11.1.5. Ра диофре квен циј ски оп се зи се на ме њу ју од го ва ра ју ћим 
де лат но сти ма во де ћи ра чу на о сте пе ну за у зе то сти од но сних оп се га;

11.2. По себ ни усло ви
11.2.1. Радиофреквенци је из фре квен циј ских оп се га на ме ње

них ра диона ви га циј ској слу жби или дру гим слу жба ма без бед но
сти зах те ва ју по себ не ме ре за шти те од штет них смет њи;

11.2.2. Ни јед на од ред ба овог Пла на на ме не не спре ча ва да 
ста ни ца ко ја се ко ри сти у слу ча ју уде са ко ри сти би ло ко је сред
ство ра диоко му ни ка ци ја ко је јој је на рас по ла га њу ка ко би при ву
кла па жњу на се бе, да ла оба ве ште ње о усло ви ма у ко ји ма се на ла
зи и о сво јој ло ка ци ји и до би ла по моћ;

11.2.3. Ни јед на од ред ба овог Пла на на ме не не спре ча ва да у 
из у зет ним усло ви ма опи са ним у тач ки 11.2.2, ста ни ца ко ја по ма же 
ста ни ци у уде су ко ри сти би ло ко је сред ство ра диоко му ни ка ци ја 
ко је јој је на рас по ла га њу;

11.2.4. Ни јед на од ред ба овог Пла на на ме не не спре ча ва ор
га не од бра не, без бед но сти као и слу жбе за хит не ин тер вен ци је да 
ко ри сти сред ства ра ди о ко му ни ка ци ја ко ја има ју или ће има ти на 
упо тре би, ка ко би обез бе ди ли из вр ша ва ње за да та ка, а у ве зи са 
спољ ном и уну тра шњом без бед но шћу и од бра ном зе мље.

12.Наменафреквенцијскихопсега:делатност–коришћење
12.1. Оп ште од ред бе
12.1.1. На зи ви де лат но сти на ве де ни у Пла ну на ме не су у 

скла ду са тер ми ни ма ко ји су у оп штој упо тре би (нпр. „Ва зду шни 
са о бра ћај” или „Елек тро при вре да”); 

12.1.2. По јам „Све де лат но сти” озна ча ва да је од но сни ра дио
фре квен циј ски оп сег на ме њен, за ко ри сни ке би ло ко је де лат но сти 
из у зев ор га на од бра не, без бед но сти као и слу жби за хит не ин тер
вен ци је;

12.1.3. Ка па ци те ти си сте ма пре но са ди ги тал них сиг на ла из
ра жа ва ју се про то ком би та на сле де ћи на чин:

– ма ли ка па ци те ти: до 10 Мb/s
– сред њи ка па ци те ти: пре ко 10 Мb/s до 100 Мb/s
– ве ли ки ка па ци те ти: пре ко 100 Мb/s.
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13.Номенклатура радио-фреквенцијских опсега и тала-
снихдужина

У овом плану на ме не ра диофре квен циј ски оп се зи и та ла сне 
ду жи не су озна че не у скла ду са Пра вил ни ком.

Ра диофре квен циј ски спек тар је по де љен у де вет фре квен
циј ских оп се га ко ји су озна че ни ра сту ћим це лим бро је ви ма са гла
сно сле де ћој та бе ли. Ка ко је је ди ни ца фре квен ци је Hertz (Hz), фре
квен ци је се из ра жа ва ју у:

– ки ло хер ци ма (kHz), до и укљу чу ју ћи 3000 kHz;
– ме га хер ци ма (MHz), из над 3 MHz до и укљу чу ју ћи 3000 MHz;
– ги га хер ци ма (GHz), из над 3 GHz, до и укљу чу ју ћи 3000 GHz.

Ред ни
број

опсега

Озна ка  
за

опсег

Фре квен циј ска по де ла 
оп се га (доња граница 

искључена, горња граница 
укључена)

Од го ва ра ју ћа ме трич ка
подела

Ме трич ке
озна ке за

опсег

4 VLF 3 до 30 kHz ми ри ја ме тар ски та ла си B.Mam
5 LF 30 до 300 kHz ки ло ме тра ски та ла си B.km
6 MF 300 до 3000 kHz хек то ме тар ски та ла си B.hm
7 HF 3 до 30 MHz де ка ме тар ски та ла си B.dam
8 VHF 30 до 300 MHz ме тар ски та ла си B.m
9 UHF 300 до 3000 MHz де ци ме тар ски та ла си B.dm
10 SHF 3 до 30 GHz цен ти ме тар ски та ла си B.cm
11 EHF 30 до 300 GHz ми ли ме тар ски та ла си B.mm

12 300 до 3000 GHz де ци ми ли ме тар ски 
та ла си

На по ме на 1: „Оп сег N” (N ред ни број оп се га) про те же се од 
0,3 x 10N Hz do 3 x 10N Hz.

На по ме на 2: Пре фик си: k = ki lo (103), M = me ga (106), G = gi
ga (109).

На по ме на 3: Зна че ње сле де ћих озна ка за оп сег су:

VLF – вр ло ни ске фре квен ци је
LF – ни ске фре квен ци је
MF – сред ње фре квен ци је
HF – ви со ке фре квен ци је
VHF – вр ло ви со ке фре квен ци је
UHF – ул тра ви со ке фре квен ци је
SHF – су пер ви со ке фре квен ци је
EHF – екс трем но ви со ке фре квен ци је
14.Означавањеемисија
Еми си је се раз вр ста ва ју и озна ча ва ју сим бо ли ма са гла сно 

њи хо вим основ ним ка рак те ри сти ка ма.
Основ не ка рак те ри сти ке су:
1. пр ви сим бол – вр ста мо ду ла ци је глав ног но си о ца;
2. дру ги сим бол – при ро да сиг на ла ко ји мо ду ли ше глав ни но

си лац;
3. тре ћи сим бол – вр ста ин фор ма ци је ко ја се пре но си.
Мо ду ла ци ја ко ја се ко ри сти са мо у крат ким пе ри о ди ма и по

вре ме но (као та ква, у мно гим слу ча је ви ма, за иден ти фи ка ци ју или 
по зи ва ње) мо же се за не ма ри ти, под усло вом да се услед то га на
зна че на ши ри на оп се га не по ве ћа ва.
Пр ви сим бол – Вр ста мо ду ла ци је глав ног но си о ца
1. еми си ја не мо ду ли са ног но си о ца N
2. еми си ја код ко је је глав ни но си лац ам пли туд ски мо ду ли сан (укљу чу ју ћи 
слу ча је ве код ко јих су по моћ ни но си о ци уга о но мо ду ли са ни)
2.1. два боч на оп се га A
2.2. је дан боч ни оп сег, пун но си лац H
2.3. је дан боч ни оп сег, сма њен или по ни воу про мен љив но си лац R
2.4. је дан боч ни оп сег, по ти снут но си лац J
2.5. не за ви сни боч ни оп се зи B
2.6. де ли мич но пре но шен дру ги боч ни оп сег C
3. еми си ја код ко је је глав ни но си лац уга о но мо ду ли сан
3.1. фре квен циј ска мо ду ла ци ја F
3.2. фа зна мо ду ла ци ја G
4. еми си ја код ко је је глав ни но си лац ам пли туд но и уга о но мо ду ли сан би ло 
јед но вре ме но или по прет ход но утвр ђе ном ре ду 

D

5. им пулс на еми си ја*

5.1. не мо ду ли сан низ им пул са P
5.2. низ им пул са
5.2.1. мо ду ли сан по ам пли ту ди K
5.2.2. мо ду ли сан по ши ри ни/тра ја њу L
5.2.3. мо ду ли сан по по ло жа ју/фа зи M
5.2.4. код ко јег је но си лац уга о но мо ду ли сан за вре ме пе ри о да им пул са Q

5.2.5. ко ји је ком би на ци ја прет ход но спо ме ну тих или је про из ве ден на не ки 
дру ги на чин 

V

6. слу ча је ви ко ји ни су об у хва ће ни прет ход ним, код ко јих се еми си ја са сто ји 
од глав ног но си о ца ко ји је мо ду ли сан би ло јед но вре ме но, би ло по прет ход но 
утвр ђе ном ре ду, ком би на ци јом два или ви ше сле де ћих на чи на: ам пли туд но, 
уга о но, им пулс но

W

7. оста ли слу ча је ви X
Дру ги сим бол – При ро да сиг на ла ко ји мо ду ли ше глав ни но си лац
1. без мо ду ли шу ћег сиг на ла 0
2. је дан ка нал ко ји са др жи кван ти зо ва ну или ди ги тал ну ин фор ма ци ју без ко
ри шће ња мо ду ли шу ћег по моћ ног но си о ца**

1

3. је дан ка нал ко ји са др жи кван ти зо ва ну или ди ги тал ну ин фор ма ци ју са ко ри
шће њем мо ду ли шу ћег по моћ ног но си о ца**

2

4. је дан ка нал ко ји са др жи ана лог ну ин фор ма ци ју 3
5. два или ви ше ка на ла ко ји са др же кван ти зо ва ну или ди ги тал ну ин фор ма ци ју 7
6. два или ви ше ка на ла ко ји са др же ана лог ну ин фор ма ци ју 8
7. сло же ни си стем са јед ним или ви ше ка на ла ко ји са др же кван ти зо ва ну или 
ди ги тал ну ин фор ма ци ју, за јед но са јед ним или ви ше ка на ла ко ји са др же ана
лог ну ин фор ма ци ју

9

8. оста ли слу ча је ви X
Тре ћи сим бол – Вр ста ин фор ма ци је*** ко ја се пре но си
1. без пре но са ин фор ма ци ја N
2. те ле гра фи ја – за при јем на слух A
3. те ле гра фи ја – за ауто мат ски при јем B
4. фак си мил
5. пре нос по да та ка, те ле ме три ја, те ле ко ман да D
6. те ле фо ни ја (укљу чу ју ћи звуч ну ра диоди фу зи ју) E
7. те ле ви зи ја (сли ка) F
8. ком би на ци ја прет ход ног W
9. оста ли слу ча је ви X
Оп ци о не ка рак те ри сти ке за озна ча ва ње еми си ја
Две оп ци о не ка рак те ри сти ке би тре ба ле би ти до да те за ком плет ни ји опис еми
си је:
1. Че твр ти сим бол – Де та љи о сиг на лу (сиг на ли ма)
2. Пе ти сим бол – При ро да мул ти плек си ра ња.
Ка да се упо тре бља ва ју, че твр ти и пе ти сим бол тре ба да су озна че ни ка ко да ље 
сле ди.
Ка да се не упо тре бља ва ју, че твр ти и пе ти сим бол тре ба да бу ду на зна че ни цр
ти цом на мје сту где би тре ба ло да се по ста ве.
Че твр ти сим бол – Де та љи о сиг на лу (сиг на ли ма)
1. код са два ста ња са еле мен ти ма раз ли ко ва ња бро је ва и/или тра ја ња A
2. код са два ста ња са еле мен ти ма истог бро ја и тра ја ња без ко рек ци је гре шке B
3. код са два ста ња са еле мен ти ма истог бро ја и тра ја ња са ко рек ци јом гре шке C
4. код са че ти ри ста ња у ко јем сва ко ста ње пред ста вља сиг нал ни еле ме нат 
(јед ног или ви ше би та) 

D

5. код са ви ше ста ња у ко јем сва ко ста ње пред ста вља сиг нал ни еле ме нат (јед
ног или ви ше би та) 

E

6. код са ви ше ста ња у ко јем сва ко ста ње или ком би на ци ја ста ња пред ста вља 
ка рак тер

F

7. звук ра диоди фу зног ква ли те та (мо но фон ски) G
8. звук ра диоди фу зног ква ли те та (сте ре о фон ски или ква дро фон ски) H
9. звук ко мер ци јал ног ква ли те та J
10. звук ко мер ци јал ног ква ли те та са ко ри шће њем фре квен циј ске ин вер зи је 
или де ље ња оп се га 

K

11. звук ко мер ци јал ног ква ли те та са одво је ним фре квен циј ски мо ду ли са ним 
сиг на ли ма за кон тро лу ни воа де мо ду ли са ног сиг на ла 

L

12. јед но бој но M
13. ко лор N
14. ком би на ци ја прет ход ног W
15. оста ли слу ча је ви X
Пе ти сим бол – При ро да мул ти плек си ра ња
1. не ма мул ти плек си ра ња N
2. мул ти плекс са код ном рас по де лом**** C
3. мул ти плекс са фре квен циј ском рас по де лом F
4. мул ти плекс са вре мен ском рас по де лом T
5. ком би на ци ја мул ти плек са са фре квен циј ском и вре мен ском рас по де лом W
6. оста ли ти по ви мул ти плек си ра ња X

––––––––––––––
* Емисије код којих је главни носилац директно модулисан помоћу сигнала који је 

кодиран у квантизованој форми (нпр.импулсна кодна модулација) означавају се 
према тачки 2 или 3 из ознаке за први симбол

**  Ово искључује мултиплекс са временском расподелом.
*** У овом контексту, реч «информација» не укључује информацију константне, не

променљиве природе, као што је случај емисија еталон фреквенција, радара са 
континуалним таласом, импулсних радара, итд.

**** Ово укључује технике проширеног спектра
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15.Табеласадржиследећеколоне:
1. ко ло на – Радио-фреквенцијски опсег, из ра жен у kHz, 

MHz или GHz;
2. ко ло на – Правилник о радио-комуникацијама (RR),

Европскатабеланамена(ECA) – на ме на ра диофре квен циј ског 
оп се га у Ре ги о ну 1 (RR) и чла ни ца ма CEPTа (ECA);

Уко ли ко уз на зив ра диослу жбе сто ји озна ка:
+ Е – зна чи да на ме на ра диофре квен циј ског оп се га за од го ва

ра ју ћу ра диослу жбу је у скла ду са Пра вил ни ком и ECA та бе лом;
Е – зна чи да на ме на ра диофре квен циј ског оп се га за од го ва

ра ју ћу ра диослу жбу је у скла ду са ECA та бе лом;
без озна ке – зна чи да на ме на ра диофре квен циј ског оп се га за 

од го ва ра ју ћу ра диослу жбу је у скла ду са Пра вил ни ком;
3. ко ло на – Националнанамена(СРБ),Радио-служба – на

ме на ра диофре квен циј ског оп се га у Ре пу бли ци Ср би ји 
Озна ке по себ них од ред би (но та) бли же опи су ју основ ни 

усло ви ко ри шће ња (ПРИЛОГ1);
4. ко ло на де лат ностко ри шће ње – де лат ност и при ме ње на 

тех но ло ги ја при ко ри шће њу фре квен циј ског оп се га у окви ру од го
ва ра ју ће ра диослу жбе;

5. ко ло на – основ ни усло ви ко ри шће ња
На ве де ни су, за ви сно од слу ча ја, и:
– ка рак те ри стич не фре квен ци је;
– по доп сег уну тар фре квен циј ског оп се га
– на чин ра да: сим плекс (S), ду плекс (D) или се ми ду плекс (SD);
6. ко ло на – Осно ва ко ри шће ња (Про пис)
На ве де на је, по по тре би, озна ка про пи са на ци о нал ног или 

ме ђу на род ног (уред бе, пра вил ни ка, од лу ка, пре по ру ка, стан дар да 
и сл.) ко ји ма је бли же ре гу ли са но ко ри шће ње од но сног фре квен
циј ског оп се га и де фи ни са ни тех нич ки па ра ме три. Спи сак озна ка 
про пи са и њи хо вих на зи ва дат је у ПРИЛОЗИМАПла на на ме не и 
чи ни ње гов са став ни део;

7. ко ло на – На чин из да ва ња до зво ле
ПЗ – ко ри шће ње ра дио фре квен ци је на осно ву по је ди нач не 

до зво ле ко ја се из да је по зах те ву
ЈН – ко ри шће ње ра дио фре квен ци је на осно ву по је ди нач не 

до зво ле ко ја се из да је по спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме та ња
ПН – ко ри шће ње ра дио фре квен ци је за по себ не на ме не
ОО – ко ри шће ње ра дио фре квен ци је по ре жи му оп штег овла

шће ња.
НАПОМЕНЕ
1. Фре квен циј ски оп се зи од 100 GHz до 1000 GHz на ме ње ни 

су у скла ду са Пра вил ни ком и ECA та бе лом.
2. Но те ко је ре гу ли шу на чин ко ри шће ња по је ди них фре квен

циј ских оп се га озна че не су, и то са:
1. RR и од го ва ра ју ћим бро јем, а у све му иден тич но са ме ђу

на род ним Пра вил ни ком о ра диоко му ни ка ци ја ма ITU, и углав ном 
се од но се на гло бал не ра диоко му ни ка циј ске слу жбе на свет ском 
ни воу;

2. EU и од го ва ра ју ћим бро јем, а у све му иден тич но са Европ
ском та бе лом на ме не и ко ри шће ња фре квен ци ја у фре квен циј ском 
под руч ју од 9 kHz до 3000 GHz, Lis boa 02 Du blin 03 Ku sa da si 04 
Co pen ha gen 04 Ni ce 07 Ba ku 08 – Kyiv 09Lil le 11 и углав ном се 
од но се на ра диоко му ни ка циј ске слу жбе ко је се ко ри сте на за јед
нич кој осно ви у Евро пи;

3. SRB и од го ва ра ју ћим бро јем ре гу ли шу спе ци фич но сти по 
пи та њу усло ва ко ри шће ња фре квен циј ских оп се га на на ци о нал
ном ни воу, уз оба ве зу ко ри сни ка да до де ле не ма ју ути ца ја на рад 
си сте ма ко ји су у скла ду са ме ђу на род ном ре гу ла ти вом;

3. У ПРИЛОГУ1дат је Пре глед но та ко ри шће них у Пла ну 
на ме не ра диофре квен циј ских оп се га;

4. У ПРИЛОГУ 2 дат је Спи сак на ци о нал них про пи са из 
обла сти ра диоко му ни ка ци ја са бро јем Слу жбе ног ли ста у ко ме су 
об ја вље ни;

5. У ПРИЛОГУ3 дат је Спи сак CEPT/ECC/ERC Од лу ка и 
Пре по ру ка ко је су пре у зе те из ERC Из ве шта ја 25, Лил 2011;

6. У ПРИЛОГУ4дат је Спи сак ITU Пре по ру ка ко је се на ла
зе у Пла ну на ме не;

7. У ПРИЛОГУ5дат је Спи сак европ ских стан дар да ко ји се 
на ла зе у Пла ну на ме не;

8. У ПРИЛОГУ6 дат је Пре глед скра ће ни ца ко ри шће них у 
Пла ну на ме не ра диофре квен циј ских оп се га;

9. У ПРИЛОГУ7дат је Спи сак ко ри шће них ме ђу на род них ака
та из обла сти ра диоко му ник ци ја ко ји су ко ри шће ни у из ра ди Пла на.

ПРИЛОГ1

ПРЕГЛЕДНОТАКОРИШЋЕНИХУПЛАНУНАМЕНЕ
РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХОПСЕГА

– НА ЦИ О НАЛ НЕ НО ТЕ
SRB1 Фре квен ци је: 14 kHz, 30 kHz, 45 kHz, 50 kHz, 70 kHz, 

150 kHz и 200 kHz ко ри сте се за ме ре ње ду би не во де. 
SRB2 Оп сег 148.5283.5 kHz се не ко ри сти за еми то ва ње ра

диј ског про гра ма.
SRB3 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ским оп се зи ма 

415435 kHz, 435495 kHz, 505526.5 kHz, 1606.51625 kHz, 1635
1800 kHz и 20452160 kHz за ста ни це у по мор ској мо бил ној слу
жби је са гла сно Фи нал ним ак ти ма Ад ми ни стра тив не кон фе рен ци
је за пла ни ра ње MF по мор ске мо бил не и ва зду хо плов не мо бил не 
ра диона ви га ци о не слу жбе (Ре ги он 1), Же не ва, 1985.

SRB4 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ским оп се зи
ма 415435 kHz и 510526.5 kHz за ста ни це у ва зду хо плов ној ра
дионавигациjској слу жби (ра диофа ро ви) је са гла сно Фи нал ним 
ак ти ма Ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је за пла ни ра ње MF по мор
ске мо бил не и ва зду хо плов не мо бил не ра дионавигациjске слу жбе 
(Ре ги он 1), Же не ва, 1985.

SRB5 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ском оп се гу 
526.51606.5 kHz за ста ни це у ра диоди фу зној слу жби је са гла
сно Фи нал ним ак ти ма Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 
о ра диоди фу зи ји на ки ло ме тар ским и хек то ме тар ским та ла си ма 
(ре ги о ни 1 и 3), Же не ва, 1975. У пред мет ном фре квен циј ском оп
се гу пред сто ји уво ђе ње ди ги тал них си сте ма.

SRB6 До де ла фре квен ци ја за ва зду хо плов ну мо бил ну (R) 
слу жбу у оп се зи ма из ме ђу 2850 kHz и 22000 kHz вр ши се са гла сно 
са Пла ном рас по де ле фре квен ци ја за ва зду хо плов ну мо бил ну (R) 
слу жбу, Ap pen dix 27 RR. 

SRB7 До де ла фре квен ци ја за ва зду хо плов ну мо бил ну (ОR) 
слу жбу у оп се зи ма из ме ђу 3025 kHz и 18030 kHz вр ши се са гла сно 
са Пла ном рас по де ле фре квен ци ја за ва зду хо плов ну мо бил ну (ОR) 
слу жбу, Ap pen dix 26 RR. 

SRB8 Оп ште фре квен ци је за опа сност и по зив, ко је се ко ри
сте у ра диове за ма су: 3819 kHz (за те ле гра фи ју) и 3830 kHz (за 
те ле фо ни ју).

Вр ста еми си ја ра диоста ни ца ко је ра де на фре квен ци ји 3819 
kHz је А1А или Ј2А а вр ста еми си је ра диоста ни ца ко је ра де на 
фре квен ци ји 3830 kHz је Ј3Е.

SRB9 Оп сег 39504000 kHz је на ме њен за уво ђе ње ди ги тал не 
ра диоди фу зи је.

SRB10 До де ла фре квен ци ја ра дио ста ни ца ма у по мор ској мо
бил ној слу жби у оп се зи ма из ме ђу 4000 kHz и 23000 kHz вр ши се 
са гла сно са Пла ном рас по де ле ка на ла ко ји је дат у Ap pen dix 17 RR. 

SRB11 Се зон ско пла ни ра ње HF оп се га, ко ји су на ме ње ни ра
диоди фу зној слу жби у оп се зи ма из ме ђу 5900 kHz и 26100 kHz, 
вр ши се са гла сно са чла ном 12 RR. У пред мет ним фре квен циј ским 
оп се зи ма пла ни ра се уво ђе ње ди ги тал них си сте ма.

SRB12 Фре квен ци ја 13560 kHz је оп шта фре квен ци ја ко ју 
мо гу ко ри сти ти сви гра ђа ни за те ле ко ман до ва ње играч ка ма, објек
ти ма и на пра ва ма чи ја је на ме на ко ри сна у прак си. На овој фре
квен ци ји мо гу се ко ри сти ти еми си је вр сте А1D, А2D, А7D, F1D, 
F2D и F7D, као и сна ге но си ла ца до 0,5 W. 

SRB13 Оп сег 2741027500 kHz ко ри сти се за те ле фо ни ју са 
еми си ја ма вр сте А3Е, Ј3Е, F3Е и G3Е, на фре квен ци ја ма но си ла ца 
из ни за:

27415 kHz + n х 10 kHz
где је n= 0, 1, 2....8;
(укуп но 9 ка на ла)

Овај оп сег мо гу да ко ри сте гра ђа ни, као и сле де ће ор га ни за
ци је: ва зду хо плов не, за мо то на у ти ку и ски ја ње на во ди, за под вод
не ак тив но сти и спорт ски ри бо лов на мо ру, је дри ли чар ске, ка ја ка
шке, бро дар ске, пла ни нар ске, ал пи ни стич ке, мла дих ис тра жи ва ча, 
као и Цр ве ни крст.

На на ве де ним фре квен ци ја ма сна ге но си о ца од но сно ефек
тив не из ра че не сна ге не сме ју да пре ма шу ју вред ност од 4.0 W.

На на ве де ним фре квен ци ја ма ко ри сти се вер ти кал на по ла ри
за ци ја.

SRB14 До де ла фре квен ци ја у фре квен циј ском оп се гу 29.7 
МHz 43.5 GHz у по гра нич ним обла сти ма вр ши се на кон ко ор ди
на ци је на осно ву Споразумa из ме ђу Ад ми ни стра ци ја европ ских 
зе ма ља (НСМ Спо ра зум) као и би ла те рал них спо ра зу ма. 
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SRB15 Вој ска мо же ко ри сти ти фре квен циј ски оп сег 3087.5 
MHz за ра дио си сте ме од бра не упо тре бом тех ни ке „фре квен циј
ског ска ка ња”, али да по сто је ћи си сте ми не бу ду оме та ни.

SRB16 Фре квен циј ски оп се зи 30.0130.3 MHz, 30.532.15 
MHz, 32.45  37.5 MHz, 37.5  40.66 MHz, 40.7 – 41.015 MHz, 47 
– 54 MHz, 61 – 69.2 MHz, 74.1 – 74.8 MHz, 75.2  79.0 MHz, 406.1 – 
410 MHz, 870876 MHz и 915921MHz се мо гу ко ри сти ти од стра
не Ор га на од бра не – Вој ске до тре нут ка ка да се ука же по тре ба за 
ко ри шће њем истих оп се га за PMR/PA MR си сте ме. За јед нич ко ко
ри шће ње на ве де них оп се га је мо гу ће уз са гла сност ре гу ла тор ног 
те ла над ле жног за област елек трон ских ко му ни ка ци ја .

SRB17 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ском оп се гу 
4768 МHz, за ста ни це у ра диоди фу зној слу жби вр ши се са гла сно 
са Фи нал ним ак ти ма Европ ске кон фе рен ци је за VHF/UHF ра ди о
ди фу зи ју, Шток холм, 1961, ре ви до ван 2006 у Же не ви . У Ср би ји, 
са гла сно Спо ра зу му Шток холм, 1961 (ре ви до ван 2006, Же не ва), у 
оп се гу 4768 МHz, оста је до де ла за ло ка ци ју Ко па о ник 3. те ле ви
зиј ски ка нал.

SRB18 У оп се гу од 50.000–51.900 МHz мо гу да ра де ама тер
ске ста ни це ко је ко ри сте ама тер ски ра диоопе ра то ри 1 кла се под 
сле де ћим усло ви ма:

– ко ри шће ње овог оп се га је до зво ље но на се кун дар ној осно ви;
– ама тер ске ста ни це не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње 

ста ни ца ма ко је ра де у скла ду са Та бе лом, као ни штет не смет ње 
при је му ра диоди фу зног (те ле ви зиј ског) про гра ма ди рект но или 
пре ко за јед нич ких ан тен ских уре ђа ја;

– мак си мал на вред ност ефек тив не из ра че не сна ге не сме да 
пре ла зи вред ност од 10 dBW у ур ба ним сре ди на ма, од но сно вред
ност од 20 dBW ван ур ба них сре ди на;

– ко ри шће ње мо бил них ста ни ца у ур ба ним сре ди на ма ни је 
до зво ље но;

– до зво ље не су вр сте еми си ја А1А, Ј3Е, F1B и F2D.
SRB19 У фре квен циј ским оп се зи ма 6887.5 МHz, 146174 

МHz, 430432 МHz, 438440 МHz и 440470 МHz ка нал ни раз мак 
из но си 25 kHz или 12.5 kHz, а вр сте еми си ја F3Е, FXE, G3Е, F2D 
или G2D.

SRB20 Слу жбе за хит не ин тер вен ци је (Сек тор за ван ред не 
си ту а ци је Ми ни стар ства за уну тра шње по сло ве Ре пу бли ке Ср би
је) на ста вља ју да ко ри сте фре квен ци је из оп се га 6887.5MHz, 146–
174MHz и 430470MHz ко је је до са да ко ри сти ла про тив град на од
бра на Ре пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког за во да Ср би је, у скла ду 
са из да тим до зво ла ма за ра диоста ни це, без оба ве зе при ба вља ња 
до зво ла и пла ћа ње на кна де за ко ри шће ње ра дио фре квен ци ја. У 
слу ча ју про ме не кон цеп ци је или про ши ре ња по сто је ћих ра дио
мре жа, мо ра се тра жи ти са гла сност ре гу ла тор ног те ла над ле жног 
за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, у ци љу за шти те по сто је ћих 
ко ри сни ка у на ве де ним оп се зи ма.

SRB21 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ском оп се гу 
87.5108 МHz за ста ни це у ра диоди фу зној слу жби је са гла сно Фи
нал ним ак ти ма Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је за пла
ни ра ње у VHF звуч ној ра диоди фу зи ји (Ре ги он 1 и део Ре ги о на 3), 
Же не ва, 1984 – Спо ра зум (Ge ne va Agre e ment GE84).

При ли ком пу шта ња у рад пла ни ра них ра диоди фу зних ста
ни ца оба ве зно мо ра ју да се по шту ју од ред бе чла на 5. на ве де ног 
Спо ра зу ма ко ји ма се уре ђу је не сме та ни рад ра диоди фу зне слу
жбе у оп се гу 87.5108 МHz и ва зду хо плов не ра диона ви га циј ске 
слу жбе у оп се гу 108–117.995 МHz.

У пред мет ном фре квен циј ском оп се гу пла ни ра се уво ђе ње 
ди ги тал них си сте ма.

SRB22 Фре квен циј ски оп сег 108111.975 МHz ко ри сти се за 
си сте ме ин стру мен тал ног сле та ња, ILS (Lo ca li zer), а вр ста еми си је 
је А2А.

SRB23 Фре квен циј ски оп сег 108117.975 МHz ко ри сти се за 
ста ни це ва зду хо плов них ра диофа ро ва, VOR, а вр ста еми си је је 
А9W.

SRB24 Фре квен ци ја 123.5 МHz пред ви ђе на је за ра диоко му
ни ка ци је спорт ских је дри ли ца.

SRB25 На фре квен ци ји 137.5 МHz при ма ју се ме те о ро ло шки 
по да ци са ме те о ро ло шких са те ли та.

SRB26 Ко ри шће ње оп се га 138144 MHz на осно ву но те 5.211 
RR у Ср би ји, ће се од но си ти са мо на коп не ну мо бил ну слу жбу, до 
из ме не RR.

SRB27 Фре квен ци је 142.750 МHz и 143.750 МHz пред ви ђе не 
су за ра диоко му ни ка ци је при вред не ави ја ци је.

SRB28 Рад ра диостаницa, коп не но мо бил не слу жбе, ко
је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 146 – 174 МHz и 430 – 470 
МHz ускла ди ће се са од ред ба ма ERC Пре по ру ке T/R 2508 до 
31.12.2020. го ди не.

SRB29 Са гла сно Ap pen dix 18. RR фре квен ци је у фре квен циј
ском оп се гу 156.025157.425/160.625162.025 МHz мо гу се ко ри
сти ти за ра диоко му ни ка ци је на уну тра шњим плов ним пу те ви ма. 
Слу жбе ко је ра де на уну тра шњим плов ним пу те ви ма ко ри сте фре
квен ци је из на ве де них фре квен циј ских оп се га са гла сно Ре ги о нал
ном до го во ру ко ји се од но си на ра диоте ле фон ску слу жбу на уну
тра шњим плов ним пу те ви ма, Ба зел, 2000. 

SRB30 Слу жбе ко је ра де у фре квен циј ском оп се гу 156.025
157.425/160.625162.025 МHz на уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
у оба ве зи су, та ко ђе, да при ме њу ју ре ле вант не пре по ру ке Ду нав
ске ко ми си је ко је ре гу ли шу рад тих слу жби.

SRB31 Ко ри шће ње фре квен циј ских оп се га 168.575168.700 
MHz и 173.075173.275 MHz од стра не Слу жби за хит не ин тер
вен ци је (Сек тор за ван ред не си ту а ци је Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва Ре пу бли ке Ср би је) на осно ву са гла сно сти ре гу ла тор ног 
те ла над ле жног за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, без оба ве зе 
при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње 
на кна де, узи ма ју ћи у об зир за шти ту по сто је ћих ко ри сни ка у на ве
де ном оп се гу

SRB32 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га 174  181 MHz на 
се кун дар ној осно ви од стра не Ор га на од бра не – Вој ска за по тре бе 
ра диоло ка циј ске слу жбе до 17.06.2015. го ди не, без оба ве за при
ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ња на
кна де, уз са гла сност ре гу ла тор ног те ла над ле жног за област елек
трон ских ко му ни ка ци ја.

SRB33 Ко ри шће ње фре квен ци ја у фре квен циј ским оп се зи ма 
174230 MHz и 470862 MHz је са гла сно Фи нал ним ак ти ма Ре ги
о нал не кон фе рен ци је о ра диоко му ни ка ци ја ма за пла ни ра ње ди ги
тал не те ре стрич ке ра диоди фу зне слу жбе у де ло ви ма Ре ги о на 1 и 
3, у фре квен циј ским оп се зи ма 174230 MHz и 470862 MHz (Ge ne
va Agre e ment 2006). 

SRB34 Фре квен циј ски оп се зи 174230 MHz и 470862 MHz, 
пред ви ђе ни су Спо ра зу мом GE06 за те ре стрич ку ди ги тал ну ра
диоди фу зи ју (TDABди ги тал на звуч на ра диоди фу зи ја, у оп се гу 
174230 MHz, DVBTди ги тал на те ле ви зи ја, у оп се зи ма 174230 
MHz и 470862 MHz), по сле 17.06.2015. го ди не. 

SRB35 Оп сег 400.15406 МHz на ме њен је за при јем по да та ка 
са ме те о ро ло шких ра дио сон ди, ра диосон да жних ра ке та и ме те
о ро ло шких са те ли та.

SRB36 Оп сег 411.875418.125/421.875428.125 MHz је на
ме њен за CDMAPA MR и FWA ра диоси сте ме. Оп сег 411.875
418.125/421.875428.125 MHz са др жи 5 ду плек сних ра дио ка на ла 
ши ри не 1.25 MHz. Овај оп сег је, са обе стра не, раз дво јен од су сед
них оп се га за штит ним оп се зи ма ши ри не 0.2 MHz.

SRB37 У мо бил ној слу жби фре квен циј ске оп се ге 
457.450458.300 МHz и 467.450468.300 МHz мо гу ко ри сти ти ра
диоста ни це ло ко мо тив ског ра диодис пе чер ског си сте ма на же ле
зни ци у скла ду са ме ђу на род ним и на ци о нал ним про пи си ма.

SRB38 Ра ди на пу шта ња фре квен циј ских оп се га (668 МHz, 
862890 МHz и 915935 МHz) ко је са да ко ри сте ор га ни од бра не и 
без бед но сти и слу жби за хит не ин тер вен ци је, као и ста вља ња ових 
оп се га на рас по ла га ње и упра вља ње Вла ди од но сно ре гу ла тор ном 
те лу над ле жном за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, из во ри фи
нан си ра ња и ви си на сред ста ва по треб ни за опре ма ње ор га на из 
ове но те за рад у но во на ме ње ним фре квен циј ским оп се зи ма на те
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, би ће утвр ђе ни по себ ним ак том Вла де 
у скла ду са по тре ба ма ових ор га на.

На кон обез бе ђе ња по треб них фи нан сиј ских сред ста ва, ор га
ни из ове но те ће на пу сти ти на ве де не оп се ге по за вр шет ку про це
ду ре уво ђе ња но вих елек трон ских си сте ма у опе ра тив ну упо тре бу.

SRB 39 Фре квен циј ски оп се зи 790862 MHz, 25002690 MHz 
и 34003800 MHz на ме ње ни су за мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не 
мре же (TRAECS, MFCN) којe под ра зу ме ва ју IMT и дру ге ко му ни
ка ци о не мре же у фик сној и мо бил ној слу жби.

Фре квен циј ски оп сег 790862 MHz се по сле пот пу ног пре ла
ска са ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма, 
а нај ка сни је до 17. ју на 2015. го ди не, ко ри сти за оства ри ва ње ди
ги тал не ди ви ден де, за тех но ло шки не у трал не си сте ме.

SRB40 Фре квен циј ски оп се зи 876880 MHz и 921925 MHz 
на ме ње ни су за UIC си сте ме на же ле зни ци (GSMR) и ра дио 
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си сте ме Ор га на од бра не  Вој ске по прин ци пу уса гла ше не ге о
граф ске по де ле.

SRB41 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
од бра не – Вој ска, без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње 
ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де, у са рад њи са те лом над
ле жним за кон тро лу ле те ња, а под ра зу ме ва ју ћи да Ор га ни од бра
не – Вој ска има ју при о ри тет у ко ри шће њу фре квен циј ског оп се га 
(1215  1240 MHz, 1240  1260 MHz, 1270  1300 MHz, 1300  1350 
MHz) 

SRB42 Ко ри шће ње фре квен ци ја из оп се га 14521492 MHz је 
са гла сно Спе ци јал ном до го во ру Ma a stricht 2002rev.Con stan za 2007 
(MA02rev CO07).

SRB43 Оп сег 15251535 MHz са др жи 19 јед но смер них ра
диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме са ка нал ним раз
ма ком од 0.5 МHz и на ме њен је за јед но смер ни пре нос ра диј ског 
мо ду ла ци о ног сиг на ла од сту ди ја до пре дај ни ка.

SRB44 Оп сег 1668.41700 МHz на ме њен је за рад ме те о ро ло
шких ра диосон ди.

SRB45 Оп сег од 23002400 МHz на ме њен је за мо бил ни пре
нос TV сиг на ла и пра те ћих сиг на ла зву ка ра диоди фу зног ква ли
те та и са др жи 4 јед но смер на ра диока на ла са ка нал ним раз ма ком 
од 25 МHz.

SRB46 Фре квен циј ски оп се зи 25202670 МHz и 1015010300 
MHz се мо гу ко ри сти ти од стра не Ор га на од бра не – Вој ске до по
чет ка ко ри шће ња истих оп се га од стра не ра дио си сте ма пред ви ђе
них пла ном на ме не (MFCN, фик сни и бе жич ни си сте ми и др), тј 
до за вр шет ка јав ног над ме та ња. За јед нич ко ко ри шће ње на ве де них 
оп се га је мо гу ће уз са гла сност ре гу ла тор ног те ла над ле жног за об
ласт елек трон ских ко му ни ка ци ја.

SRB47 У оп се зи ма: 27002900 МHz, 29352965 МHz, 
54705650 МHz, 93009500 МHz и 95809610 МHz ра де ме те о ро
ло шки ра да ри сна ге до 500 kW у им пул су.

SRB48 У оп се гу 30003120 МHz ме те о ро ло шки ра да ри (ти па 
MARK3) мо гу да ра де до амор ти за ци је.

SRB49 У оп се гу 31003300 МHz ра дар ске ста ни це ра диофа
ро ва и брод ски ра да ри на тр го вач ким бро до ви ма мо гу да ра де у 
оп се гу 31003266 МHz.

SRB50 У оп се гу 38004200 МHz ра диоре леј ни си сте ми за 
по тре бе ра ди ја и те ле ви зи је има ју пред ност.

SRB51 Оп сег 38004200 МHz са др жи 6 дво смер них ра
диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме сред њих и ве ли
ких ка па ци те та са ка нал ним раз ма ком од 29 МHz и раз ма ком пре
да ја/при јем од 213 МHz пре ма Пре по ру ци ITUR F. 3828.

SRB52 Оп сег 59258500 МHz на ме њен је за ди ги тал не ра дио
ре леј не си сте ме за све де лат но сти и МУП на рав но прав ној осно ви. 

SRB53 Оп сег 59256425 МHz са др жи 8 дво смер них ра
диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ка па ци те та ве ћег 
од 150 Mbit/s са ка нал ним раз ма ком од 29.65 МHz и раз ма ком пре
да ја/при јем од 252.04 МHz, пре ма Пре по ру ци ITU R F. 3838.

SRB54 Оп сег 64257125 МHz са др жи 8 дво смер них ра
диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ка па ци те та ве ћег 
од 150 Mbit/s са ка нал ним раз ма ком од 40 МHz и раз ма ком пре да
ја/при јем од 340 МHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F. 38410.

SRB55 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га 67206780 МHz на 
се кун дар ној осно ви од стра не Ор га на од бра неВој ска за по тре бе 
ра диоло ка циј ске слу жбе за по сто је ће си сте ме, на прет ход но утвр
ђе ним ло ка ци ја ма, без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње 
ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де, уз ко ри шће ње цен трал не 
фре квен ци је.

SRB56 Оп сег 71257425 МHz са др жи дво смер не ра диока на
ле са ка нал ним раз ма ком од 7 МHz, 14 МHz и 28 МHz и раз ма
ком пре да ја/при јем од 161 МHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F.3859. 
Ко ри сти се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, сред њих и 
ве ли ких ка па ци те та.

SRB57 Оп сег 74257725 МHz са др жи 20 дво смер них ра
диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 161 МHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F.385 9. Ко ри сти се 
за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, сред њих и ве ли ких ка
па ци те та.

SRB58 Оп сег 77258275 МHz са др жи 8 дво смер них ра
диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ве ли ких ка па ци те
та са ка нал ним раз ма ком од 29.65 МHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 311.32 МHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F. 3868 Aнекс 6.

SRB59 Оп сег 82758500 МHz са др жи 6 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 14 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 119 MHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F.3868 An nex 2. Ко ри сти се 
за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме сред њих и ве ли ких ка па ци те та. 

SRB60 У оп се гу 10.1510.3/10.510.65 GHz за фик сни бе жич
ни при ступ ко ри сте се ра диока на ли ко ји ни су до де ље ни за јед но
смер ни пре нос мо ду ла ци о ног TV сиг на ла од сту ди ја до пре дај ни ка.

SRB61 Оп сег 10.3010.45/10.5010.68 GHz са др жи 14 дво
смер них ра диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 10 MHz и раз ма
ком пре да ја/при јем од 230 MHz.

SRB62 Оп сег 10.711.7 GHz са др жи 12 дво смер них ра диока
на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ве ли ких ка па ци те та са 
ка нал ним раз ма ком од 40 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем од 530 
MHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F. 387 11, од но сно 16 дво смер них 
ра диока на ла за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ве ли ких ка па ци
те та са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 530 MHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F. 387 11 An nex 5. 

SRB63 Оп сег 11.712.5 GHz мо же се ко ри сти ти за ана лог ни и 
ди ги тал ни пре нос ви ше ТВ ка на ла од глав не ди стри бу циј ске ста
ни це до крај њих ста ни ца ка блов ских ди стри бу ци о них си сте ма 

SRB64 Оп сег 12.7513.25 GHz са др жи 4 дво смер на ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 56MHz, од но сно 8 дво смер них ра
диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 266 MHz, пре ма Пре по ру ка ма и ITUR F. 4977 и ERC/
REC 1202. Ко ри сти се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, 
сред њих и ве ли ких ка па ци те та. По пра ви лу се пр ви ка нал од 28 
MHz де ли на 4 под ка на ла са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz, од но
сно 8 под ка на ла са ка нал ним раз ма ком од 3.5MHz, ко ји су на ме ње
ни ра диоре леј ним си сте ми ма ма лих и сред њих ка па ци те та.

Од рас по ло жи вих осам дво смер них ра диока на ла ра дио и те
ле ви зи ја по пра ви лу мо же да ко ри сти 8 ка нал за по тре бе пре но си
вих те ле ви зиј ских уре ђа ја.

SRB65 Оп сег 14.515.35 GHz са др жи 4 дво смер на ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 728 MHz, пре ма Пре по ру ка ма ITUR F. 6363 и ERC/REC 1207 
An nex А. Ко ри сте се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, 
сред њих и ве ли ких ка па ци те та. По пра ви лу се пр ви ка нал де ли на 
4 под ка на ла са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz, од но сно 8 под ка на ла 
се ка нал ним раз ма ком од 3.5 MHz ко ји су на ме ње ни ра диоре леј
ним си сте ми ма ма лих и сред њих ка па ци те та.

SRB66 Оп сег 17.719.7 GHz са др жи 17 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком из ме ђу од 55 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 1010 MHz пре ма Пре по ру ци ITUR F. 5959. Ко ри сти 
се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, сред њих и ве ли ких 
ка па ци те та. По пра ви лу се пр ва два ка на ла де ле на 18 под ка на ла 
са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz ко ји су на ме ње ни ди ги тал ним ра
диоре леј ним си сте ми ма ма лих и сред њих ка па ци те та.

SRB67 Оп сег 21.2023.60 GHz ко ри сти се пре ма Пре по ру ка
ма ITUR F. 6373 Анек си 3 и 5 и T/R 1302 Анекс А. Део оп се га од 
21.221.4 GHz ко ри сти се пре ма Пре по ру ци ITUR F. 6373 Анекс 5 
и са др жи 6 јед но смер них ра диока на ла, део оп се га од 22.6023.00 
GHz са др жи 14 јед но смер них ра диока на ла са ка нал ним раз ма ком 
од 28 MHz. Део оп се га 22.0022.60 / 23.0023.60 GHz ко ри сти се 
пре ма Пре по ру ка ма ITUR F. 6373 Анекс 3 и T/R 1302 Анекс А и 
на ме њен је за ди ги тал не ра дио ре леј не си сте ме ма лих , сред њих и 
ве ли ких ка па ци те та. Овај оп сег са др жи 10 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 56MHz, од но сно 20 дво смер них ра
диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 1008 MHz. По пра ви лу се пр ва че ти ри ка на ла од 28 MHz 
де ле на 16 под ка на ла са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz ко ји су на
ме ње ни ра диоре леј ним си сте ми ма ма лих и сред њих ка па ци те та.

SRB68 Оп сег 24.526.5 GHz са др жи 16 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 56MHz, од но сно 32 дво смер на ра
диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 1008 MHz пре ма Пре по ру ка ма ITUR F. 7484 Анекс 1 и 
Т/R1302 Анекс В. Ко ри сти се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме 
ма лих, сред њих и ве ли ких ка па ци те та. 

SRB69 Оп сег 24.526.5 GHz на ме њен је за фик сни бе жич ни 
при ступ пре ма Пре по ру ци ERC/REC/(00)05. За фик сни бе жич ни 
при ступ ко ри сте се ра диока на ли ко ји ни су на ме ње ни ди ги тал ним 
ра диоре леј ним си сте ми ма у овом оп се гу. 

Ко ри шће ње фре квен ци ја у оп се гу 24.526.5 GHz вр ши се на 
осно ву Спо ра зу ма из ме ђу Ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма ђар ске, 
Ру му ни је и Ср би је (Бу дим пе шта, ок то бар 2006) 
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SRB70 Оп сег 27.529.5 GHz са др жи 32 дво смер на ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 1008 MHz, пре ма Пре по ру ка ма ITUR F. 7484, An nex 2 и T/R 
1302 An nex C. Ко ри сти се за за ди ги тал не ра дио ре леј не си сте ме 
ма лих, сред њих и ве ли ких ка па ци те та. 

SRB71 Оп сег 27.529.5 GHz на ме њен је за фик сни бе жич ни 
при ступ пре ма Пре по ру ци ERC/REC/(01)03. За фик сни бе жич ни 
при ступ ко ри сте се ра диока на ли ко ји ни су на ме ње ни ра диоре
леј ним си сте ми ма у овом оп се гу.

Ко ри шће ње фре квен ци ја у оп се гу 27.529.5 GHz вр ши се на 
осно ву Спо ра зу ма из ме ђу Ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма ђар ске, 
Ру му ни је и Ср би је (Бу дим пе шта, ок то бар 2006) 

SRB72 Оп сег 31.031.3 GHz са др жи 4 дво смер на ра диока на
ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем од 
140 MHz за FDD фик сне си сте ме, од но сно 9 ра диока на ла са ка
нал ним раз ма ком од 28 MHz за TDD фик сне си сте ме, пре ма Пре
по ру ци ERC/REC/(02)02 .

SRB73 Oпсег 31.833.4 GHz са др жи 27 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/при јем 
од 812 MHz, пре ма Пре по ру ка ма ITUR F. 15202 An nex 1 и ERC/
RЕC/(01)02. Ко ри сти се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма
лих, сред њих и ве ли ких ка па ци те та.

SRB74 Оп сег 37.039.5 GHz са др жи 20 дво смер них ра диока
на ла са ка нал ним раз ма ком од 56MHz, од но сно 40 дво смер них ра
диока на ла са ка нал ним раз ма ком од 28 MHz и раз ма ком пре да ја/
при јем од 1260 MHz, пре ма Пре по ру ци ITUR F. 7492 Анекс 1. 
Ко ри сти се за ди ги тал не ра диоре леј не си сте ме ма лих, сред њих и 
ве ли ких ка па ци те та. По пра ви лу се пр ва че ти ри ка на ла од 28 MHz 
де ле на 16 под ка на ла са ка нал ним раз ма ком од 7 MHz и на ме ње ни 
су ди ги тал ним ра диоре леј ним си сте ми ма ма лих и сред њих ка па
ци те та.

SRB75 Оп сег 7172 GHz упа рен са 8182 GHz на ме њен је за 
фик сне ве зе Ор га на од бра не – Вој ска.

SRB76 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
од бра не – Вој ска на осно ву са гла сно сти ре гу ла тор ног те ла над ле
жног за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, без оба ве зе при ба вља
ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де, 
узи ма ју ћи у об зир за шти ту по сто је ћих ко ри сни ка у на ве де ном оп
се гу.

SRB77 Ко ри шће ње фре квен циј ских оп се га од стра не Ор га
на без бед но сти – МУП на осно ву са гла сно сти ре гу ла тор ног те
ла над ле жног за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, без оба ве зе 
при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње 
на кна де, узи ма ју ћи у об зир за шти ту по сто је ћих ко ри сни ка у на ве
де ном оп се гу.

SRB78 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
од бра не и без бед но сти – Вој ска, МУП (уз са гла сност Вој ске) на 
осно ву са гла сно сти ре гу ла тор ног те ла над ле жног за област елек
трон ских ко му ни ка ци ја, без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри
шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де, узи ма ју ћи у об зир 
за шти ту по сто је ћих ко ри сни ка у на ве де ном оп се гу.

SRB79 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
од бра не – Вој ска у са рад њи са те лом над ле жним за кон тро лу ле те
ња без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен
ци ја и пла ћа ње на кна де. 

SRB80 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
без бед но сти – МУП у са рад њи са те лом над ле жним за кон тро лу 
ле те ња без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре
квен ци ја и пла ћа ње на кна де.

SRB81 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га
на од бра не и без бед но сти – Вој ска, МУП (уз са гла сност Вој ске) 
у са рад њи са те лом над ле жним за кон тро лу ле те ња без оба ве зе 
при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње 
на кна де.

SRB82 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га
на од бра не  Вој ска у са рад њи са те лом над ле жним за кон тро лу 
ле те ња и ре гу ла тор ним те лом над ле жним за област елек трон ских 
ко му ни ка ци ја без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра
диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де.

SRB83 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не те ла 
над ле жног за кон тро лу ле те ња у са рад њи са Ор га ни ма од бра не  
Вој ска. 

SRB84 Ко ри шће ње фре квен циј ског оп се га од стра не Ор га на 
без бед но сти – МУП у са рад њи са те лом над ле жним за кон тро лу 

ле те ња и ре гу ла тор ним те лом над ле жним за област елек трон ских 
ко му ни ка ци ја без оба ве зе при ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра
диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де.

SRB85 Ко ри шће ње фре квен циј ских оп се га од стра не Ор га
на без бед но сти – МУП на осно ву са гла сно сти ре гу ла тор ног те ла 
над ле жног за област елек трон ских ко му ни ка ци ја, без оба ве зе при
ба вља ња до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на
кна де, узи ма ју ћи у об зир за шти ту ко ри сни ка, а без про ме не по сто
је ћег ста ња у на ве де ном оп се гу. 

SRB86 Ор га ни без бед но сти ко ри сте овај оп сег за уре ђа је ма
ле сна ге на се кун дар ној осно ви, без оба ве зе при ба вља ња до зво ле 
за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја и пла ћа ње на кна де.

– НО ТЕ ИЗ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВИЛ НИ КА О РА ДИО
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА МА РЕ ЛЕ ВАНТ НЕ ЗА ПЛАН НА МЕ НЕ 

У тек сту но та је сву где где се по ја вљу ју од ред ни це ко је се 
од но се на ме ђу на род ни Пра вил ник о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (Ra dio 
Re gu la tion) при до да та реч „Пра вил ник” да би се јед но знач но ука-
за ло на ко ји акт се но та по зи ва

RR 5.53 Ко ри шће ње фре квен ци ја ис под 9 kHz је мо гу ће под 
усло вом да ни су оме та не ра диослу жбе ко ји ма су до де ље ни оп се
зи из над 9 kHz. 

RR 5.54 При ко ри шће њу фре квен ци ја ис под 9 kHz за на уч на 
ис пи ти ва ња по треб но је кон сул то ва ти дру ге aдминистрације, ра ди 
мак си мал не за шти те та квих ис пи ти ва ња од штет них смет њи.

RR 5.56 Ста ни це у слу жба ма ко ји ма су на ме ње ни оп се зи: 
1419,95 kHz, 20,0570 kHz, 7284 kHz и 8690 kHz мо гу да еми ту ју 
ета лон фре квен ци ју и сиг нал тач ног вре ме на. Ове ста ни це су за
шти ће не од штет них смет њи.

RR 5.57 Ко ри шће ње оп се га: 1419,95 kHz, 20,0570 kHz, 
7284 kHz и 8690 kHz од стра не по мор ске мо бил не слу жбе је 
огра ни че но на обал не ра ди о те ле граф ске ста ни це ко је упо тре бља
ва ју еми си је А1А и F1B. Мо гу ћа је и упо тре ба еми си ја Ј2B или 
Ј7B, под усло вом да ши ри на по треб ног оп се га не пре ла зи ши ри ну 
оп се га упо тре бље ну за еми си је А1А или F1B. 

RR 5.60 У оп се зи ма 7086 kHz и 112130 kHz им пулс ни ра
диона ви га циј ски си сте ми мо гу се ко ри сти ти под усло вом да не 
иза зи ва ју штет не смет ње дру гим слу жба ма ко ји ма су ови оп се зи 
на ме ње ни.

RR 5.62 Од ад ми ни стра ци ја чи је ста ни це ра де у ра диона ви
га циј ској слу жби у оп се гу 90110 kHz се зах те ва да ко ор ди ни ра ју 
тех нич ке и опе ра тив не ка рак те ри сти ке у ци љу из бе га ва ња штет
них смет њи дру гим ста ни ца ма ко је ра де у овој слу жби.

RR 5.64 Ко ри шће ње оп се га из ме ђу 90148,5 kHz од стра не 
фик сне слу жбе је огра ни че но на упо тре бу еми си ја А1А или F1B, 
А2C, А3C, F1C или F3C. Исто ва жи и за по мор ску мо бил ну слу
жбу у оп се зи ма из ме ђу 110148,5 kHz ко ји су на ме ње ни овој слу
жби. Из у зет но, еми си је Ј2B или Ј7B мо гу да се ко ри сте у оп се зи ма 
из ме ђу 110148,5 kHz на ме ње ним по мор ској мо бил ној слу жби.

RR 5.67А Ра диоста ни це у ама тер ској слу жби ко је ко ри сте 
фре квен ци је из оп се га 135,7137,8 kHz не сме ју да има ју ефек
тив ну изо троп ну из ра че ну сна гу (e.i.r.p.) ве ћу од 1W и не сме ју да 
иза зи ва ју штет не смет ње ста ни ца ма ра диона ви га циј ске слу жбе у 
зе мља ма ко је су на бро ја не у тач ки 5.67. (WRC07).

RR 5.73 У по мор ској ра диона ви га циј ској слу жби у оп се гу 
283,5325 kHz мо гу се та ко ђе еми то ва ти до пун ске на ви га ци о не 
ин фор ма ци је упо тре бом ус ко по ја сне тех ни ке, под усло вом да се 
не иза зи ва ју штет не смет ње ра диофар ста ни ца ма ко је ра де у ра
диона ви га циј ској слу жби (WRC97).

RR 5.74 До дат на на ме на: У Ре ги о ну 1, фре квен циј ски оп сег 
285,3285,7 kHz је та ко ђе на ме њен по мор ској ра диона ви га циј ској 
слу жби (раз ли чи тој од ра диофа ро ва) на при мар ној осно ви.

RR 5.76 Фре квен ци ја 410 kHz је од ре ђе на за ра диого ни
о ме три ју у по мор ској ра диона ви га циј ској слу жби. Оста ле ра
диона ви га циј ске слу жбе ко ји ма је на ме њен оп сег 405415 kHz не 
сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ра диого ни о ме три ји у оп се гу 
406,5413,5 kHz.

RR 5.79 Ко ри шће ње оп се га: 415495 kHz и 505526,5 kHz од 
стра не по мор ске мо бил не слу жбе је огра ни че но на ра диоте ле гра
фи ју.

RR 5.79A Ад ми ни стра ци ја ма се на ро чи то пре по ру чу је да 
при ли ком ус по ста вља ња обал не ста ни це у NAV TEX слу жби на 
фре квен ци ја ма 490 kHz, 518 kHz и 4209,5 kHz ко ор ди ни ра ју рад не 
ка рак те ри сти ке у скла ду са про це ду ра ма Ме ђу на род не по мор ске 
ор га ни за ци је (IMO) (ви де ти Ре зо лу ци ју 339 (Rev WRC07)).
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RR 5.82 У по мор ској мо бил ној слу жби фре квен ци ја 490 kHz 

ко ри сти се ис кљу чи во за пре нос сиг на ла обал них ста ни ца за на ви
га ци о на и ме те о ро ло шка упо зо ре ња и хит не ин фор ма ци је бро до
ви ма, ус ко по ја сном ма шин ском телеграфијoм. Усло ви за ко ри шће
ње фре квен ци је 490 kHz су да ти у чла но ви ма 31. и 52. Пра вил ни ка. 
При ко ри шће њу оп се га 415495 kHz за ва зду хо плов ну ра диона ви
га циј ску слу жбу, од ад ми ни стра ци ја се зах те ва да спре че евен ту ал
не штет не смет ње на фре квен ци ји 490 kHz. (WRC07).

RR 5.82А Ко ри шће ње оп се га 495505 kHz је огра ни че но на 
ра диоте ле гра фи ју. (WRC07).

RR 5.82B Aдминистрације ко је у оп се гу 495505 kHz до зво
ља ва ју ко ри шће ње фре квен ци ја дру гим слу жба ма, по ред по мор ске 
мо бил не слу жбе, ду жне су да спре че штет не смет ње по мор ској мо
бил ној слу жби у овом оп се гу и слу жба ма у су сед ним оп се зи ма, 
узи ма ју ћи у об зир усло ве ко ри шће ња фре квен ци ја 490 kHz и 518 
kHz ко ји су про пи са ни чл. 31. и 52. Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.84 Усло ви за ко ри шће ње фре квен ци је 518 kHz у по мор
ској мо бил ној слу жби су про пи са ни чла но ви ма 31. и 52. Пра вил
ни ка. (WRC07).

RR 5.90 У оп се гу 1605  1705 kHz, у слу ча је ви ма ка да по
сто ји мо гућ ност оме та ња ра диоди фу зне ста ни це из Ре ги о на 2, 
сер ви сна зо на по мор ске мо бил не ста ни це из Ре ги о на 1 тре ба да је 
огра ни че на на сер ви сну зо ну ко ја је оства ре на про па га ци јом по вр
шин ским та ла сом. 

RR 5.92 Не ке зе мље Ре ги о на 1 ко ри сте ра диоде тер ми на
циј ске си сте ме у оп се зи ма: 1606,51625 kHz, 16351800 kHz, 
18502160 kHz, 21942300 kHz, 25022850 kHz и 35003800 kHz 
ко ји под ле жу за кљу чи ва њу спо ра зу ма у скла ду са од ред бом тач ке 
9.21. Сред ња из ра че на сна га ових ста ни ца не тре ба да бу де ве ћа 
од 50 W.

RR 5.93 До дат на на ме на: у Ан го ли, Јер ме ни ји, Азер беј џа ну, 
Бе ло ру си ји, Ру ској Фе де ра ци ји, Гру зи ји, Ма ђар ској, Ка зах ста ну, 
Ле то ни ји, Ли тва ни ји, Мол да ви ји, Мон го ли ји, Ни ге ри ји, Уз бе ки
ста ну, Пољ ској, Кир ги ста ну, Сло вач кој, Че шкој, Та џи ки ста ну, Ча
ду, Турк ме ни ста ну и Укра ји ни оп се зи 16251635 kHz, 18001810 
kHz и 21602170 kHz су та ко ђе на ме ње ни фик сној и коп не ној мо
бил ној слу жби на при мар ној осно ви, и под ле жу за кљу чи ва њу спо
ра зу ма у скла ду са од ред бом тач ке 9.21. (WRC07).

RR 5.98 Ал тер на тив на на ме на: у Ан го ли, Јер ме ни ји, Азер беј
џа ну, Бе ло ру си ји, Бел ги ји, Ка ме ру ну, Ре пу бли ци Кон го, Дан ској, 
Егип ту, Ери тре ји, Шпа ни ји, Ети о пи ји, Ру ској Фе де ра ци ји, Гру зи
ји, Грч кој, Ита ли ји, Ка зах ста ну, Ли ба ну, Ли тва ни ји, Мол да ви ји, 
Си ри ји, Кир ги ста ну, Со ма ли ји, Та џи ки ста ну, Ту ни су, Турк ме ни
ста ну, Тур ској и Укра ји ни оп сег 18101830 kHz је на ме њен фик
сној и мо бил ној слу жби, из у зев ва зду хо плов не мо бил не слу жбе, 
на при мар ној осно ви. (WRC07).

RR 5.100 Одо бре ње за ко ри шће ње оп се га 18101830 kHz за 
ама тер ску слу жбу у зе мља ма чи је се те ри то ри је де лом или у пот
пу но сти на ла зе се вер но од 40° се вер не ге о граф ске ши ри не из да је 
се тек по сле кон сул та ци ја са зе мља ма ко је су на ве де не у одредбa
ма но та 5.98 и 5.99 Пра вил ни ка да би се спре чи ле штет не смет ње 
из ме ђу ама тер ских ста ни ца и ста ни ца дру гих слу жби ко је ра де са
гла сно од ред ба ма та ча ка 5.98 и 5.99 Пра вил ни ка.

RR 5.103 При до де ли фре квен ци ја ста ни ца ма у фик сној 
и мо бил ној слу жби у оп се зи ма 18502045 kHz, 21942498 kHz, 
25022625 kHz и 26502850 kHz тре ба во ди ти ра чу на о по себ ним 
зах те ви ма по мор ске мо бил не слу жбе.

RR 5.104 Ко ри шће ње оп се га 20252045 kHz од стра не слу жбе 
по моћ них ме те о ро ло шких сред ста ва је огра ни че но на оке ан ске 
плу та че – ста ни це.

RR 5.108 Но се ћа фре квен ци ја 2182 kHz је ме ђу на род на фре
квен ци ја за слу чај опа сно сти и за по зи ва ње за ра диоте ле фо ни ју. 
Усло ви ко ри шће ња оп се га 2173,52190,5 kHz су про пи са ни чла но
ви ма 31. и 52. Пра вил ни ка. (WRC07). 

RR 5.109 Фре квен ци је 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 
8414,5 kHz, 12577 kHz и 16804,5 kHz су ме ђу на род не фре квен ци је 
за слу чај опа сно сти за ди ги тал но се лек тив но по зи ва ње. Усло ви ко
ри шће ња ових фре квен ци ја су про пи са ни чла ном 31. Пра вил ни ка.

RR 5.110 Фре квен ци је 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 
8376,5 kHz, 12520 kHz и 16695 kHz су ме ђу на род не фре квен ци је за 
слу чај опа сно сти за ус ко по ја сну ма шин ску те ле гра фи ју. Усло ви ко
ри шће ња ових фре квен ци ја су про пи са ни члaном 31. Пра вил ни ка.

RR 5.111 Но се ће фре квен ци је 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 
8364 kHz и фре квен ци је 121,5 МHz, 156,525 MHz, 156,8 МHz и 

243 МHz мо гу се та ко ђе ко ри сти ти, са гла сно про це ду ра ма ко ји су 
на сна зи за те ре стрич ке ра диоко му ни ка циј ске слу жбе, за опе ра
ци је тра же ња и спа ша ва ња по мо ћу све мир ских ле те ли ца са по са
дом. Усло ви ко ри шће ња ових фре квен ци ја су про пи са ни чла ном 
31. Пра вил ни ка. 

Исто се при ме њу је на фре квен ци је 10003 kHz, 14993 kHz и 
19993 kHz али на сва кој од ових фре квен ци ја еми си је мо ра ју да 
бу ду огра ни че не у оп се гу од ±3 kHz у од но су на фре квен ци ју но
си о ца. (WRC07).

RR 5.115 Но се ће (ре фе рент не) фре квен ци је 3023 kHz и 5680 
kHz мо гу се, та ко ђе, ко ри сти ти од стра не ста ни ца у по мор ској мо
бил ној слу жби ко је су ан га жо ва не у ко ор ди ни ра ним опе ра ци ја ма 
тра га ња и спа ша ва ња са гла сно са чла ном 31. Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.116 Од ад ми ни стра ци ја се зах те ва да одо бре упо тре бу 
оп се га 31553195 kHz за ка нал ко ји је на гло бал ном ни воу на ме
њен уре ђа ји ма ма ле сна ге за осо бе са оште ће ним слу хом. До дат ни 
ка на ли у ове свр хе мо гу би ти до де ље ни и из оп се га из ме ђу 3155 
kHz и 3400 kHz, за по тре бе ло кал ног радa. 

На по ми ње се да су фре квен ци је у оп се гу од 3000 до 4000 
kHz по год не за уре ђа је за осо бе са оште ће ним слу хом ко ји ра де на 
крат ким ра сто ја њи ма уну тар ин дук ци о ног по ља. 

RR 5.127 У по мор ској мо бил ној слу жби ко ри шће ње оп се га 
40004063 kHz је огра ни че но на брод ске ста ни це ко је ко ри сте ра
диоте ле фо ни ју (ви де ти тач ку 52.220 и Ap pen dix 17 Пра вил ни ка).

RR 5.130 Усло ви ко ри шће ња но се ћих фре квен ци ја 4125 kHz 
и 6215 kHz су про пи са ни чл. 31. и 52. Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.131 Фре квен ци ја 4209,5 kHz се ко ри сти ис кљу чи во за 
еми то ва ње ме те о ро ло шких и на ви га ци о них упо зо ре ња и хит них 
ин фор ма ци ја бро до ви ма од стра не обал них ра дио ста ни ца, по мо ћу 
ус ко по ја сне ма шин ске те ле гра фи је. (WRC97).

RR 5.132 Фре квен ци је 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 
kHz, 16806,5 kHz, 22376 kHz и 26100,5 kHz су ме ђу на род не фре
квен ци је за еми то ва ње по мор ских без бед но сних ин фор ма ци ја 
(MSI) (ви де ти Ap pen dix 17 Пра вил ни ка).

RR 5.134 При ли ком ко ри шће ња оп се га 59005950 kHz, 7300
7350 kHz, 94009500 kHz, 1160011650 kHz, 1205012100 kHz, 
1357013600 kHz, 1380013870 kHz, 1560015800 kHz, 17480
17550 kHz и 1890019020 kHz за ра диоди фу зну слу жбу, при ме
њу је се про це ду ра из чла на 12. Пра вил ни ка. Ад ми ни стра ци ја ма се 
пре по ру чу је да ко ри сте ове оп се ге за уво ђе ње ди ги тал но мо ду ли
са них еми си ја са гла сно са од лу ка ма Ре зо лу ци је 517 (Rev. WRC
07). (WRC07).

RR 5.138 Сле де ћи оп се зи:
67656795 kHz (цен трал на фре квен ци ја 6780 kHz); 
433,05434,79 MHz (цен трал на фре квен ци ја 433,92 MHz);
6161,5 GHz (цен трал на фре квен ци ја 61,25 GHz);
122123 GHz (цен трал на фре квен ци ја 122,5 GHz);
244246 GHz (цен трал на фре квен ци ја 245 GHz); 
пред ви ђе ни су за при ме ну у ин ду стри ји, на у ци и ме ди ци ни 

(ISM).
Ко ри шће ње фре квен циј ских оп се га за ISM под ле же одо бре

њу ко је из да је над ле жна ад ми ни стра ци ја, уз са гла сност дру гих 
ад ми ни стра ци ја чи је ра диоко му ни ка циј ске слу жбе мо гу би ти 
из ло же не штет ним смет ња ма. При при ме ни ове од ред бе, ад ми ни
стра ци је тре ба да се при др жа ва ју нај но ви јих пре по ру ка ITUR.

RR 5.138A До 29. мар та 2009. го ди не оп сег 67657000 kHz је 
на ме њен за фик сну слу жбу на при мар ној осно ви и коп не ну мо бил
ну слу жбу на се кун дар ној осно ви. По сле овог да ту ма овај оп сег 
је на ме њен фик сној и мо бил ној слу жби, из у зев ва зду хо плов не мо
бил не (R), на при мар ној осно ви. (WRC03).

RR 5.143E До 29. мар та 2009. го ди не оп сег 74508100 kHz је 
на ме њен за фик сну слу жбу на при мар ној осно ви и коп не ну мо бил
ну слу жбу на се кун дар ној осно ви. (WRC03).

RR 5.145 Усло ви ко ри шће ња но се ћих фре квен ци ја 8291 kHz, 
12290 kHz и 16420 kHz су про пи са ни у чла но ви ма 31. и 52. Пра
вил ни ка. (WRC07).

RR 5.149 При ли ком до де ле фре квен ци је ста ни ца ма дру гих 
слу жби у оп се зи ма: 
1336013410 kHz 49905000 MHz 94,1100 GHz
2555025670 kHz 66506675,2 MHz 102,00109,5 GHz
37,538,25 MHz 10,610,68 GHz 111,8114,25 GHz
7374,6 MHz 14,4714,5 GHz 128,33128,59 GHz
150,05153 MHz 22,0122,21 GHz 129,23129,49 GHz
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322328,6 MHz 22,2122,5 GHz 130134 GHz
406,1410 MHz 22,8122,86 GHz 136148,5 GHz
608614 MHz 23,0723,12 GHz 151,5158,5 GHz
13301400 MHz 31,231,3 GHz 168,59168,93 GHz
1610,61613,8 MHz 31,531,8 GHz 171,11171,45 GHz
16601670 MHz 36,4336,5 GHz 172,31172,65 GHz
1718,81722,2 MHz 42,543,5 GHz 173,52173,85 GHz
26552690 MHz 42,7742,87 GHz 195,75196,15 GHz
32603267 MHz 43,0743,17 GHz 209226 GHz
33323339 MHz 43,3743,47 GHz 241250 GHz
3345,83352,5 MHz 48,9449,04 GHz 252275 GHz
48254835 MHz 7686 GHz
49504990 MHz 9294 GHz

ко ји су им на ме ње ни, од ад ми ни стра ци ја се зах те ва да пре ду
зму све по треб не ко ра ке ра ди за шти те ра диоастро ном ске слу жбе 
од штет них смет њи. Еми си је од ста ни ца у све ми ру и ста ни ца на 
ле те ли ца ма мо гу би ти вр ло озби љан из вор смет њи ра диоастро
ном ској слу жби (тач. 4.5 и 4.6 и члан 29. Пра вил ни ка). (WRC
2000).

RR 5.150 Сле де ћи оп се зи:
1355313567 kHz цен трал на фре квен ци ја 13560 kHz
2695727283 kHz цен трал на фре квен ци ја 27120 kHz
40,6640,70 MHz цен трал на фре квен ци ја 40,68 MHz
24002500 MHz цен трал на фре квен ци ја 2450 MHz
57255875 MHz цен трал на фре квен ци ја 5800 MHz
2424,25 GHz цен трал на фре квен ци ја 24,125 GHz

су, та ко ђе, од ре ђе ни за при ме ну у ин ду стри ји, на у ци и ме
ди ци ни (ISM). Ра диоко ми ни ка циј ске слу жбе ко је ра де у окви ру 
ових оп се га мо ра ју при хва ти ти штет не смет ње ко је мо гу би ти иза
зва не овим при ме на ма. Рад ISM уре ђа ја у овим оп се зи ма ре гу ли
сан је у од ред би тач ке 15.13 Пра вил ни ка.

RR 5.155B Оп сег 2187021924 kHz ко ри сти фик сна слу жба за 
пру жа ње услу га ве за них за без бед ност у ва зду шној пло вид би. 

RR 5.156A Ко ри шће ње оп се га 2320023350 kHz од стра не 
фик сне слу жбе огра ни че но је на пру жа ње услу га ве за них за без
бед ност у ва зду шној пло вид би. 

RR 5.157 Ко ри шће ње оп се га 2335024000 kHz у по мор ској 
мо бил ној слу жби огра ни че но је на ко му ни ка ци ју из ме ђу бро до ва 
ра диоте ле гра фи јом.

RR 5.162А До дат на на ме на: у Не мач кој, Аустри ји, Бел ги ји, 
Бо сни и Хер це го ви ни, Ки ни, Ва ти ка ну, Дан ској, Шпа ни ји, Есто
ни ји, Ру ској Фе де ра ци ји, Фин ској, Фран цу ској, Ир ској, Ислан ду, 
Ита ли ји, Ле то ни ји, Ма ке до ни ји, Лих тен штај ну, Ли тва ни ји, Лук
сем бур гу, Мо на ку, Цр ној Го ри, Нор ве шкој, Хо лан ди ји, Пољ ској, 
Пор ту га ли ји, Сло вач кој, Че шкој, Ује ди ње ном Кра љев ству, Ср би
ји, Сло ве ни ји, Швед ској и Швај цар ској оп сег 46–68 MHz је та ко ђе 
на ме њен ра диоло ка циј ској слу жби на се кун дар ној осно ви. Ова
кво ко ри шће ње је огра ни че но на рад ра да ра за про фи ли са ње ве тра 
пре ма Ре зо лу ци ји 217 (WRC97). (WRC07).

RR 5.164 До дат на на ме на: у Ал ба ни ји, Не мач кој , Аустри ји, 
Бел ги ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Бо цва ни, Бу гар ској, Оба ли Сло но
ва че, Дан ској, Шпа ни ји, Есто ни ји, Фин ској, Фран цу ској, Га бо ну, 
Грч кој, Ир ској, Изра е лу, Ита ли ји, Ли би ји, Јор да ну, Ли ба ну, Лих
тен штај ну, Лук сем бур гу, Ма да га ска ру, Ма ли ју, Мал ти, Ма ро ку, 
Ма у ри та ни ји, Мо на ку, Цр ној Го ри, Ни ге ри ји, Нор ве шкој, Хо лан
ди ји, Пољ ској, Си ри ји, Ру му ни ји, Ује ди ње ном Кра љев ству, Ср би
ји, Сло ве ни ји, Швед ској, Швај цар ској, Сва зи лен ду, Ча ду, То гоу, 
Ту ни су и Тур ској фре квен циј ски оп сег 47–68 MHz, у Ју жно а фрич
кој Ре пу бли ци оп сег 47–50 MHz, Че шкој оп сег 66–68 MHz и у Ле
то ни ји и Ли тва ни ји 48,556,5 MHz је та ко ђе на ме њен коп не ној мо
бил ној слу жби на при мар ној осно ви. Ме ђу тим, ста ни це коп не не 
мо бил не слу жбе у го ре на ве де ним зе мља ма не сме ју у ре ле вант ним 
оп се зи ма да иза зи ва ју штет не смет ње по сто је ћим или пла ни ра ним 
ра ди о ди фу зним ста ни ца ма зе ма ља ко је ни су на ве де не за да ти оп
сег, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. (WRC07).

RR 5.180 Фре квен ци ја 75 МHz је до де ље на мар кер ра дио фа
ро ви ма. До де ла фре квен ци ја ста ни ца ма дру гих слу жби у бли зи ни 
гра ни це за штит ног оп се га се из бе га ва, јер те ста ни це сво јом сна
гом или ге о граф ским по ло жа јем мо гу да иза зо ву штет не смет ње 
или на дру ги на чин да угро зе рад мар кер ра дио фа ро ва.

По треб но је учи ни ти мак си мал не на по ре у ци љу да љег 
по бољ ша ња ка рак те ри сти ка при јем ни ка на ле те ли ца ма као и 

огра ни ча ва ња сна га пре дај ни ка ко ји ра де не по сред но уз оп сег 74,8
75,2 МHz.

RR 5.197A До дат на на ме на: Оп сег 108117,975 MHz је та ко ђе 
на ме њен ва зду хо плов ној мо бил ној (R) слу жби на при мар ној осно
ви, и то са мо си сте ми ма ко ји ра де у са гла сно сти са при зна тим ме
ђу на род ним ва зду хо плов ним стан дар ди ма. Ово ко ри шће ње тре ба 
да бу де у са гла сно сти са Ре зо лу ци јом 413 (Rev. WRC07). Ко ри
шће ње оп се га 108112 MHz за ва зду хо плов ну мо бил ну (R) слу жбу 
је огра ни че но на си сте ме зе маљ ских пре дај ни ка и при дру же них 
при јем ни ка ко ји пру жа ју на ви га ци о не ин фор ма ци је као по др шку 
функ ци ја ма ва зду хо плов не на ви га ци је, у скла ду са при зна тим ме
ђу на род ним ва зду хо плов ним стан дар ди ма. (WRC07).

RR 5.200 У оп се гу 117,975137 МHz, фре квен ци ја 121,5 МHz 
је ва зду хо плов на фре квен ци ја за слу чај опа сно сти, а по по тре би 
се ко ри сти и фре квен ци ја 123,1 МHz, као до дат на ва зду хо плов ној 
фре квен ци ји 121,5 МHz. Мо бил не ста ни це у по мор ској мо бил ној 
слу жби мо гу да ко му ни ци ра ју на овим фре квен ци ја ма са ста ни ца
ма у ва зду хо плов ној мо бил ној слу жби ра ди без бед но сти и у слу ча
ју опа сно сти, под усло ви ма утвр ђе ним чла ном 31. (WRC07).

RR 5.204 Раз ли чи та ка те го ри ја слу жбе: У Ав га ни ста ну, Са
у диј ској Ара би ји, Ба хри ну, Бан гла де шу, Бру не ју, Дар ел Са ла му, 
Ки ни, Ку би, Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма, Ин ди ји, Ин до
не зи ји, Ислам ској Ре пу бли ци Ира ну, Ира ку, Ку вај ту, Цр ној Го ри, 
Ома ну, Па ки ста ну, Фи ли пи ни ма, Ка та ру, Ср би ји, Син га пу ру, Тај
лан ду и Ома ну фре квен циј ски оп сег 137138 МHz је на ме њен 
фик сној и мо бил ној слу жби, из у зев ва зду хо плов не мо бил не (R), на 
при мар ној осно ви (ви де ти тач ку 5.33 Пра вил ни ка). (WRC07).

RR 5.208 Ко ри шће ње оп се га 137138 МHz за мо бил ну са те
лит ску слу жбу под ле же ко ор ди на ци ји пре ма чла ну 9.11А. (WRC97)

RR 5.208A При ли ком до де ла фре квен ци ја све мир ским ста
ни ца ма у мо бил ној са те лит ској слу жби у оп се зи ма 137138 МHz, 
387390 МHz и 400,15401 МHz, ад ми ни стра ци је ће пред у зе ти све 
мо гу ће ме ре да за шти те ра диоастро ном ску слу жбу у оп се зи ма 
150,05153 МHz, 322328,6 МHz, 406,1410 МHz и 608614 МHz од 
штет них смет њи не же ље них еми си ја. Ни вои штет них смет њи ра
диоастро ном ској слу жби су да ти у ре ле вант ној Пре по ру ци ITUR. 
(WRC07).

RR 5.208B У сле де ћим оп се зи ма:
137 – 138 MHz,
387 – 390 MHz,
400,15 – 401 MHz,
1452 – 1492 MHz,
1525 – 1610 MHz,
1613,8 – 1626,5 MHz,
2655 – 2690 MHz,
21,4 – 22 GHz, 
се пре ме њу је Ре зо лу ци ја 739 (Rev.WRC07). (WRC07)
RR 5.209 Ко ри шће ње оп се га 137138 МHz, 148150,05 МHz, 

399,9400,05 МHz, 400,15401 МHz, 454456 МHz и 459460 МHz 
од стра не мо бил не са те лит ске слу жбе је огра ни че но на неге о ста
ци о нар не са те лит ске си сте ме. (WRC97).

RR 5.211 До дат на на ме на: у Не мач кој, Са у диј ској Ара би
ји, Аустри ји, Ба хре и ну, Бел ги ји, Дан ској, Ује ди ње ним Арап ским 
Еми ра ти ма, Шпа ни ји, Фин ској, Грч кој, Ир ској, Изра е лу, Ке ни ји, 
Ку вај ту, Ма ке до ни ји, Ли ба ну, Лих тен штај ну, Лук сем бур гу, Ма ли
ју, Мал ти, Цр ној Го ри, Нор ве шкој, Хо лан ди ји, Ка та ру, Ује ди ње ном 
Краљвству, Ср би ји, Сло ве ни ји, Со ма ли ји, Швед ској, Швај цар ској, 
Тан за ни ји, Ту ни су и Тур ској оп сег 138144 МHz је та ко ђе на ме њен 
по мор ској мо бил ној и коп не ној мо бил ној слу жби на при мар ној 
осно ви. (WRC2000).

RR 5.214 До дат на на ме на: у Ери тре ји, Ети о пи ји, Ке ни ји, Ма
ке до ни ји, Мал ти, Цр ној Го ри, Ср би ји, Со ма ли ји, Су да ну и Тан
за ни ји оп сег 138144 МHz је та ко ђе на ме њен фик сној слу жби на 
при мар ној осно ви. (WRC07).

RR 5.219 Ко ри шће ње оп се га 148149,9 МHz за мо бил ну са те
лит ску слу жбу под ле же ко ор ди на ци ји пре ма од ред би тач ке 9.11A 
Пра вил ни ка. Мо бил на са те лит ска слу жба не сме да огра ни ча ва ва 
раз вој и ко ри шће ње фик сне, мо бил не и слу жбе опе ра ци ја у све ми
ру у оп се гу 148 149,9 МHz.

RR 5.220 Ко ри шће ње оп се га 149,9150,05 МHz и 399,9400,05 
МHz за мо бил ну са те лит ску слу жбу под ле же ко ор ди на ци ји, са гла
сно од ред би тач ке 9.11A Пра вил ни ка. Мо бил на са те лит ска слу жба не 
сме да огра ни ча ва раз вој и ко ри шће ње ра ди о на ви га циј ске са те лит ске 
слу жбе у оп се зи ма 149,9150,05 МHz и 399,9400,05 МHz. (WRC97).
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RR 5.221 Ста ни це мо бил не са те лит ске слу жбе у оп се гу 148

149,9 МHz не сме ју иза зи ва ти штет не смет ње ста ни ца ма фик сне 
или мо бил не слу жбе ко је ра де са гла сно са Та бе лом на ме не, ни ти 
зах те ва ти за шти ту од истих , у сле де ћим зе мља ма: Ал ба ни ји, Ал
жи ру, Не мач кој, Саудиjској Ара би ји, Аустра ли ји, Аустри ји, Ба хре
и ну, Бан гла де шу, Бар ба до су, Бе ло ру си ји, Бел ги ји, Бе ни ну, Бо сни 
и Хер це го ви ни, Бо цва ни, Бру не ју, Бу гар ској, Ка ме ру ну, Ки ни, Ки
пру, Ре пу бли ци Кон гу, Ре пу бли ци Ко ре ји, Оба ли Сло но ва че, Хр
ват ској, Ку би, Дан ској, Егип ту, Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти
ма, Ери тре ји, Шпа ни ји, Есто ни ји, Ети о пи ји, Ру ској Фе де ра ци ји, 
Фин ској, Фран цу ској, Га бо ну, Га ни, Грч кој, Гви не ји, Гви не ју Би
сао, Ма ђар ској, Ин ди ји, Ира ну, Ир ској, Ислан ду, Изра е лу, Ита ли
ји, Ли би ји, Ја мај ци, Ја па ну, Јор да ну, Ка зах ста ну, Ке ни ји, Ку вај ту, 
Ма ке до ни ји, Ле со ту, Ле то ни ји, Ли ба ну, Лих тен штај ну, Ли тва ни ји, 
Лук сем бур гу, Ма ле зи ји, Ма ли ју, Мал ти, Ма у ри та ни ји, Мол да ви ји, 
Мон го ли ји, Цр ној Го ри, Мо зам би ку, На ми би ји, Нор ве шкој, Но вом 
Зе лан ду, Ома ну, Уган ди, Уз бе ки ста ну, Па ки ста ну, Па на ми, Па пуи 
Но вој Гви не ји, Па ра гва ју, Хо лан ди ји, Фи ли пи ни ма, Пољ ској, Пор
ту га ли ји, Ка та ру, Си ри ји, Кир ги ста ну, НДР Ко ре ји, Сло вач кој, Ру
му ни ји, Ује ди ње ном Кра љев ству, Се не га лу, Ср би ји, Си је ра Ле о
неу, Син га пу ру, Шри Лан ци, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Швед ској, 
Швај цар ској, Сва зи лен ду, Тан за ни ји, Ча ду, Тај лан ду, То гоу, Тон гу, 
Три ни да ду и То ба гу, Ту ни су, Тур ској, Укра ји ни, Ви јет на му, Је ме
ну, Зам би ји и Зим баб веу. (WRC07).

RR 5.222 Еми си је ра диона ви га циј ске са те лит ске слу жбе у 
оп се зи ма 149,9150,05 МHz и 399,9 400,05 МHz мо гу ко ри сти ти и 
при јем не зе маљ ске ста ни це у слу жби ис тра жи ва ња све ми ра.

RR 5.223 Ко ри шће ње оп се га 149,9150,05 МHz од стра не 
фик сних и мо бил них слу жби мо же иза зи ва ти штет не смет ње ра
диона ви га циј ској са те лит ској слу жби, те се ад ми ни стра ци је под
сти чу да не до зво ле та кво ко ри шће ње при ли ком при ме не од ред бе 
тач ке 4.4 Пра вил ни ка.

RR 5.224A Ко ри шће ње оп се га 149,9150,05 МHz и 399,9
400,05 МHz за мо бил ну са те лит ску слу жбу (Зе мљасве мир) је 
огра ни че но на коп не ну мо бил ну са те лит ску слу жбу (Зе мљасве
мир) до 1. ја ну а ра 2015. го ди не. (WRC97).

RR 5.224B На ме на оп се га 149,9 150,05 МHz и 399,9400,05 
МHz за ра диона ви га циј ску са те лит ску слу жбу је на сна зи до 1. ја
ну а ра 2015. го ди не. (WRC97).

RR 5.226 Фре квен ци ја 156,8 МHz је ме ђу на род на фре квен ци
ја за опа сност, без бед ност и позивaње у по мор ској мо бил ној VHF 
ра диоте ле фон ској слу жби. Усло ви за ко ри шће ње ове фре квен ци је 
и оп се га 156,7625156,8375 МHz су са др жа ни у чла ну 31. и Ap pen
dix 18 Пра вил ни ка.

Фре квен ци ја 156,525 МHz је ме ђу на род на фре квен ци ја за 
опа сност, без бед ност и позивaње у по мор ској мо бил ној VHF ра
диоте ле фон ској слу жби ко ја ко ри сти ди ги тал но се лек тив но по
зи ва ње (DSC). Усло ви за ко ри шће ње ове фре квен ци је и оп се га 
156,4875156,5625 МHz су са др жа ни у чл. 31. и 52. и Ap pen dix 18. 

У оп се зи ма: 156156,4875 МHz, 156,5625156,7625 МHz, 
156,8375157,45 МHz, 160,6160,975 МHz и 161,475162,05 МHz 
све ад ми ни стра ци је тре ба да да ју при о ри тет по мор ској мо бил ној 
слу жби је ди но на оним фре квен ци ја ма ко је су до де ље не ста ни ца
ма по мор ске мо бил не слу жбе од стра не да те ад ми ни стра ци је (ви
де ти чл. 31. и 52. и Ap pen dix 18 Пра вил ни ка).

Сва ко ко ри шће ње фре квен ци ја у овим оп се зи ма од стра не 
дру гих слу жби ко ји ма су исти на ме ње ни тре ба да се из бе га ва у 
зо на ма где та кво ко ри шће ње мо же да иза зо ве штет не смет ње по
мор ској мо бил ној VHF ра диоко му ни ка циј ској слу жби.

Ме ђу тим, фре квен ци је 156,8 МHz и 156,625 МHz и фре квен
циј ски оп се зи у ко ји ма је при о ри тет дат по мор ској мо бил ној слу жби 
мо гу се ко ри сти ти за ра диоко му ни ка ци је на уну тра шњим плов ним 
пу те ви ма под усло вом да се за кљу чи спо ра зум из ме ђу за ин те ре со
ва них и угро же них ад ми ни стра ци ја, узи ма ју ћи у об зир по сто је ће 
ко ри шће ње фре квен ци ја и по сто је ће спо ра зу ме. (WRC07)

RR 5.227 До дат на на ме на: Оп се зи 156,4875156,5125 МHz и 
156,5375156,5625 МHz су та ко ђе на ме ње ни фик сној и коп не ној 
мо бил ној слу жби на при мар ној осно ви. Ко ри шће ње ових оп се
га од стра не фик сне и коп не не мо бил не слу жбе не сме да иза зо ве 
штет не смет ње по мор ској мо бил ној VHF ра диоко му ни ка циј ској 
слу жби, ни ти да зах те ва за шти ту од исте. (WRC07). 

RR 5.227А До дат на на ме на: оп се зи 161,9625161,9875 MHz и 
162,0125162,0375 MHz су та ко ђе на ме ње ни мо бил ној са те лит ској 
слу жби (Зе мљасве мир) на се кун дар ној осно ви за при јем еми си ја 

ауто мат ског си сте ма за иден ти фи ка ци ју (АIS) од ста ни ца ко је ра
де у мо бил нојпо мор ској слу жби (ви де ти Ap pen dix 18). (WRC07).

RR 5.254 Оп се зи 235322 и 335,4399,9 MHz мо гу се ко ри сти ти 
за мо бил ну са те лит ску слу жбу на осно ву спо ра зу ма ко ји се за кљу чу
је са гла сно од ред би тач ке. 9.21 Пра вил ни ка, под усло вом да ста ни це 
у овој слу жби не иза зи ва ју шет не смет ње слу жба ма ко је ра де или су 
планиранe да ра де са гла сно са Та бе лом на ме не, из у зев за до дат не на
ме не ко је су са др жа не у но ти 5.256А Пра вил ни ка. (WRC03).

RR 5.255 Оп се зи 312315 МHz (Зе мљасве мир) и 387390 
МHz (све мирЗе мља) у мо бил ној са те лит ској слу жби мо гу та ко ђе 
да се ко ри сте за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме. Та кво ко
ри шће ње под ле же ко ор ди на ци ји у скла ду са од ред бом тач ке 9.11А 
Пра вил ни ка. 

RR 5.256 Фре квен ци ју 243 МHz ко ри сте ста ни це обје ка та за 
спа са ва ње и опре ма ко ја се ко ри сти у свр хе спа са ва ња. (WRC07).

RR 5.257 Оп сег 267272 МHz ад ми ни стра ци је мо гу ко ри сти
ти за те ле ме три ју у све ми ру у сво јим зе мља ма на при мар ној осно
ви на осно ву спо ра зу ма за кљу че ног у скла ду са од ред бом тач ке 
9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.258 Ко ри шће ње оп се га 328,6335,4 МHz за ва зду хо
плов ну ра ди о на ви га циј ску слу жбу је огра ни че но на си сте ме за ин
стру мен тал но сле та ње ва зду хо пло ва (gli de path).

RR 5.260 Ко ри шће ње оп се га 399,9400,05 МHz од стра не 
фик сних и мо бил них слу жби мо же иза зва ти штет не смет ње ра дио
на ви га циј скојса те лит ској слу жби, те се од ад ми ни стра ци ја зах
те ва да не до зво ле та кво ко ри шће ње при ли ком при ме не од ред бе 
тач ке 4.4 Пра вил ни ка.

RR 5.261 Еми си је тре ба да се огра ни че на оп сег ± 25 kHz око 
ета ло на фре квен ци је 400,1 МHz.

RR 5.264 Ко ри шће ње оп се га 400,15401 МHz за мо бил ну са
те лит ску слу жбу под ле же ко ор ди на ци ји са гла сно од ред би тач ке 
9.11A Пра вил ни ка. Гра нич не вред но сти за гу сти ну флук са сна ге 
да те су у An nex 1 Ap pen dix 5 Пра вил ни ка и при ме њу ју се све док 
не бу ду ре ви ди ра не на од го ва ра ју ћој свет ској кон фе рен ци ји за ра
диоко му ни ка ци је.

RR 5.266 Ко ри шће ње оп се га 406406,1 МHz од стра не мо бил
неса те лит ске слу жбе огра ни че на је на са те лит ске ра диофарoве 
ма ле сна ге за озна ча ва ње ме ста уде са (ви де ти та ко ђе члан 31. Пра
вил ни ка). (WRC07).

RR 5.267 За бра ње на је би ло ко ја еми си ја ко ја мо же да иза зо ве 
штет не смет ње у ко ри шће њу оп се га 406406,1 МHz.

RR 5.275 До дат на на ме на: у Хр ват ској, Есто ни ји, Фин ској, 
Ли би ји, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Ср би ји и Сло ве ни ји оп се зи 430
432 МHz и 438440 МHz су та ко ђе на ме ње ни фик сној и мо бил
ној слу жби , из у зев ва зду хо плов не мо бил не, на при мар ној осно ви. 
(WRC97).

RR 5.280 Оп сег 433,05434,79 МHz (цен трал на фре квен ци ја 
433,92 МHz) је од ре ђен за при ме ну у ин ду стри ји, на у ци и ме ди
ци ни (ISM). Ра диоко му ни ка циј ске слу жбе ко ја ра де у овом оп се гу 
мо ра ју да при хва те штет не смет ње ко је мо гу би ти иза зва не овим 
при ме на ма. ISM уре ђа ји ко ји ра де у овом оп се гу су де фи ни са ни у 
од ред ба ма тач ке 15.13 Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.282 У оп се зи ма: 435438 МHz, 12601270 МHz, 
24002450 МHz, и 56505670 МHz, мо же да ра ди ама тер ска са те
лит ска слу жба под усло вом да не иза зи ва штет не смет ње дру гим 
слу жба ма ко је ра де у скла ду са Та бе лом (ви де ти тач ку 5.43 Пра
вил ни ка). Ад ми ни стра ци је ко је до зво ља ва ју та кву упо тре бу обез
бе ди ће да се сва ка штет на смет ња иза зва на еми си ја ма од ста ни це 
у ама тер ској са те лит ској слу жби од мах ели ми ни ше са гла сно са 
од ред ба ма тач ке 25.11 Пра вил ни ка. Ко ри шће ње оп се га 12601270 
МHz и 56505670 МHz од стра не ама тер ске са те лит ске слу жбе је 
огра ни че но на смер Зе мља–све мир.

RR 5.286 Оп сег 449,975450,25 MHz мо же се ко ри сти ти за 
слу жбу опе ра ци ја у све ми ру (Зе мља–све мир) и слу жбу ис тра жи
ва ња све ми ра (Зе мља–све мир) и под ле же за кљу чи ва њу спо ра зу ма 
са гла сно од ред би тач ке 9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.286A Ко ри шће ње оп се га 454456 МHz и 459460 МHz 
за мо бил ну са те лит ску слу жбу под ле же ко ор ди на ци ји на осно ву 
од ред бе тач ке 9.11А Пра вил ни ка. (WRC 97).

RR5.286AA Оп сег 450470 МHz је од ре ђен за уво ђе ње IMT 
(In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons). Ви де ти Ре зо лу ци ју 224 
(Rev. WRC07). Ово не ис кљу чу је ко ри шће ње по ме ну тог оп се га од 
стра не дру гих слу жби ко ји ма је оп сег на ме њен и не утвр ђу је при
о ри тет у Пра вил ни ку.
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RR 5.287 У по мор ској мо бил ној слу жби, фре квен ци је 457,525 
МHz, 457,550 МHz, 457,575 МHz, 467,525 МHz, 467,550 МHz и 
467,575 МHz мо гу се ко ри сти ти за ко му ни ка ци је из ме ђу ста ни ца 
на бро ду. По по тре би, уре ђа ји по де ше ни за рад са ка нал ним раз
ма ком од 12,5 kHz мо гу се ко ри сти ти за ко му ни ка ци је на бро ду на 
до дат ним фре квен ци ја ма 457,5375 МHz, 457,5625 МHz, 467,5375 
МHz и 467,5625 МHz. Ко ри шће ње ових фре квен ци ја у те ри то ри
јал ним во да ма мо же де фи ни са ти на ци о нал на ре гу ла ти ва од но сне 
ад ми ни стра ци ја. Ка рак те ри сти ке уре ђа ја тре ба да бу ду у са гла
сно сти са ка рак те ри сти ка ма ко је су утвр ђе не у Пре по ру ци ITUR 
M.11742. (WRC07).

RR 5.289 За по тре бе са те лит ске слу жбе ис тра жи ва ња Зе мље, 
осим за ме те о ро ло шку са те лит ску слу жбу, мо гу се, та ко ђе, ко ри
сти ти оп се зи 460470 МHz и 16901710 МHz за пре нос сиг на ла у 
сме ру све мирЗе мља под усло вом да се не иза зи ва ју штет не смет
ње ста ни ца ма ко је ра де са гла сно са Та бе лом на ме не.

RR 5.306 До дат на на ме на: У Ре ги о ну 1, осим у Африч кој ра
ди о ди фу зној обла сти (ви де ти тач ке 5.10 до 5.13 Пра вил ни ка), и у 
Ре ги о ну 3, оп сег 608614 МHz је та ко ђе на ме њен ра диоастро ном
ској слу жби на се кун дар ној осно ви.

RR 5.311А За фре квен циј ски оп сег 620790 MHz, ви де ти та
ко ђе Ре зо лу ци ју 549 (WRC07). 

RR 5.316 До дат на на ме на: Оп сег 790862 MHz је на ме њен 
мо бил ној слу жби на при мар ној осно ви, из у зев ва зду хо плов не мо
бил не. Ме ђу тим, ста ни це у мо бил ној слу жби не сме ју да иза зи ва ју 
штет не смет ње ста ни ца ма у слу жба ма ко је ра де у скла ду са Та бе
лом ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. Ова на ме на је на сна зи до 
16. ју на 2015. го ди не. (WRC2007). 

RR 5.316B У Ре ги о ну 1, на ме на за мо бил ну слу жбу, из у зев 
ва зду хо плов не мо бил не, на при мар ној осно ви, у фре квен циј ском 
оп се гу 790862 MHz сту па на сна гу 17. ју на 2015. го ди не и под ле
же за кљу чи ва њу спо ра зу ма у скла ду са тач ком 9.21 има ју ћи у ви ду 
ва зду хо плов ну ра диона ви га циј ску слу жбу у зе мља ма на ве де ним 
у но ти 5.312. За зе мље пот пи сни це Спо ра зу ма GE06, на ко ри шће
ње ста ни ца у мо бил ној слу жби та ко ђе се при ме њу ју про це ду ре из 
Спо ра зу ма. При ме њу ју се Ре зо лу ци ја 224 (Rev.WRC07) и Ре зо лу
ци ја 749 (Rev.WRC07). (WRC07).

RR 5.317А Оп сег 790960 MHz на ме њен мо бил ној слу жби на 
при мар ној осно ви пре по знат је као оп сег за уво ђе ње IMT (In ter
na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons). Ви де ти Ре зо лу ци ју 224 (Rev.
WRC07) и Ре зо лу ци ју 749 (WRC07). Ово не ис кљу чу је ко ри шће
ње да тог оп се га од стра не дру гих слу жби ко ји ма је оп сег на ме њен 
и не утвр ђу је при о ри тет у Пра вил ни ку. (WRC07).

RR 5.327А Ко ри шће ње оп се га 9601164 MHz од стра не ва
зду хо плов не мо бил не (R) слу жбе је огра ни че но на си сте ме ко ји 
ра де у скла ду са при зна тим ме ђу на род ним ва зду хо плов ним стан
дар ди ма. Ова кво ко ри шће ње тре ба да је у скла ду са Ре зо лу ци јом 
417 (WRC07). (WRC07). 

RR 5.328 Ко ри шће ње оп се га 9601215 МHz од стра не ва зду
хо плов не ра диона ви га циј ске слу жбе је на гло бал ном ни воу ре зер
ви са но за рад и раз вој по моћ них елек трон ских уре ђа ја на ле те
ли ца ма ко ји слу же за ва зду хо плов ну на ви га ци ју и за све пра те ће 
уре ђа је на зе мљи. (WRC2000).

RR 5.328А Ста ни це у ра диона ви га циј ској са те лит ској слу
жби у оп се гу 11641215 MHz тре ба да ра де у са гла сно сти са од ред
ба ма Ре зо лу ци је 609 (Rev.WRC07) и не мо гу дазах те ва ју за шти ту 
од ста ни ца у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби у оп се гу 
9601215 MHz. Од ред ба тач ке 5.43А Пра вил ни ка се не при ме њу је. 
Од ред ба тач ке 21.18 Пра вил ни ка се при ме њу је. (WRC07).

RR 5.328B На ко ри шће ње оп се га 11641300 MHz, 15591610 
MHz и 50105030 MHz од стра не си сте ма и мре жа у ра диона ви га
циј ској са те лит ској слу жби за ко је je ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко
ор ди на ци ји или ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на Би роу 
за ра диоко му ни ка ци је по сле 1. ја ну а ра 2005. го ди не при ме њу ју 
од ред бе та ча ка 9.12, 9.12A и 9.13. Пра вил ни ка. Та ко ђе се при ме
њу је и Ре зо лу ци ја 610 (WRC03). Ме ђу тим, у слу ча ју мре жа и 
си сте ма ра диона ви га циј ске са те лит ске слу жбе (све мирсве мир), 
Ре зо лу ци ја 610 (WRC03) се при ме њу је са мо на пре дај не све мир
ске ста ни це. Са гла сно тач ки 5.329A, за си сте ме и мре же у ра дио
на ви га циј ској са те лит ској слу жби (све мирсве мир) у оп се зи ма 
12151300 MHz и 15591610 MHz, од ред бе та ча ка 9.7, 9.12, 9.12A 
и 9.13. Пра вил ни ка се при ме њу ју са мо у од но су на дру ге си сте ме 
и мре же у ра диона ви га циј ској са те лит ској слу жби (све мир–све
мир). (WRC07).

RR 5.329 Ра диона ви га циј ска са те лит ска слу жба мо же да 
ко ри сти оп сег 12151300 MHz под усло вом да не ства ра штет не 
смет ње ра диона ви га циј ској слу жби ко ја ра ди на осно ву тач ке. 
5.331 Пра вил ни ка, ни ти да зах те ва за шти ту од исте. Осим то га, ра
диона ви га циј ска са те лит ска слу жба мо же да ко ри сти оп сег 1215
1300 MHz под усло вом да не ства ра штет не смет ње ра диоло ка
циј ској слу жби. Од ред ба тач ке 5.43 Пра вил ни ка не при ме њу је се 
у од но су на ра диоло ка циј ску слу жбу. Ре зо лу ци ја 608 (WRC03) се 
при ме њу је. (WRC03).

RR 5.329A Ни је пред ви ђе но да си сте ми у ра диона ви га циј
ској са те лит ској слу жби (све мирсве мир) ко ји ра де у оп се зи ма 
12151300 MHz и 15591610 MHz оси гу ра ва ју без бед но сне при
ме не. По ме ну ти си сте ми не мо гу на ме та ти ни ка ква до дат на огра
ни че ња ра диона ви га циј ској са те лит ској слу жби (све мир–Зе мља) 
ни ти дру гим слу жба ма ко је ра де у скла ду са Та бе лом. (WRC07).

RR 5.331 До дат на на ме на: у Ал жи ру, Не мач кој, Са у диј ској 
Ара би ји, Аустра ли ји, Аустри ји, Ба хре и ну, Бе ло ру си ји, Бел ги ји, 
Бе ни ну, Бо сни и Хер це го ви ни, Бра зи лу, Бур ки ни Фа со, Бу рун ди
ју, Ка ме ру ну, Ки ни, Ре пу бли ци Ко ре ји, Хр ват ској, Дан ској, Егип ту, 
Ује ди ње ним Арап ским Еми ра ти ма, Есто ни ји, Ру ској Фе де ра ци
ји, Фин ској, Фран цу ској, Га бо ну, Грч кој, Гви не ји, Еква то ри јал ној 
Гви не ји, Ма ђар ској, Ин ди ји, Ин до не зи ји, Ира ну, Ира ку, Ир ској, 
Изра е лу, Јор да ну, Ке ни ји, Ку вај ту, Ма ке до ни ји, Ле со ту, Ле то ни
ји, Ли ба ну, Лих тен штај ну, Ли тва ни ји, Лук сем бур гу, Ма да га ска ру, 
Ма ли ју, Ма у ри та ни ји, Цр ној Го ри, Ни ге ри ји, Нор ве шкој, Ома ну, 
Хо лан ди ји, Пољ ској, Пор ту га ли ји, Ка та ру, Си ри ји, НДР Ко ре ји, 
Сло вач кој, Ује ди ње ном Кра љев ству, Ср би ји, Сло ве ни ји, Со ма
ли ји, Су да ну, Шри Лан ци, Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, Швед ској, 
Швај цар ској, Тај лан ду, То гоу, Тур ској, Ве не цу е ли и Ви јет на му оп
сег 12151300 MHz је та ко ђе на ме њен ра диона ви га циј ској слу жби 
на при мар ној осно ви. У Ка на ди и САДу оп сег 12401300 MHz је 
та ко ђе на ме њен ра диона ви га циј ској слу жби, и ко ри шће ње ра дио
на ви га циј ске слу жбе огра ни че но је на ва зду хо плов ну ра диона ви
га ци ју. (WRC 07).

RR 5.332 У оп се гу 12151260 МHz, ак тив ни сен зо ри на све
мир ским ле те ли ца ма у са те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље и 
слу жби ис тра жи ва ња све ми ра не сме ју да иза зи ва ју штет не смет
ње ра диоло ка циј ској слу жби, ра диона ви га циј ској са те лит ској 
слу жби и дру гим слу жба ма ко ји ма је оп сег на ме њен на при мар ној 
осно ви, ни ти да зах те ва ју за шти ту од или да огра ни ча ва ју рад или 
раз вој истих (WRC2000).

RR 5.335A У оп се гу 12601300 MHz ак тив ни сен зо ри на све
мир ским ле те ли ца ма у са те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље 
и у слу жби ис тра жи ва ња све ми ра не сме ју да иза зи ва ју штет не 
смет ње ра диоло ка циј ској слу жби ни дру гим слу жба ма ко ји ма је 
оп сег на ме њен на при мар ној осно ви од ред ба ма чла на 5. Пра вил
ни ка, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих, од но сно да огра ни ча ва ју 
њи хов рад и раз вој.

RR 5.337 Ко ри шће ње оп се га: 13001350 МHz, 27002900 МHz 
и 90009200 МHz од стра не ва зду хо плов не ра дионавигациjске 
слу жбе је огра ни че но на ра да ре на зе мљи и пра те ће тран спон де ре 
на ле те ли ца ма ко ји ра де са мо на фре квен ци ја ма из ових оп се га и 
са мо кад су по бу ђе ни од ра да ра ко ји ра де у истом оп се гу.

RR 5.337A Зе маљ ске ста ни це у ра диона ви га циј ској са те лит
ској слу жби и ста ни це у ра диоло ка циј ској слу жби мо гу да ко ри сте 
оп сег 13001350 MHz под усло вом да не иза зи ва ју штет не смет ње 
ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби, ни ти да зах те ва ју за
шти ту од или на дру ги на чин огра ни ча ва ју рад и раз вој истих.

RR 5.338A У оп се зи ма 13501400 MHz, 14271429 MHz, 
14291452 MHz, 22,5523,55 GHz, 3031 GHz, 3131,3 GHz, 49,7
50,2 GHz, 50,450,9 GHz и 51,452,6 GHz, при ме њу је се Ре зо лу ци ја 
750 (WRC07). (WRC07).

RR 5.339 Оп се зи 13701400 МHz, 26402655 МHz, 49504990 
МHz и 15,2015,35 GHz су та ко ђе на ме ње ни за слу жбу ис тра жи
ва ња све ми ра (па сив на) и за са те лит ску слу жбу за ис тра жи ва ње 
Зе мље (па сив на) на се кун дар ној осно ви.

RR 5.340 Сва ка еми си ја је за бра ње на у сле де ћим оп се зи ма 
(пре ма (WRC03)): 
14001427 МHz
26902700 МHz из у зев оних пре ма од ред би тач ке 5.422 
10,6810,7 GHz из у зев оних пре ма од ред би тач ке 5.483
15,3515,4 GHz из у зев оних пре ма од ред би тач ке 5.511
23,624 GHz
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31,331,5 GHz
48,9449,04 GHz од ста ни ца на ле те ли ца ма
50,250,4 GHz
52,654,25 GHz
8692 GHz
100102 GHz
109,5111,8 GHz
114,25116 GHz
148,5151,5 GHz
164167 GHz
182185 GHz
190191,8 GHz
200209 GHz
226231,5 GHz
250252 GHz

RR 5.341 У оп се зи ма 14001727 МHz, 101120 GHz и 197220 
GHz не ке зе мље спро во де па сив на ис тра жи ва ња у окви ру про гра
ма от кри ва ња на мер них еми си ја не зе маљ ског по ре кла.

RR 5.345 Ко ри шће ње оп се га 14521492 МHz за по тре бе ра
диоди фу зне са те лит ске слу жбе и ра диоди фу зне слу жбе је огра
ни че но на ди ги тал ну звуч ну ра диоди фу зи ју и ре гу ли са но је од
ред ба ма Ре зо лу ци је 528 (WARC – 92).*

RR 5.348 Ко ри шће ње оп се га 15181525 MHz од стра не мо
бил неса те лит ске слу жбе под ле же ко ор ди на ци ји у скла ду са од
ред бом тач ке 9.11A Пра вил ни ка. У оп се гу 15181525 MHz ста ни це 
у мо бил ној са те лит ској слу жби не мо гу да зах те ва ју за шти ту од 
ста ни ца у фик сној слу жби. Од ред ба тач ке 5.43A Пра вил ни ка се не 
при ме њу је.

RR 5.348А У оп се гу 15181525 МHz ко ор ди на ци о ни праг ни
воа гу сти не флук са сна ге на по вр ши ни Зе мље, при ли ком при ме не 
од ред бе тач ке 9.11А Пра вил ни ка на све мир ске ста ни це у мо бил ној 
са те лит ској слу жби (све мирЗе мља) у од но су на спе ци ја ли зо ва ни 
мо бил ни ра дио или при ко ри шће њу коп не не мо бил не слу жбе у ве
зи са Јав ном те ле ко му ни ка ци о ном мре жом (PSTN) на те ри то ри ји 
Ја па на, из но си –150dB(W/m2) у 4 kHz за би ло ко ји ула зни угао, 
уме сто пра га да тог у Та бе ли 52 Ap pen dix 5 Пра вил ни ка. У оп се гу 
1518–1525 МHz ста ни це мо бил не са те лит ске слу жбе не мо гу да 
зах те ва ју за шти ту од ста ни ца у мо бил ној слу жби на те ри то ри ји Ја
па на. (WRC03).

RR 5.351 Оп се зи 15251544 МHz, 15451559 МHz, 1626,5
1645,5 МHz и 1646,51660,5 МHz не мо гу да се ко ри сте за спој
не ве зе ни у јед ној слу жби. Ме ђу тим, у из у зет ним окол но сти ма, 
ад ми ни стра ци ја мо же да до зво ли зе маљ ској ста ни ци у од ре ђе ној 
фик сној тач ки, у би ло ко јој мо бил ној са те лит ској слу жби, да ко му
ни ци ра пре ко све мир ске ста ни це у овим оп се зи ма. 

RR 5.351A За ко ри шће ње оп се га 15181544 MHz, 15451559 
MHz, 16101626,5 MHz, 1626,51645,5 MHz, 1646,51660,5 MHz, 
16681675 MHz, 19802010 MHz, 21702200 MHz, 2483,52500 
MHz, 25002520 MHz и 26702690 MHz за мо бил ну са те лит ску 
слу жбу по гле да ти Ре зо лу ци је 212 (Rev. WRC07) и 225 (Rev. WRC
07). (WRC07).

RR 5.353A При ли ком при ме не про це ду ре из Одељ ка II члан 
9. Пра вил ни ка за мо бил ну са те лит ску слу жбу у оп се зи ма 1530
1544 МHz и 1626,51645,5 МHz при о ри тет се да је по тре ба ма за 
спек тром ко је има ју ко му ни ка ци је за слу чај опа сно сти, хит но сти 
и због без бед но сти у окви ру Свет ског по мор ског си сте ма за опа
сност и без бед ност (GMDSS). По мор ске мо бил не са те лит ске ко
му ни ка ци је у свр хе опа сно сти, хит но сти и без бед но сти има ју при
о ри тет ни при ступ и рас по ло жи вост ка па ци те та у од но су на све 
дру ге мо бил не са те лит ске ко му ни ка ци је у да тој мре жи. Мо бил
ниса те лит ски си сте ми не сме ју да иза зи ва ју не при хва тљи ве смет
ње ко му ни ка ци ја ма у свр хе опа сно сти, хит но сти и без бед но сти у 
окви ру GMDSS си сте ма, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. У 
об зир се узи ма и при о ри тет ко ји има ју ко му ни ка ци је у свр хе без
бед но сти оста лих мо бил них са те лит ских слу жби. (при ме њу ју се 
од ред бе из Ре зо лу ци је 222 (WRC2000)).

RR 5.354 Ко ри шће ње оп се га 15251559 MHz и 1626,51660,5 
MHz за мо бил не са те лит ске слу жбе под ле же при ме ни про це ду ре 
ко ор ди на ци је са гла сно са од ред бом тач ке 9.11А Пра вил ни ка. 

RR 5.356 Ко ри шће ње оп се га 15441545 МHz за мо бил ну са
те лит ску слу жбу (све мирЗе мља) је огра ни че но на ко му ни ка ци је 
у свр хе опа сно сти и без бед но сти (ви де ти члан 31. Пра вил ни ка).
––––––––––––––
* Резолуција 528 је ревидирана на WRC03

RR 5.357 Пре нос сиг на ла у оп се гу 15451555 МHz од те ре
стрич ких ва зду хо плов них ста ни ца ди рект но до ва зду хо плов них 
ста ни ца, или из ме ђу ва зду хо плов них ста ни ца, у ва зду хо плов ној 
мо бил ној (R) слу жби су до зво ље не ка да се та кве еми си је ко ри сте 
за про ши ре не или до дат не ве зе са те литва зду хо плов.

RR 5.357A При ли ком при ме не про це ду ре из Одељ ка II члан 
9. на мо бил ну са те лит ску слу жбу у оп се зи ма 15451555 МHz и 
1646,51656,5 МHz при о ри тет се да је по тре ба ма за спек тром ко је 
има ва зду хо плов на мо бил на са те лит ска (R) слу жба за пре нос по ру
ка са при о ри те ти ма 1 до 6 из чла на 44 Пра вил ни ка. Ко му ни ка ци је 
ва зду хо плов не мо бил не са те лит ске (R) слу жбе са при о ри те ти ма 1 
до 6 из чла на 44 Пра вил ни ка има ју при о ри тет ни при ступ и рас по
ло жи вост ка па ци те та, од но сно пра во пр вен ства, у од но су на све 
дру ге мо бил не са те лит ске ко му ни ка ци је у да тој мре жи. Мо бил ни
са те лит ски си сте ми не сме ју да иза зи ва ју не при хва тљи ве смет ње 
ко му ни ка ци ја ма ва зду хо плов не мо бил не са те лит ске (R) слу жбе са 
при о ри те ти ма 1 до 6 из чла на 44 Пра вил ни ка, ни ти да зах те ва ју 
за шти ту од истих. У об зир се узи ма и при о ри тет ко ји има ју ко му
ни ка ци је у свр хе без бед но сти оста лих мо бил них са те лит ских слу
жби (при ме њу ју се од ред бе из Ре зо лу ци је 222 (WRC2000)).

RR 5.364 Ко ри шће ње оп се га 16101626,5 МHz за мо бил ну са те
лит ску слу жбу (Зе мља–све мир) и за ра диоде тер ми на циј ску са те лит
ску слу жбу (Зе мља–све мир), под ле же ко ор ди на ци ји у скла ду са тач
ком 9.11A Пра вил ни ка. Мо бил на зе маљ ска ста ни ца ко ја ра ди у би ло 
ко јој од две слу жбе у овом оп се гу не сме да про из во ди гу сти ну екви
ва лент не изо троп не из ра че не сна ге ве ћу од 15 dB (W/4 kHz) у де лу 
оп се га ко ји ко ри сте си сте ми ко ји ра де у скла ду са од ред бом тач ке 
5.366 Пра вил ни ка (на ко ју се при ме њу је од ред ба тач ке 4.10 Пра вил
ни ка) , осим у слу ча ју дру га чи јег до го во ра са угро же ним ад ми ни
стра ци ја ма. У де лу оп се га где та кви си сте ми не ра де, сред ња гу сти
на e.i.r.p. мо бил не зе маљ ске ста ни це не сме да бу де ве ћа од 3 dB(W 
/4 kHz). Ста ни це мо бил не са те лит ске слу жбе не мо гу да зах те ва ју 
за шти ту од ста ни ца у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби, 
ста ни ца ко је ра де у скла ду са но том 5.366 Пра вил ни ка и ста ни ца у 
фик сној слу жби ко је ра де у скла ду са но том 5.359 Пра вил ни ка. Ад
ми ни стра ци је ко је су од го вор не за ко ор ди на ци ју мо бил них са те лит
ских мре жа ду жне су да уло же мак си ма лан на пор да обез бе де за шти
ту ста ни ца ма ко је ра де са гла сно са но том 5.366 Пра вил ни ка.

RR 5.365 Ко ри шће ње оп се га 1613,81626,5 МHz за мо бил ну 
са те лит ску слу жбу (све мир–Зе мља) под ле же ко ор ди на ци ји са гла
сно од ред би тач ке 9.11A Пра вил ни ка.

RR 5.366 Оп сег 16101626,5 МHz је на гло бал ном ни воу ре
зер ви сан за ко ри шће ње и раз вој по моћ них елек трон ских уре ђа ја 
на ле те ли ца ма ко ји се ко ри сте за ва зду хо плов ну на ви га ци ју и за 
све пра те ће уре ђа је на зе мљи или са те ли ту. Та кво ко ри шће ње са те
ли та под ле же за кљу чи ва њу спо ра зу ма у скла ду са од ред бом тач ке 
9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.367 До дат на на ме на: оп се зи 16101626,5 МHz и 5000
5150 МHz су та ко ђе на ме ње ни ва зду хо плов ној мо бил нојса те лит
ској (R) слу жби на при мар ној осно ви и под ле жу за кљу чи ва њу спо
ра зу ма у скла ду да од ред бом тач ке 9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.368 Од ред бе тач ке 4.10 Пра вил ни ка не при ме њу ју се у 
оп се гу 16101626,5 МHz на ра диоде тер ми на циј ску са те лит ску и 
мо бил ну са те лит ску слу жбу, из у зи ма ју ћи ва зду хо плов ну ра ди о на
ви га ци о ну – са те лит ску слу жбу.

RR 5.371 До дат на на ме на: у Ре ги о ну 1, оп се зи 16101626,5 
МHz (Зе мљасве мир) и 2483,52500 МHz (све мир–Зе мља) су та
ко ђе на ме ње ни ра диоде тер ми на циј ској са те лит ској слу жби на се
кун дар ној осно ви и под ле жу за кљу чи ва њу спо ра зу ма у скла ду да 
од ред бом тач ке 9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.372 Ста ни це ра диоде тер ми на циј ске са те лит ске слу
жбе и мо бил не са те лит ске слу жбе не сме ју да иза зи ва ју штет не 
смет ње ста ни ца ма ра диоастро ном ске слу жбе ко је ко ри сте оп сег 
1610,61613,8 МHz (при ме њу је се тач ка 29.13 Пра вил ни ка). 

RR 5.375 Упо тре ба оп се га 1645,51646,5 МHz од стра не мо
бил не са те лит ске слу жбе (Зе мљасве мир) и за ме ђу са те лит ске ве зе 
огра ни че на је на ко му ни ка ци је у слу ча ју опа сно сти и ра ди без бед
но сти (ви де ти члан 31. Пра вил ни ка).

RR 5.376 Пре нос сиг на ла у оп се гу 1646,51656,5 МHz од ва
зду хо плов них ста ни ца у ва зду хо плов ној мо бил ној (R) слу жби ди
рект но пре ма те ре стрич ким ва зду хо плов ним ста ни ца ма, или из
ме ђу ва зду хо плов них ста ни ца су та ко ђе до зво ље не ка да се та кав 
пре нос сиг на ла ко ри сти да се про ши ре или до пу не ве зе ва зду хо
пловса те лит.
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RR 5.376A Мо бил не зе маљ ске ста ни це ко је ра де у оп се гу 
16601660,5 МHz не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ста ни ца ма 
у ра диоастро ном ској слу жби.(WRC97).

RR 5.379A Од ад ми ни стра ци ја се зах те ва да пру же мак си мал
ну за шти ту у оп се гу 1660,51668,4 МHz за бу ду ћа ис тра жи ва ња у 
ра дио астро но ми ји, на ро чи то ели ми ни шу ћи пре нос сиг на ла ва
здухЗе мља у слу жби ме те о ро ло шких по моћ них сред ста ва у оп се
гу 1664,41668,4 МHz у нај кра ћем ро ку. 

RR 5.379B Ко ри шће ње оп се га 16681675 MHz од стра не мо
бил не са те лит ске слу жбе је пред мет ко ор ди на ци је пре ма чла ну 
9.11A Пра вил ни ка. У оп се гу 16681668,4 MHz при ме њу је се Ре зо
лу ци ја 904 (WRC07). (WRC07).

RR 5.379C У ци љу за шти те ра диоастро ном ске слу жбе у оп
се гу 16681670 MHz, укуп на гу сти на флук са сна ге ко ја по ти че од 
мо бил них зе маљ ских ста ни ца у мре жи мо бил не са те лит ске слу
жбе ко ја ра ди у овом оп се гу не сме да бу де ве ћа од 181 dB(W/m2) 
у 10 MHz и 194 dB(W/m2) у 20 kHz за ви ше од 2% ин те гра ци о ног 
пе ри о да од 2000 s, код ра диоастро ном ске ста ни ца ко ја су упи са не 
у Глав ни ме ђу на род ни ре ги стар фре квен ци ја (Ma ster In ter na ti o nal 
Fre qu ency Re gi sterМIFR). (WRC03).

RR 5.379D Код за јед нич ког ко ри шће ња оп се га 1668,41675 
MHz за мо бил ну са те лит ску слу жбу и фик сну и мо бил ну слу жбу 
при ме њу је се Ре зо лу ци ја 744 (Rev.WRC07). (WRC07).

RR 5.380A У оп се гу 16701675 MHz ста ни це у мо бил ној са
те лит ској слу жби не ће иза зи ва ти штет не смет ње или да огра ни че 
раз вој по сто је ћим зе маљ ским ста ни ца ма у ме те о ро ло шкојса те
лит ској слу жби ко је су но ти фи ко ва не пре 1. ја ну а ра 2004 го ди не. 
Сва ка но ва до де ла зе маљ ским ста ни ца ма у овом оп се гу тре ба да 
бу де за шти ће на од штет них смет њи од ста ни ца у мо бил ној са те
лит ској слу жби. (WRC07).

RR 5.384A Оп се зи, или де ло ви оп се га 17101885 MHz, 2300
2400 MHz и 25002690 MHz су пре по зна ти као оп се зи за уво ђе ње 
IMT (In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) у скла ду са Ре зо лу
ци јом 223 (Rev. WRC07). Ово не ис кљу чу је ко ри шће ње да тог оп
се га од стра не дру гих слу жби ко ји ма је оп сег на ме њен и не утвр
ђу је при о ри тет у Пра вил ни ку. (WRC07).

RR 5.388 Оп се зи 18852025 МHz и 21102200 МHz пред ви ђе ни 
су, на гло бал ном ни воу, за уво ђе ње си сте ма Ме ђу на род них мо бил них 
те ле ко му ни ка ци ја–2000 (IMT2000). Ово не ис кљу чу је ко ри шће ње 
да тих оп се га од стра не слу жби ко ји ма су они на ме ње ни. Оп се зи ће 
би ти рас по ло жи ви за IMT2000 са гла сно са Ре зо лу ци јом 212 (Rev.
WRC97). (Ви де ти та ко ђе Ре зо лу ци ју 223 (WRC2000)). (WRC2000).

RR 5.389A Ко ри шће ње оп се га 19802010 МHz и 21702200 
МHz од стра не мо бил не са те лит ске слу жбе под ле же ко ор ди на ци ји 
са гла сно са од ред бом тач ке 9.11A Пра вил ни ка и са од ред ба ма Ре
зо лу ци је 716 (Rev.WRC2000). (WRC07).

RR 5.391 При ли ком до де љи ва ња фре квен ци ја ста ни ца ма у 
мо бил ној слу жби у оп се зи ма 20252110 МHz и 22002290 МHz, 
ад ми ни стра ци је не ће уво ди ти мо бил не си сте ме са гу сто рас по ре
ђе ним ста ни ца ма, у скла ду са пре по ру ком ITUR SA.1154, и тре ба 
да узму у об зир ову пре по ру ку при ли ком уво ђе ња мо бил них си
сте ма би ло ко је вр сте.

RR 5.396 Све мир ске ста ни це ра диоди фу зне са те лит ске слу
жбе у оп се гу 23102360 МHz, ко је ра де са гла сно са тач ком 5.393 
Пра вил ни ка, а мо гу да ути чу на рад слу жби ко ји ма је овај оп сег 
на ме њен у дру гим зе мља ма, тре ба да се ко ор ди ни ра ју и но ти фи
ку ју са гла сно са Ре зо лу ци јом 33 (Rev. WRC97). Ком пле мен тар не 
те ре стрич ке ра диоди фу зне ста ни це би ла те рал но се ко ор ди ни ра ју 
са су сед ним зе мља ма пре пу шта ња у рад.

RR 5.398 На ра диоде тер ми на циј ску са те лит ску слу жбу у оп
се гу 2483,52500 МHz не при ме њу ју се од ред бе тач ке 4.10 Пра
вил ни ка.

RR 5.399 У Ре ги о ну 1, у зе мља ма ко је ни су на ве де не у но
ти 5.400 Пра вил ни ка, ста ни це ра диоде тер ми на циј ске са те лит ске 
слу жбе не сме ју иза зи ва ти штет не смет ње ста ни ца ма ра диоло ка
циј ске слу жбе, ни ти зах те ва ти за шти ту од истих.

RR 5.402 Ко ри шће ње оп се га 2483,52500 МHz за са те лит ску 
мо бил ну и са те лит ску ра диоде тер ми на циј ску слу жбу под ле же 
ко ор ди на ци ји са гла сно од ред би тач ке 9.11А Пра вил ни ка. Од ад
ми ни стра ци ја се зах те ва да пре ду зму све мо гу ће ме ре да спре че 
штет не смет ње ра диоастро ном ској слу жби од еми си ја у оп се гу 
2483,52500 МHz, а по себ но од дру гог хар мо ни ка ко ји па да у оп
сег 49905000 МHz ко ји је на гло бал ном ни воу на ме њен ра дио
астро ном ској слу жби.

RR 5.413 При ли ком пла ни ра ња си сте ма у ра диоди фу зној са
те лит ској слу жби у оп се гу 25002690 МHz од ад ми ни стра ци ја се 
зах те ва да пре ду зму све по треб не ко ра ке да би за шти ти ле ра дио
астро ном ску слу жбу у оп се гу 26902700 МHz.

RR 5.414 На ме на фре квен циј ског оп се га 25002520 МHz за 
мо бил ну са те лит ску слу жбу (све мирЗе мља) под ле же ко ор ди на ци
ји пре ма од ред би тач ке 9.11А Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.416 Ко ри шће ње оп се га 25202670 МHz за са те лит ску 
ра диоди фу зну слу жбу је огра ни че но на на ци о нал не и ре ги о нал не 
си сте ме за за јед нич ки при јем и под ле же за кљу чи ва њу спо ра зу ма у 
скла ду са од ред бом тач ке 9.21 Пра вил ни ка. Ад ми ни стра ци је су у 
овом оп се гу ду жне да при ме њу ју од ред бе тач ке 9.19 при ли ком би
ла те рал них и мул ти ла те рал них пре го во ра. (WRC07).

RR 5.417C Ко ри шће ње оп се га 26052630 MHz од стра не не
ге о ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у ра диоди фу зној са те лит
ској слу жби (звук), сход но од ред би тач ке 5.417A Пра вил ни ка, за 
ко је je ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen
dix 4 Пра вил ни ка или ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на 
по сле 4. ју ла 2003. под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.12 Пра вил
ни ка (WRC03). 

RR 5.417D Ко ри шће ње оп се га 26052630 MHz од стра не ге
о ста ци о нар них са те лит ских мре жа за ко је je ин фор ма ци ја о за вр
ше ној ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 или ин фор ма ци ја о 
но ти фи ка ци ји до ста вље на по сле 4. ју ла 2003. под ле же при ме ни 
од ре да ба тач ке 9.13 Пра вил ни ка узи ма ју ћи у об зир неге о ста ци
о нар неса те лит ске си сте ме у ра диоди фу зној са те лит ској слу жби 
(звук), сход но од ред би тач ке 5.417A Пра вил ни ка, док се од ред ба 
тач ке 22.2 Пра вил ни ка не при ме њу је. (WRC03).

RR 5.418B Ко ри шће ње оп се га 26302655 МHz од стра не не
ге о ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у ра диоди фу зној са те лит
ској слу жби (звук), сход но од ред би тач ке 5.418 Пра вил ни ка, за ко
је je ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 
4 Пра вил ни ка или ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на по сле 
2. ју на 2000. под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.12 Пра вил ни ка 
(WRC03). 

RR 5.418C Ко ри шће ње оп се га 26302655 MHz од стра не ге о
ста ци о нар нихса те лит ских мре жа за ко је за ко је je ин фор ма ци ја о 
за вр ше ној ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка или 
ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на по сле 2. ју на 2000. под
ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.13 Пра вил ни ка узи ма ју ћи у об зир 
неге о ста ци о нар неса те лит ске си сте ме у ра диоди фу зној са те лит
ској слу жби (звук), сход но од ред би тач ке 5.418 Пра вил ни ка, док се 
од ред ба тач ке 22.2 Пра вил ни ка не при ме њу је. (WRC03).

RR 5.423 Оп сег 27002900 МHz ко ри сте зе маљ ски ра да ри у 
ме те о ро ло шке свр хе и ра де на јед на кој осно ви са ста ни ца ма ва зду
хо плов не ра диона ви га циј ске слу жбе.

RR 5.424A У оп се гу 29003100 MHz ста ни це у ра диоло ка
циј ској слу жби не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ра дар ским 
си сте ми ма у ра диона ви га циј ској слу жби ни ти да зах те ва ју за шти
ту од истих. (WRC03).

RR 5.425 У оп се гу 29003100 МHz ко ри шће ње си сте ма брод
ских ин тер о га тор тран спон де ра (SIT) огра ни че но је на по доп сег: 
29302950 МHz.

RR 5.426 Ко ри шће ње оп се га 29003100 МHz од стра не ва зду
хо плов не ра диона ви га циј ске слу жбе је огра ни че но на зе маљ ске 
ра да ре.

RR 5.427 У оп се зи ма 29003100 МHz и 93009500 МHz, од
зи ви од ра дар ских тран спон де ра тре ба да бу ду иму ни на од зи ве од 
ра дар ских ста ни ца ра диофа ро ва (ra cons) и не сме ју да иза зи ва ју 
штет не смет ње брод ским и ва зду хо плов ним ра да ри ма у ра диона
ви га циј ској слу жби има ју ћи у ви ду од ред бу тач ке. 4.9 Пра вил ни ка. 

RR 5.430A Раз ли чи та ка те го ри ја слу жбе: У Ал ба ни ји, Ал
жи ру, Не мач кој, Ан до ри, Са у диј ској Ара би ји, Аустри ји, Азер беј
џа ну, Ба хре и ну, Бел ги ји, Бе ни ну, Бо сни и Хер це го ви ни, Бо цва ни, 
Бу гар ској, Бур ки ни Фа со, Ка ме ру ну, Ки пру, Ва ти ка ну, Ре пу бли ци 
Кон го, Оба ли Сло но ва че, Хр ват ској, Дан ској, Егип ту, Шпа ни ји, 
Есто ни ји, Фин ској, Фран цу ској и фран цу ским пре ко мор ским де
парт ма ни ма и за јед ни ца ма у Ре ги о ну 1, Га бо ну, Гру зи ји, Грч кој, 
Гви не ји, Ма ђар ској, Ир ској, Ислан ду, Изра е лу, Ита ли ји, Јор да ну, 
Ку вај ту, Ле со ту, Ле то ни ји, Бив шој Ју го сло вен ској Ре пу бли ци Ма
ке до ни ји, Лих тен штај ну, Ли тва ни ји, Ма ла ви ју, Ма ли ју, Мал ти, 
Ма ро ку, Ма у ри та ни ји, Мол да ви ји, Мо на ку, Мон го ли ји, Цр ној Го
ри, Мо зам би ку, На ми би ји, Ни ге ру, Нор ве шкој, Ома ну, Хо лан ди
ји, Пољ ској, Пор ту га лу, Ка та ру, Си риј ској Арап ској Ре пу бли ци, 
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Сло вач кој, Че шкој, Ру му ни ји, Ује ди ње ном Кра љев ству, Сан Ма ри
ну, Се не га лу, Ср би ји, Си је ра Ле о неу, Сло ве ни ји, Ју жној Афри ци, 
Швед ској, Швај цар ској, Сва зи лен ду, Ча ду, То гу, Ту ни су, Тур ској, 
Укра ји ни, Зам би ји и Зим баб веу, оп сег 34003600 МHz је на ме
њен мо бил ној слу жби, из у зев ва зду хо плов не мо бил не слу жбе, на 
при мар ној осно ви, и под ле же за кљу чи ва њу спо ра зу ма са дру гим 
ад ми ни стра ци ја у скла ду са од ред бом тач ке 9.21 Пра вил ни ка и 
од ре ђен је за IMT. Ово не ис кљу чу је ко ри шће ње да тог оп се га за 
би ло ко ју дру гу при ме ну у слу жба ма ко ји ма је оп сег на ме њен и не 
утвр ђу је при о ри тет у Пра вил ни ку. При ли ком ко ор ди на ци је се та
ко ђе при ме њу ју од ред бе та ча ка 9.17 и 9.18 Пра вил ни ка. Пре не го 
што ад ми ни стра ци ја пу сти у рад (ба зну или мо бил ну) ста ни цу у 
мо бил ној слу жби у овом оп се гу, ду жна је да обез бе ди да гу сти на 
флук са сна ге (pfd) на 3 m из над зе мље ни је ве ћа од 154,5 dBW/(m2 
4 kHz) ви ше од 20 про це на та вре ме на на гра ни ци са те ри то ри јом 
би ло ко је дру ге ад ми ни стра ци је. Ово огра ни че ње мо же да се по ве
ћа на те ри то ри ји сва ке зе мље чи ја је ад ми ни стра ци ја са гла сна. У 
ци љу да се обез бе ди да се огра ни че ње pfd на гра ни ци са те ри то ри
јом свих дру гих ад ми ни стра ци ја, по шту је, оба вља ју се про ра чу ни 
и ве ри фи ка ци ја, узи ма ју ћи у об зир све ре ле вант не ин фор ма ци је, 
уз са гла сност обе ад ми ни стра ци је (ад ми ни стра ци је од го вор не за 
те ре стрич ку ста ни цу и ад мни ни стра ци је од го вор не за зе маљ ску 
ста ни цу), уз по моћ Би роа за ра диоко му ни ка ци је, уко ли ко је по
треб но. У слу ча ју не сла га ња, про ра чу не и ве ри фи ка ци је pfdа оба
вља Би ро за ра диоко му ни ка ци је, узи ма ју ћи у об зир го ре на ве де
не ин фор ма ци је. Ста ни це у мо бил ној слу жби у оп се гу 34003600 
МHz не мо гу да зах те ва ју за шти ту од све мир ских ста ни ца ко ја је 
ве ћа од оне на ве де не у Та бе ли 214 Пра вил ни ка (Из да ње 2004). 
Ова на ме на сту па на сна гу 17. но вем бра 2010. го ди не. (WRC07).

RR 5.438 Ко ри шће ње оп се га 42004400 МHz за ва зду хо
плов ну ра диона ви га циј ску слу жбу ре зер ви са но је ис кљу чи во за 
ра диови си но ме ре угра ђе не на ави о ни ма и за пра те ће тран спон
де ре на тлу. Ме ђу тим, па сив но де тек то ва ње у са те лит ској слу жби 
ис тра жи ва ња Зе мље и слу жби ис тра жи ва ња све ми ра мо же да се 
до зво ли у овом оп се гу на се кун дар ној осно ви (не обез бе ђу је се за
шти та од стра не ра диови си но ме ра).

RR 5.440 Са те лит ска слу жба ета ло на фре квен ци је и сиг на ле 
тач ног вре ме на мо гу да ко ри сте фре квен ци ју 4202 МHz за пре нос 
све мирЗе мља и фре квен ци ју 6427 МHz за пре нос Зе мљасве мир. 
Та кав пре нос је огра ни чен на оп сег ±2 МHz око ових фре квен ци
ја и под ле же за кљу чи ва њу спо ра зу ма у скла ду са од ред бом тач ке 
9.21 Пра вил ни ка.

RR 5.441 Ко ри шће ње оп се га 45004800 МHz (све мир–Зе мља), 
67257025 МHz (Зе мља–све мир) за фик сну са те лит ску слу жбу тре
ба да је у са гла сно сти са од ред ба ма Ap pen dix 30В Пра вил ни ка. Ко
ри шће ње оп се га 10,710,95 GHz (све мир–Зе мља), 11,211,45 GHz 
(све мир–Зе мља) и 12,7513,25 GHz (Зе мља–све мир) од стра не ге о
ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у фик сној са те лит ској слу жби 
тре ба да је у са гла сно сти са од ред ба ма Ap pen dix 30В Пра вил ни
ка. Ко ри шће ње оп се га 10,710,95 GHz (све мир–Зе мља), 11,211,45 
GHz (све мир–Зе мља) и 12,7513,25 GHz (Зе мља–све мир) од стра
не неге о ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у фик сној са те лит ској 
слу жби под ле же од ред ба ма тач ке 9.12 Пра вил ни ка за ко ор ди на ци
ју са оста лим неге о ста ци о нар ним са те лит ским си сте ми ма у фик
сној са те лит ској слу жби. Неге о ста ци о нар ни са те лит ски си сте ми 
у фик сној са те лит ској слу жби не мо гу да зах те ва ју за шти ту од ге
о ста ци о нар них са те лит ских мре жа у фик сној са те лит ској слу жби 
ко је ра де у са гла сно сти са Пра вил ни ком, без об зи ра на да тум кад 
је Би роу до ста вље на ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко ор ди на ци ји или 
ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји, би ло за неге о ста ци о нар не са те лит
ске си сте ме у фик сној са те лит ској слу жби, би ло за ге о ста ци о нар не 
са те лит ске мре же, и не при ме њу је од ред ба тач ке 5.43A Пра вил ни
ка. Неге о ста ци о нар ни са те лит ски си сте ми у фик сној са те лит ској 
слу жби у гор њим оп се зи ма тре ба да ра де та ко да сва ка еван ту ал на 
не при хва тљи ва смет ња на ста ла у то ку ра да, мо же бр зо да се от
кло ни. (WRC2000).

RR 5.442 У оп се зи ма 48254835 МHz и 49504990 МHz, на
ме на за мо бил ну слу жбу је ограниченa на мо бил ну из у зев ва зду хо
плов не мо бил не слу жбе. Ова ква упо тре ба тре ба да бу де у скла ду 
са Ре зо лу ци јом 416 (WRC07) и не сме да иза зи ва штет не смет ње 
фик сној слу жби. (WRC07).

RR 5.443B У ци љу да не иза зо ву штет не смет ње ми кро та ла
сним си сте ми ма за ин стру мен тал но сле та ње ко ји ра де из над 5030 
MHz, укуп на гу сти на флук са сна ге на по вр ши ни Зе мље у оп се гу 

50305150 MHz на ста ла од свих све мир ских ста ни ца у окви ру би
ло ког си сте ма ра диона ви га циј ске са те лит ске слу жбе (све мир
Зе мља) ко ји ра ди у оп се гу 50105030 MHz не тре ба да бу де ве ћа 
од –124,5 dB(W/m2) у оп се гу од 150kHz. У ци љу да не иза зи ва 
штет не смет ње ра ди о а стро ном ској слу жби у оп се гу 49905000 
MHz, си сте ми ра диона ви га циј ске са те лит ске слу жбе ко ји ра де у 
оп се гу 50105030 MHz тре ба да се при др жа ва ју гра ни ца у оп се гу 
49905000 MHz ко је су де фи ни са не у Ре зо лу ци ји 741B (WRC03). 
(WRC03).

RR 5.444 Оп сег 50305150 МHz би ће ко ри шћен за рад ме ђу
на род ног стан дард ног си сте ма за пре ци зно сле та ње и при зе мље ње 
(ми кро та ла сни си стем за ин стру мен тал но сле та ње). У оп се гу 5030
5091 МHz, зах те ви овог си сте ма има ју пред ност у овом оп се гу. Код 
ко ри шће ња оп се га 50915150 МHz, при ме њу ју се од ред бе тач ке. 
5.444A Пра вил ни ка и Ре зо лу ци ја 114 (Rev.WRC03). (WRC07).

RR 5.444A До дат на на ме на: оп сег 50915150 MHz је та ко ђе на
ме њен фик сној са те лит ској слу жби (Зе мљасве мир) на при мар ној 
осно ви. Ова на ме на је огра ни че на на спој не ве зе неге о ста ци о нар
них мо бил них са те лит ских си сте ма у мо бил ној са те лит ској слу жби 
и под ле же ко ор ди на ци ји у скла ду са тач ком 9.11А Пра вил ни ка.

У оп се гу 5091 – 5150 MHz та ко ђе ва же сле де ћи усло ви:
– до 1. ја ну а ра 2018. го ди не ко ри шће ње оп се га 50915150 

MHz од стра не спој них ве за неге о ста ци о нар них мо бил них са те
лит ских си сте ма у мо бил ној са те лит ској тре ба да бу де у скла ду са 
Ре зо лу ци јом 114 (Rev.WRC03);

– до 1. ја ну а ра 2108. го ди не по тре бе по сто је ћих и пла ни ра них 
ме ђу на род них стан дард них си сте ма за ва зду хо плов ну ра диона ви
га циј ску слу жбу ко је не мо гу да се за до во ље у оп се гу 50005091 
MHz има ју пред ност у од но су на дру ге упо тре бе у овом оп се гу;

– по сле 1. ја ну а ра 2016. го ди не не ма но вих фре квен циј ских 
до де ла за зе маљ ске ста ни це ко је обез бе ђу ју спој не ве зе за неге о
ста ци о нар не мо бил не са те лит ске си сте ме;

– по сле 1. ја ну а ра 2018. го ди не фик сна са те лит ска слу жба ће 
ра ди ти на се кун дар ној осно ви у од но су на ва зду хо плов ну ра диона
ви га циј ску слу жбу. (WRC03).

RR 5.444B Ко ри шће ње оп се га 50915150 МHz од стра не ва
зду хо плов не мо бил не слу жбе је огра ни че но на:

– си сте ме ко ји ра де у ва зду хо плов ној мо бил ној (R) слу жби и 
у скла ду са ме ђу на род ним ва зду хо плов ним стан дар ди ма, и то са
мо за при ме не на по вр ши ни аеро дро ма. Ова ква упо тре ба је у скла
ду са Ре зо лу ци јом 748 (WRC07); 

– ва зду хо плов на те ле ме три ја од ва зду хо плов них ста ни ца (ви
де ти од ред бу тач ке 1.83 Пра вил ни ка) у скла ду са Ре зо лу ци јом 418 
(WRC07);

– пре нос ва зду хо плов них без бед но сних сиг на ла. Ова ква упо
тре ба је у скла ду са Ре зо лу ци јом 419 (WRC07).

RR 5.446A Ко ри шће ње оп се га 51505350 MHz и 54705725 
МHz од ста ни ца у мо бил ној слу жби, из у зев ва зду хо плов не мо бил
не слу жбе, тре ба да бу де у са гла сно сти са Ре зо лу ци јом 229 (WRC
03). (WRC07).

RR 5.446B У оп се гу 51505250 MHz ста ни це у мо бил ној слу
жби не мо гу да зах те ва ју за шти ту од зе маљ ских ста ни ца у фик сној 
са те лит ској слу жби. Од ред ба тач ке 5.43A Пра вил ни ка се не при
ме њу је на мо бил ну слу жбу у од но су на зе маљ ске ста ни це фик сне 
са те лит ске слу жбе (WRC03).

RR 5.446C Оп сег 51505250 MHz је та ко ђе на ме њен за ва зду
хо плов ну мо бил ну слу жбу на при мар ној осно ви, огра ни че ну на 
ва зду хо плов ни те ле ме триј ски пре нос од ва зду хо плов них ста ни ца 
(ви де ти од ред бу тач ке 1.83 Пра вил ни ка) у скла ду са Ре зо лу ци јом 
418 (WRC07). Ове ста ни це не мо гу да зах те ва ју за шти ту од дру
гих ста ни ца ко је ра де у скла ду са чла ном 5 Пра вил ни ка. Од ред ба 
тач ке 5.43 Пра вил ни ка се не при ме њу је. (WRC07).

RR 5.447D На ме на оп се га 52505255 МHz за слу жбу ис тра
жи ва ња све ми ра на при мар ној осно ви је огра ни че на на ак тив не 
сен зо ре на све мир ским ле те ли ца ма. Дру га ко ри шће ња оп се га од 
стра не слу жби ис тра жи ва ња све ми ра су на се кун дар ној осно ви. 
(WRC97).

RR 5.447F У оп се гу 52505350 MHz ста ни це у мо бил ној слу
жби не мо гу да зах те ва ју за шти ту од ра диоло ка циј ске слу жбе, са
те лит ске слу жбе за ис тра жи ва ње Зе мље (ак тив но) и слу жбе ис тра
жи ва ња све ми ра (ак тив но). Ове слу жбе не мо гу мо бил ној слу жби 
да на мет ну стро жу за шти ту, на осно ву ка рак те ри сти ка си сте ма и 
кри те ри ју ма оме та ња, од оне де фи ни са не у Пре по ру ка ма ITUR 
M.1638 и ITUR SA.1632. (WRC03).
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RR 5.448А Са те лит ска слу жба за ис тра жи ва ње Зе мље (ак тив
но) и слу жба за ис тра жи ва ња све ми ра (ак тив но) у фре квен циј ском 
оп се гу 52505350 MHz не мо гу да зах те ва ју за шти ту од ра диоло
ка циј ске слу жбе. Од ред ба тач ке 5.43 Пра вил ни ка се не при ме њу је. 
(WRC03).

RR 5.448В Са те лит ска слу жба за ис тра жи ва ње Зе мље (ак тив
но) ко ја ра ди у оп се гу 53505570 MHz и слу жба ис тра жи ва ња све
ми ра (ак тив но) ко ја ра ди у оп се гу 54605570 MHz не сме да иза
зи ва штет не смет ње ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби 
у оп се гу 5350 5460 MHz, ра диона ви га циј ској слу жби у оп се гу 
54605470 MHz и по мор ској ра диона ви га циј ској слу жби у оп се гу 
54705570 MHz. (WRC03).

RR 5.448C Слу жба ис тра жи ва ња све ми ра (ак тив но) ко ја ра ди 
у оп се гу 53505460 MHz не сме да иза зи ва штет не смет ње дру гим 
слу жба ма ко ји ма је овај оп сег на ме њен, ни ти да зах те ва за шти ту 
од истих. (WRC03).

RR 5.448D У фре квен циј ском оп се гу 53505470 MHz ста ни це 
у ра диоло ка циј ској слу жби не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње 
ра дар ским си сте ми ма у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу
жби ко ја ра ди у са гла сно сти са тач ком 5.449 Пра вил ни ка, ни ти да 
зах те ва за шти ту од истих. (WRC03).

RR 5.449 Ко ри шће ње оп се га 53505470 МHz у ва зду хо плов
ној ра диона ви га циј ској слу жби огра ни че но је на ра да ре на ле те
ли ца ма и при па да ју ће ра диофа ро ве на ле те ли ца ма.

RR 5.450A У оп се гу 54705725 MHz ста ни це у мо бил ној слу
жби не мо гу да зах те ва ју за шти ту од ра диоде тер ми на циј ских слу
жби. Ра диоде тер ми на циј ске слу жбе не мо гу да на ме ћу мо бил ној 
слу жби стро жи је кри те ри ју ме за шти те, за сно ва не на ка рак те ри
сти ка ма си сте ма и кри те ри ју му ин тер фе рен ци је, од оних ко је су 
на ве де не у Пре по ру ци ITUR M.1638. (WRC03).

RR 5.450B У фре квен циј ском оп се гу 54705650 MHz ста ни це 
у ра диоло ка циј ској слу жби, из у зев ра да ра на Зе мљи ко ји се ко ри
сте у ме те о ро ло шке свр хе у оп се гу 56005650 MHz, не сме ју да иза
зи ва ју штет не смет ње ра дар ским си сте ми ма у по мор ској ра диона
ви га циј ској слу жби, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. (WRC03).

RR 5.452 Из ме ђу 5600 МHz и 5650 МHz, зе маљ ски ра да ри 
ко ји се ко ри сте за по тре бе ме те о ро ло ги је ра де на јед на кој осно ви 
са ста ни ца ма по мор ске ра диона ви га циј ске слу жбе. 

RR 5.457A У оп се зи ма 59256425 MHz и 1414,5 GHz, зе маљ
ске ста ни це на пло ви ли ма (bo ard ves sels) мо гу да ко му ни ци ра ју са 
све мир ским ста ни ца ма у фик сној са те лит ској слу жби. Та ква упо тре
ба тре ба да бу де у скла ду са Ре зо лу ци јом 902 (WRC03). (WRC03).

RR 5.458B На ме на за смер све мирЗе мља у фик сној са те лит
ској слу жби у оп се гу 67007075 МHz је огра ни че на на спој не ве зе 
за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме мо бил не са те лит ске слу
жбе и пред мет је ко ор ди на ци је са гла сно од ред би тач ке 9.11A Пра
вил ни ка. На ко ри шће ње оп се га 67007075 МHz (све мирЗе мља) од 
стра не спој них ве за неге о ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у 
мо бил ној са те лит ској слу жби не при ме њу је се од ред ба тач ке 22.2 
Пра вил ни ка.

RR 5.460 Ко ри шће ње оп се га 71457190 MHz за слу жбу ис тра
жи ва ња све ми ра (Зе мљасве мир) је огра ни че но на да ле ки све мир; 
еми си је у да ле ки све мир у оп се гу 71907235 MHz ни су до зво ље
не. Ге о ста ци о нар ни са те ли ти у слу жби ис тра жи ва ња све ми ра ко ји 
ра де у оп се гу 71907235 MHz не мо гу да зах те ва ју за шти ту од по
сто је ћих или бу ду ћих ста ни ца фик сних или мо бил них слу жби, при 
че му се не при ме њу је од ред ба тач ке 5.43 Пра вил ни ка. (WRC03).

RR 5.461A Ко ри шће ње оп се га 74507550 МHz од стра не ме
те о ро ло шке са те лит ске слу жбе (све мирЗе мља) је огра ни че но на 
ге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме. Неге о ста ци о нар ни ме те о ро
ло шки са те лит ски си сте ми у овом оп се гу но ти фи ко ва ни пре 30. 
но вем бра 1997. мо гу да на ста ве са ра дом на при мар ној осно ви до 
кра ја свог рад ног ве ка. (WRC97).

RR 5.461B Ко ри шће ње оп се га 77507850 МHz од стра не ме
те о ро ло шке са те лит ске слу жбе (све мирЗе мља) је огра ни че но на 
неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме. (WRC97).

RR 5.462A У Ре ги о ни ма 1 и 3 (осим у Ја па ну) у оп се гу 8025
8400 МHz, са те лит ска слу жба ис тра жи ва ња Зе мље ко ја ко ри сти 
ге о ста ци о нар не са те ли те не ће да ства ра гу сти ну флук са сна ге ве ћу 
од сле де ћих про ви зор них вред но сти за упад ни угао (θ) без са гла
сно сти угро же не ад ми ни стра ци је:

174 dB(W/m2) у оп се гу од 4 kHz за 0 ° ≤ θ < 5°
174+0,5 *(θ5) dB(W/m2) у оп се гу од 4 kHz за 5° ≤ θ < 25°
164 dB(W/m2) у оп се гу од 4 kHz за 25° ≤ θ < 90°

На ве де не вред но сти под ле жу раз ма тра њу у скла ду са Ре зо лу
ци јом 124 (WRC97).**

RR 5.463 Ва зду хо плов ним ста ни ца ма ни је до зво ље но да еми
ту ју у оп се гу 80258400 МHz (WRC–97).

RR 5.465 У слу жби ис тра жи ва ња све ми ра ко ри шће ње оп се га 
84008450 МHz је огра ни че но на ду бо ки све мир.

RR 5.469A У оп се гу 85508650 МHz, ста ни це у са те лит ској 
слу жби ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) и слу жби ис тра жи ва ња све
ми ра (ак тив но) не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ста ни ца ма ра
диоло ка циј ске слу жбе, ни ти да огра ни ча ва ју њи хо во ко ри шће ње 
и раз вој.

RR 5.470 Ко ри шће ње оп се га 87508850 МHz за ва зду хо плов
ну ра диона ви га циј ску слу жбу огра ни че но је на по моћ не на ви га
циј ске уре ђа је са До пле ро вим ефек том на ле те ли ца ма, са цен трал
ном фре квен ци јом 8800 МHz.

RR 5.472 У оп се зи ма: 88509000 МHz и 92009225 МHz, по
мор ска ра диона ви га циј ска слу жба огра ни че на је на обал не ра да ре.

RR 5.473A У оп се гу 90009200 MHz ста ни це ко је ра де у ра
диоло ка циј ској слу жби не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње си
сте ми ма на ве де ним у од ред би тач ке 5.337 Пра вил ни ка ко ји ра де 
у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби или ра дар ским си
сте ми ма у по мор ској ра диона ви га циј ској слу жби ко ји ра де у овом 
оп се гу на при мар ној осно ви у зе мља ма на ве де ним у но ти 5.471 
Пра вил ни ка, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. (WRC07).

RR 5.474 У оп се гу 92009500 МHz мо гу се ко ри сти ти тран
спон де ри за тра га ње и спа са ва ње (SART), узи ма ју ћи у об зир од
го ва ра ју ће пре по ру ке ITUR (ви де ти та ко ђе члан 31. Пра вил ни ка).

RR 5.475 Ко ри шће ње оп се га 93009500 MHz за ва зду хо плов
ну ра диона ви га циј ску слу жбу огра ни че но је на вре мен ске ра да ре 
на ле те ли ца ма и ра да ре на тлу. До дат но, ра дар ске ста ни це ра дио
фа ро ва на тлу у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби до
зво ље ни су у оп се гу 93009320 MHz, под усло вом да не иза зи ва ју 
штет не смет ње по мор ској ра диона ви га циј ској слу жби. (WRC07).

RR 5.475A Ко ри шће ње оп се га 93009500 MHz за слу жбу ис
тра жи ва ња Зе мље са те ли том (ак тив но) и слу жбу ис тра жи ва ња 
све ми ра (ак тив но) је огра ни че но на си сте ме ко ји зах те ва ју ши ри ну 
оп се га ве ћу од 300 MHz та ко да не мо гу у пот пу но сти да се сме сте 
уну тар оп се га 95009800 MHz. (WRC07).

RR 5.475В У оп се гу 93009500 MHz, ста ни це ко је ра де у ра
диоло ка циј ској слу жби не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ра
да ри ма ко ји ра де у ра диона ви га циј ској слу жби у са гла сно сти са 
Пра вил ни ком, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих. Зе маљ ски ра
да ри ко ри шће ни за ме те о ро ло шке свр хе има ју при о ри тет у од но су 
на дру ге ра диоло ка циј ским упо тре бе. (WRC07).

RR 5.476A У оп се гу 93009800 MHz ста ни це у са те лит ској 
слу жби ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) и слу жби ис тра жи ва ња све
ми ра (ак тив но) не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ста ни ца ма 
ра диона ви га циј ске и ра диоло ка циј ске слу жбе, ни ти да зах те ва ју 
за шти ту од истих. (WRC07).

RR 5.478A У оп се гу 98009900 MHz, ста ни це у са те лит ској 
слу жби ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) и слу жби ис тра жи ва ња све
ми ра (ак тив но) не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ста ни ца ма у 
фик сној слу жби ко је су у овом оп се гу на ме ње не на се кун дар ној 
осно ви, ни ти да зах те ва ју за шти ту од истих 

RR 5.478B Ко ри шће ње оп се га 98009900 MHz за са те лит ску 
слу жбу ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) и слу жбу ис тра жи ва ња све
ми ра (ак тив но) је огра ни че но на си сте ме ко ји зах те ва ју ши ри ну 
оп се га ве ћу од 500 MHz та ко да не мо гу у пот пу но сти да се сме сте 
уну тар оп се га 93009800 MHz. (WRC07).

RR 5.482 У оп се гу 10,6010,68 GHz, сна га ко ја се до во ди на 
ан те ну ста ни ца у фик сној слу жби и мо бил ној слу жби, из у зев ва
зду хо плов не мо бил не слу жбе, не сме да бу де ве ћа од –3 dBW. Ово 
огра ни че ље мо же да се по ве ћа на осно ву спо ра зу ма ко ји се за кљу
чу је са гла сно са од ред бом тач ком 9.21 Пра вил ни ка. (WRC07).

RR 5.482А За за јед нич ко ко ри шће ње оп се га 10,6010,68 GHz 
из ме ђу са те лит ске слу жбе ис тра жи ва ња Зе мље (па сив но) и фик сне 
и мо бил не слу жбе, из у зев ва зду хо плов не мо бил не слу жбе, при ме
њу је се Ре зо лу ци ја 751 (WRC07).

RR 5.484 Ко ри шће ње оп се га 10,711,7 GHz од стра не фик сне 
са те лит ске слу жбе (Зе мљасве мир) је огра ни че но на спој не ве зе за 
ра диоди фу зну са те лит ску слу жбу.
––––––––––––––
** Резолуција 124 је ревидирана на WRC2000
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RR 5.484А Ко ри шће ње оп се га 10,9511,2 GHz (све мир–Зе

мља), 11,4511,7 GHz (све мирЗе мља), 11,712,2 GHz (све мир–Зе
мља) у Ре ги о ну 2, 12,212,75 GHz (све мир–Зе мља) у Ре ги о ну 3, 
12,512,75 GHz (све мирЗе мља) Ре ги о ну 1, 13,7514,5 GHz (Зе
мља–све мир), 17,818,6 GHz (све мир–Зе мља), 19,720,2 GHz (све
мир–Зе мља), 27,528,6 GHz (Зе мља–све мир), 29,530 GHz (Зе
мља–све мир) за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме у фик сној 
са те лит ској слу жби под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.12 Пра вил
ни ка ко је се од но се на ко ор ди на ци ју са дру гим неге о ста ци о нар
ним са те лит ским си сте ми ма у фик сној са те лит ској слу жби. Неге о
ста ци о нар ни са те лит ски си сте ми у фик сној са те лит ској слу жби не 
мо гу да зах те ва ју за шти ту од ге о ста ци о нар них са те лит ских мре жа 
у фик сној са те лит ској слу жби ко је ра де са гла сно са Пра вил ни ком, 
без об зи ра на да тум ка да је Би роу до ста вље на ин фор ма ци ја о за вр
ше ној ко ор ди на ци ји од но сно ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји за не
ге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме у фик сној са те лит ској слу жби 
и ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко ор ди на ци ји од но сно ин фор ма ци ја о 
но ти фи ка ци ји за ге о ста ци о нар не са те лит ске мре же, при че му се 
не при ме њу је од ред ба тач ке 5.43А Пра вил ни ка. Неге о ста ци о нар
ни са те лит ски си сте ми у фик сној са те лит ској слу жби у на ве де ним 
оп се зи ма тре ба да ра де та ко да сва ка евен ту ал на не при хва тљи ва 
смет ња на ста ла у то ку ра да, мо же бр зо да се от кло ни. (WRC2000).

RR 5.487 У оп се гу 11,712,5 GHz фик сна, мо бил на, из у зев ва
зду хо плов не мо бил не, и ра диоди фу зна слу жба, не сме ју да иза зи
ва ју штет не смет ње ра диоди фу зним са те лит ским ста ни ца ма ко је 
ра де са гла сно са Пла ном из Ap pen dix 30 Пра вил ни ка, ни ти да зах
те ва ју за шти ту од истих. 

RR 5.492 До де ле ста ни ца ма ра диоди фу зне са те лит ске слу
жбе ко је су у са гла сно сти са од го ва ра ју ћим ре ги о нал ним пла ном 
или су упи са не у ли сту за Ре ги он 1 из Ap pen dix 30, мо гу та ко ђе да 
се ко ри сте за пре нос сиг на ла у фик сној са те лит ској слу жби (све
мирЗе мља) под усло вом да ова кав пре нос сиг на ла не иза зи ва ве ће 
смет ње ни ти зах те ва ве ћу за шти ту у од но су на ра диоди фу зне са
те лит ске слу жбе ко је ра де са гла сно са Пла ном или Ли стом. (WRC
2000).

RR 5.497 Ко ри шће ње оп се га 13,2513,4 GHz од стра не ва зду
хо плов не ра диона ви га циј ске слу жбе огра ни че но је на на ви га ци о
не по моћ не уре ђа је ко ји ко ри сте До пле ров ефе кат.

RR 5.498A Са те лит ска слу жба ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив на) 
и слу жба ис тра жи ва ња све ми ра (ак тив на) ко је ра де у оп се гу 13,25
13,4 GHz не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ва зду хо плов ној ра
диона ви га циј ској слу жби, ни ти да огра ни ча ва ју ње но ко ри шће ње 
и раз вој. (WRC97).

RR 5.501A На ме на оп се га 13,413,75 GHz за слу жбу ис тра
жи ва ња све ми ра на при мар ној осно ви је огра ни че на на ак тив не 
сен зо ре на све мир ским ле те ли ца ма. Оста ла ко ри шће ња оп се га од 
стра не слу жбе ис тра жи ва ња све ми ра су на се кун дар ној осно ви. 
(WRC97).

RR 5.501B У оп се гу 13,4013,75 GHz са те лит ска слу жбе ис
тра жи ва ња Зе мље (ак тив на) и слу жба ис тра жи ва ња све ми ра (ак
тив на) не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ра диоло ка циј ској 
слу жби, ни ти да огра ни ча ва ју ње но ко ри шће ње и раз вој.

RR 5.502 У оп се гу 13,7514 GHz, зе маљ ска ста ни ца у ге о
ста ци о нар ној мре жи у фик сној са те лит ској слу жби тре ба да има 
ми ни мал ни преч ник ан те не од 1,2 m а зе маљ ска ста ни ца у неге о
ста ци о нар ном си сте му у фик сној са те лит ској слу жби тре ба да има 
ми ни мал ни преч ник ан те не од 4,5 m. До дат но, сред ња вред ност 
e.i.r.p. у то ку јед не се кун де из ра че на од ста ни це у ра диоло ка циј
ској или ра диона ви га циј ској слу жби не сме да бу де ве ћа од 59 
dBW за еле ва ци о не угло ве из над 2° и 65 dBW на ма њим угло ви ма. 
Пре не го што ад ми ни стра ци ја пу сти у рад зе маљ ску ста ни цу у ге
о ста ци о нар нојса те лит ској мре жи у фик сној са те лит ској слу жби у 
овом оп се гу са ан те ном ма њом од 4,5 m, тре ба да оси гу ра да про
из ве де на гу сти на флук са сна ге зе маљ ске ста ни це не бу де ве ћа од:

115 dB(W/(m2·10MHz)) ви ше од 1% вре ме на на 36 m из над 
ни воа мо ра при ни ском ни воу мо ра, у скла ду са зва нич ним па ра
ме три ма обал не др жа ве;

115 dB(W/(m2 ·10MHz)) ви ше од 1% вре ме на на 3 m из над 
зе мље на гра ни ци те ри то ри је ад ми ни стра ци је ко ја упо тре бља ва 
или пла ни ра да упо тре би коп не не мо бил не ра да ре у овом оп се гу, 
уко ли ко прет ход но ни је по стиг нут дру га чи ји спо ра зум.

За зе маљ ске ста ни це у фик сној са те лит ској слу жби ко је има ју 
ан те ну преч ни ка 4,5 m или ви ше, e.i.r.p. сва ке еми си је тре ба да бу
де нај ма ње 68 dBW и не тре ба да бу де ве ћи од 85 dBW. (WRC03).

RR 5.504 Ко ри шће ње оп се га 1414,3 GHz од стра не ра ди о
на ви га циј ске слу жбе тре ба да бу де та кво да се обез бе ди до вољ на 
за шти та све мир ским ста ни ца ма у фик сној са те лит ској слу жби.

RR 5.504A У оп се гу 1414,5 GHz, ави он ске зе маљ ске ста ни це 
у се кун дар ној ва зду хо плов ној мо бил ној са те лит ској слу жби мо гу 
та ко ђе да ко му ни ци ра ју са све мир ским ста ни ца ма у фик сној са те
лит ској слу жби. При ме њу ју се тач ке 5.29, 5.30 и 5.31 Пра вил ни ка. 
(WRC03).

RR 5.506A У оп се гу 1414,5 GHz брод ске зе маљ ске ста ни це 
са e.i.r.p. ве ћом од 21 dBW ра де под истим усло ви ма као зе маљ ске 
ста ни це на пло ви ли ма, са гла сно са Ре зо лу ци јом 902 (WRC03). 
Ова фу сно та се не при ме њу је на брод ске зе маљ ске ста ни це за ко
је је ком плет на ин фор ма ци ја у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка 
до ста вље на Би роу за ра диоко му ни ка ци је пре 5. ју ла 2003. го ди не.

RR 5.506B Зе маљ ске ста ни це на бро до ви ма ко је су у ве зи са 
све мир ским ста ни ца ма у фик сној са те лит ској слу жби мо гу да ра де 
у фре квен циј ском оп се гу 1414,5 GHz, без прет ход не са гла сно сти 
од Ки пра, Грч ке и Мал те, уну тар ми ни мал не уда ље но сти од ових 
зе ма ља да те у Ре зо лу ци ји 902 (WRC03). (WRC03). 

RR 5.511А Оп сег 15,4315,63 GHz је та ко ђе на ме њен за фик
сну са те лит ску слу жбу (све мирЗе мља) на при мар ној осно ви. Ко
ри шће ње оп се га 15,4315,63 GHz од стра не фик сне са те лит ске 
слу жбе (све мир–Зе мља и Зе мља–све мир) је огра ни че но на спој
не ве зе у неге о ста ци о нар ним си сте ми ма у мо бил ној са те лит ској 
слу жби, ко је под ле жу ко ор ди на ци ји са гла сно тач ки 9.11A Пра вил
ни ка. Ко ри шће ње оп се га 15,4315,63 GHz у фик сној са те лит ској 
слу жби (све мир–Зе мља) је огра ни че но на спој не ве зе у неге о
ста ци о нар ним си сте ми ма у мо бил ној са те лит ској слу жби за ко је 
је ин фор ма ци ја о ка рак те ри сти ка ма (Advan ce Pu bli ca tion In for ma
tion) до ста вље на Би роу пре 2. ју на 2000. У сме ру све мир–Зе мља 
ми ни мал ни еле ва ци о ни угао зе маљ ске ста ни це из над рав ни ло
кал ног хо ри зон та и до би так у прав цу рав ни ло кал ног хо ри зон та и 
ми ни мал но ко ор ди на ци о но ра сто ја ње ра ди за шти те зе маљ ске ста
ни це од штет не смет ње тре ба да је у са гла сно сти са Пре по ру ком 
ITUR S.1341. Ра ди за шти те ра диоастро ном ске слу жбе у оп се гу 
15,3515,4 GHz, укуп на гу сти не флук са сна ге у оп се гу 15,3515,4 
GHz ко ју ства ра ју све све мир ске ста ни це у окви ру би ло ко је спој
не ве зе неге о ста ци о нар ног си сте ма у мо бил ној са те лит ској слу
жби (све мир–Зе мља) ко ја ра ди у оп се гу 15,4315,63 GHz не сме 
би ти ве ћа од 156 dB(W/m²) у оп се гу ши ри не 50 MHz ни на јед ној 
по сма трач кој ло ка ци ји ра ди о а стро ном ске слу жбе за ви ше од 2% 
вре ме на. (WRC2000).

RR 5.511C Ста ни це ко је ра де у ва зду хо плов ној ра диона ви
га циј ској слу жби ду жне су да огра ни че e.i.r.p. са гла сно са Пре по
ру ком ITUR S.1340. Ми ни мал но ко ор ди на ци о но ра сто ја ње ко је се 
зах те ва ра ди за шти те ва зду хо плов не ра диона ви га циј ске слу жбе 
(при ме њу је се од ред ба тач ке 4.10 Пра вил ни ка) од штет не смет ње 
спој них ве за зе маљ ских ста ни ца и мак си мал не еми то ва не e.i.r.p. 
пре ма рав ни ло кал ног хо ри зон та од стра не спој них ве за зе маљ ске 
ста ни це тре ба да je у са гла сно сти са Пре по ру ком ITUR S.1340. 
(WRC97)

RR 5.511D Си сте ми фик сне са те лит ске слу жбе за ко је је ком
плет на ин фор ма ци ја API (Advan ce Pu bli ca tion In for ma tion) до ста
вље на Би роу до 21. но вем бра 1997. мо гу да ра де у оп се зи ма 15,4
15,43 GHz и 15,6315,7 GHz у сме ру све мирЗе мља и 15,6315,65 
GHz у сме ру Зе мљасве мир. У оп се зи ма 15,415,43 GHz и 15,65
15,7 GHz еми си је са неге о ста ци о нар них све мир ских ста ни ца не 
сме ју да пре ва зи ла зе гра ни це гу сти не флук са сна ге на по вр ши ни 
Зе мље од 146dB (W/m2/МHz) ни за је дан упад ни угао. У оп се гу 
15,6315,65 GHz у ко ме ад ми ни стра ци ја пла ни ра еми си је са неге
о ста ци о нар них све мир ских ста ни ца ве ће од 146dB (W/m²/МHz) 
у би ло ком упад ном углу, тре ба да бу ду ко ор ди ни ра не са гла сно 
тач ки 9.11А Пра вил ни ка са угро же ном ад ми ни стра ци јом. Ста ни це 
ко је ра де у фик сној са те лит ској слу жби у оп се гу 15,6315,65 GHz у 
сме ру Зе мља–све мир не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње ста ни
ца ма у ва зду хо плов ној ра диона ви га циј ској слу жби (при ме њу је се 
тач ка 4.10 Пра вил ни ка).

RR 5.512 До дат на на ме на: Оп сег 15,717,3 GHz је та ко ђе на ме
њен за фик сну и мо бил ну слу жбу на при мар ној осно ви. (WRC07).

RR 5.513A Ак тив ни сен зо ри на све мир ским ле те ли ца ма ко ји 
ра де у оп се гу 17,217,3 GHz не сме ју да иза зва ју штет не смет ње, 
ни ти да огра ни ча ва ју раз вој ра ди о ло ка циј ске слу жбе и дру гих слу
жби ко ји ма је оп сег на ме њен на при мар ној осно ви. (WRC97).
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RR 5.515 У оп се гу 17,317,8 GHz, за јед нич ки рад из ме ђу 
фик сне са те лит ске слу жбе (Зе мљасве мир) и ра ди о ди фу зне са те
лит ске слу жбе та ко ђе тре ба да бу де у скла ду са од ред ба ма тач ке 1 
An nex 4 Ap pen dix 30A Пра вил ни ка.

RR 5.516 Ко ри шће ње оп се га 17,318,1 GHz од стра не ге о
ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у фик сној са те лит ској слу жби 
(Зе мља–све мир) је огра ни че но на спој не ве зе за ра диоди фу зну 
са те лит ску слу жбу. Ко ри шће ње оп се га 17,3018,10 GHz (Зе мља–
све мир) за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме у фик сној са те
лит ској слу жби под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.12 Пра вил ни ка 
за ко ор ди на ци ју са дру гим неге о ста ци о нар ним са те лит ским си
сте ми ма у фик сној са те лит ској слу жби. Неге о ста ци о нар ни са те
лит ски си сте ми у фик сној са те лит ској слу жби не мо гу да зах те ва ју 
за шти ту од ге о ста ци о нар них са те лит ских мре жа у фик сној са те
лит ској слу жби ко је ра де са гла сно са пра вил ни ком, без об зи ра на 
да тум ка да је Би роу до ста вље на ин фор ма ци ја о за вр ше ној ко ор
ди на ци ји или ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји за неге о ста ци о нар не 
са те лит ске си сте ме у фик сној са те лит ској слу жби и ин фор ма ци ја о 
за вр ше ној ко ор ди на ци ји или ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји за ге о
ста ци о нар не са те лит ске мре же, при че му се не при ме њу је од ред ба 
тач ке 5.43А Пра вил ни ка. Неге о ста ци о нар ни са те лит ски си сте ми 
у фик сној са те лит ској слу жби у на ве де ним оп се зи ма тре ба да ра
де та ко да сва ка еван ту ал на не при хва тљи ва смет ња на ста ла у то ку 
ра да, мо же бр зо да се от кло ни. 

RR 5.516A У оп се гу 17,317,7 GHz зе маљ ске ста ни це у фик
сној са те лит ској слу жби (све мир–Зе мља) не мо гу да зах те ва ју 
за шти ту од зе маљ ских ста ни ца на ме ње них спој ним ве за ма у ра
диоди фу зној са те лит ској слу жби ко је ра де у скла ду са Ap pen dix 
30А, ни ти да по ста вља ју би ло ка ква огра ни че ња или за бра не на 
ло ка ци ја ма спој них ве за зе маљ ских ста ни ца на ме ње них спој ним 
ве за ма у ра диоди фу зној са те лит ској слу жби уну тар зо не оп слу
жи ва ња спој них ве за. (WRC 03).

RR 5.516B Сле де ћи оп се зи су од ре ђе ни за си сте ме са гу сто 
рас по ре ђе ним зе маљ ским ста ни ца ма у фикснoj сателитс кoj слу
жби (HDFSS): 

17.317.7 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 1
18.319.3 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 2
19.720.2 GHz (све мирЗе мља) у свим Ре ги о ни ма
39.4540 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 1
4040.5 GHz (све мирЗе мља) у свим Ре ги о ни ма
40.542 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 2
47.547.9 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 1
48.248.54 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 1
49.4450.2 GHz (све мирЗе мља) у Ре ги о ну 1
и
27.527.82 GHz (Зе мљасве мир) у Ре ги о ну 1
28.3528.45 GHz (Зе мљасве мир) у Ре ги о ну 2
28.4528.94 GHz (Зе мљасве мир) у свим Ре ги о ни ма
28.9429.1 GHz (Зе мљасве мир) у Ре ги о ну 2 и 3
29.2529.46 GHz (Зе мљасве мир) у Ре ги о ну 2
29.4630 GHz (Зе мљасве мир) у свим Ре ги о ни ма
48.250.2 GHz (Зе мљасве мир) у Ре ги о ну 2
Ово не спре ча ва ко ри шће ње на ве де них оп се га за дру ге упо

тре бе у окви ру фик сне са те лит ске слу жбе или од стра не дру гих 
слу жби ко ји ма су ови оп се зи, та ко ђе, на ме ње ни на при мар ној 
осно ви, при че му Пра вил ник не да је при о ри тет ни јед ном ко ри сни
ку оп се га.

Ад ми ни стра ци је би тре ба ло да узму у об зир го ре на ве де но 
при раз ма тра њу ре гу ла тор них од ре да ба ко је се од но се на на ве де не 
оп се ге. Ви де ти Ре зо лу ци ју 143 (WRC03).

RR 5.519 До дат на на ме на: Оп сег 18,118,3 GHz је та ко ђе на
ме њен ме те о ро ло шкој са те лит ској слу жби (све мир–Зе мља) на 
при мар ној осно ви. Ње го ва упо тре ба је огра ни че на на ге о ста ци о
нар не са те ли те.

RR 5.520 Ко ри шће ње оп се га 18,118,4 GHz за фик сну са те
лит ску слу жбу (Зе мља–све мир) је огра ни че но на спој не ве зе ге о
ста ци о нар них са те лит ских си сте ма у ра диоди фу зној са те лит ској 
слу жби.

RR 5.522A Еми си је у фик сној слу жби и фик сној са те лит ској 
слу жби у оп се гу 18,618,8 GHz су огра ни че не на вред но сти да те 
у тач ки 21.5A, од но сно у тач ки 21.16.2 Пра вил ни ка. (WRC2000).

RR 5.522B Ко ри шће ње оп се га 18,6018,80 GHz у фик сној са
те лит ској слу жби је огра ни че но на ге о ста ци о нар не си сте ме и си
сте ме са ор би том чи ји је апо геј ве ћи од 20 000 km. 

RR 5.523A Ко ри шће ње оп се га 18,8019,30 GHz (све мир–Зе
мља) и 28,6029,10 GHz (Зе мља–све мир) од стра не ге о ста ци о
нар них и неге о ста ци о нар них мре жа фик сне са те лит ске слу жбе 
под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 9.11A Пра вил ни ка, при че му се 
тач ка 22.2 Пра вил ни ка не при ме њу је. Ад ми ни стра ци је за чи је је 
ге о ста ци о нар не са те лит ске мре же про цес ко ор ди на ци је по чео пре 
18. но вем бра 1995. ду жне су да са ра ђу ју у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
са ад ми ни стра ци ја ма ко је су ин фор ма ци ју о но ти фи ка ци ји за не
ге о ста ци о нар не са те лит ске мре же до ста ви ле Би роу до по ме ну тог 
да ту ма, ра ди ко ор ди на ци је у скла ду са од ред бом тач ке 9.11A Пра
вил ни ка, ка ко би се по сти гли ре зул та ти ко ји су при хва тљи ви за све 
за ин те ре со ва не стра не. Неге о ста ци о нар не са те лит ске мре же не 
сме ју да иза зи ва ју не при хва тљи ве смет ње мре жа ма ге о ста ци о нар
не фик сне са те лит ске слу жбе за ко је је ком плет на ин фор ма ци ја о 
но ти фи ка ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка до ста вље на Би
роу пре 18. но вем бра 1995.

RR 5.523B Ко ри шће ње оп се га 19,319,6 GHz (Зе мља–све мир) 
од стра не фик сне са те лит ске слу жбе је огра ни че но на спој не ве
зе за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме у мо бил ној са те лит
ској слу жби. Та кво ко ри шће ње под ле же при ме ни од ре да ба тач ке 
9.11A, при че му се од ред бе тач ке 22.2 Пра вил ни ка не при ме њу ју.

RR 5.523C Од ред ба тач ке 22.2 Пра вил ни ка на ста ви ће да се 
при ме њу је у оп се зи ма 19,319,6 GHz и 29,129,4 GHz из ме ђу спој
них ве за мре жа неге о ста ци о нар не мо бил не са те лит ске слу жбе и 
оних мре жа фик сне са те лит ске слу жбе за ко је је ком плет на ин
фор ма ци ја о ко ор ди на ци ји, у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка, 
од но сно ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на Би роу пре 18. 
но вем бра 1995.

RR 5.523D Ко ри шће ње оп се га 19,319,7 GHz (све мир–Зе мља) 
од стра не си сте ма ге о ста ци о нар не фик сне са те лит ске слу жбе и 
од стра не спој них ве за за неге о ста ци о нар не са те лит ске си сте ме 
у мо бил ној са те лит ској слу жби под ле же при ме ни од ред бе тач ке 
9.11A Пра вил ни ка, али не под ле же при ме ни од ред бе тач ке 22.2 
Пра вил ни ка. Ко ри шће ње овог оп се га за оста ле си сте ме не ге о ста
ци о нар не фик сне са те лит ске слу жбе, од но сно за слу ча је ве ко ји су 
на ве де ни у но та ма 5.523C и 5.523E не под ле же при ме ни од ре да ба 
тач ке 9.11А Пра вил ни ка, при че му се и да ље при ме њу ју по сту пак 
из чла на 9. (из у зев тач ке 9.11А) и чла на 11 Пра вил ни ка, као и од
ред бе са др жа не у тач ки 22.2 Пра вил ни ка.

RR 5.523E Од ред ба тач ке 22.2 Пра вил ни ка на ста ви ће да се 
при ме њу је у оп се зи ма 19,619,7 GHz и 29,429,5 GHz, из ме ђу 
спој них ве за мре жа неге о ста ци о нар не мо бил не са те лит ске слу
жбе и оних мре жа фик сне са те лит ске слу жбе за ко ју је ком плет на 
ин фор ма ци ја о ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка, 
од но сно ин фор ма ци ја о но ти фи ка ци ји до ста вље на Би роу пре 21. 
но вем бра 1997.

RR 5.525 Ра ди лак ше ме ђу ре ги о нал не ко ор ди на ци је из ме ђу 
мре жа у мо бил ним са те лит ским и фик сним са те лит ским слу жба
ма, но си о ци у мо бил ној са те лит ској слу жби ко ји су осе тљи ви ји на 
смет ње тре ба да бу ду сме ште ни у ви шим де ло ви ма оп се га 19,7
20,2 GHz и 29,530 GHz, уко ли ко је то мо гу ће.

RR 5.526 У оп се зи ма 20,1020,20 GHz и 29,9030 GHz, мре
же ко је су исто вре ме но у фик сној и мо бил ној са те лит ској слу жби 
мо гу да са др же ве зе из ме ђу зе маљ ских ста ни ца у од ре ђе ним или 
нео д ре ђе ним тач ка ма или док су у по кре ту, пре ко јед ног или ви ше 
са те ли та за ко му ни ка ци је тач катач ка или тач кави ше та ча ка.

RR 5.527 У оп се зи ма 19,720,2 GHz и 29,530 GHz, од ред бе тач
ке 4.10 Пра вил ни ка се при ме њу ју на мо бил ну са те лит ску слу жбу.

RR 5.528 На ме на мо бил ној са те лит ској слу жби је пред ви ђе на 
за мре же ко је ко ри сте ан те не уског сно па и дру ге на пред не тех
но ло ги је на све мир ским ста ни ца ма. Ад ми ни стра ци је чи ји си сте ми 
мо бил не са те лит ске слу жбе ра де у оп се гу 19,720,1 GHz у Ре ги о ну 
2, и у оп се гу 20,120,2 GHz тре ба да пре ду зму све ме ре ка ко би 
омо гу ћи ле кон ти ну и ра ну рас по ло жи вост оп се га ад ми ни стра ци ја
ма чи ји фик сни и мо бил ни си сте ми ра де у скла ду са но том 5.524.

RR 5.530 Koришћење оп се га 21,4  22 GHz од стра не ра дио
ди фу зне са те лит ске слу жбе под ле же од ред ба ма Ре зо лу ци је 525 
(Rev.WRC07). (WRC07).

RR 5.532 Ко ри шће ње оп се га 22,2122,5 GHz за са те лит ске 
слу жбе ис тра жи ва ња Зе мље (па сив но) и ис тра жи ва ња све ми ра 
(па сив но) не сме ју да на ме ћу огра ни че ња на фик сне и мо бил не 
слу жбе, из у зев ва зду хо плов не мо бил не слу жбе.

RR 5.535 У оп се гу 24,7525,25 GHz спој не ве зе ста ни ца ра
диоди фу зне са те лит ске слу жбе има ју при о ри тет у од но су на 
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дру ге упо тре бе у фик сној са те лит ској слу жби (Зе мља–све мир). 
При ли ком дру гих упо тре ба по сто је ће и бу ду ће мре же у ко ји ма ра
де спој не ве зе ра диоди фу зне са те лит ске ста ни це тре ба да се за
шти те и не мо же да се зах те ва за шти та од истих.

RR 5.535A Ко ри шће ње оп се га 29,129,5 GHz (Зе мљасве мир) 
за фик сну са те лит ску слу жбу је огра ни че но на ге о ста ци о нар не са
те лит ске си сте ме и спој не ве зе неге о ста ци о нар них са те лит ских 
си сте ма у мо бил ној са те лит ској слу жби. Ова кво ко ри шће ње под
ле же од ред ба ма тач ке 9.11А Пра вил ни ка, али не и од ред ба ма тач ке 
22.2 Пра вил ни ка. Из у зе так су слу ча је ви на ве де ни у но та ма 5.523C 
и 5.523E, код ко јих ова кво ко ри шће ње не под ле же тач ки 9.11А 
Пра вил ни ка, али се оста ле од ред бе чла на 9. и чла на 11. Пра вил ни
ка при ме њу ју, као и од ред бе тач ке 2.22 Пра вил ни ка. 

RR 5.536 Ко ри шће ње оп се га 25,2527,5 GHz за ме ђу са те лит
ску слу жбу је огра ни че но на ис тра жи ва ње све ми ра и при ме не у 
ис тра жи ва њу Зе мље са те ли том, као и за пре нос по да та ка ко ји су 
про из вод ин ду стриј ских и ме ди цин ских ак тив но сти у све ми ру.

RR 5.536A Ад ми ни стра ци је чи је зе маљ ске ста ни це ра де у са
те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље или у слу жби ис тра жи ва
ња све ми ра не мо гу да зах те ва ју за шти ту од ста ни ца у фик сним и 
мо бил ним слу жба ма дру гих Ад ми ни стра ци ја. Осим то га, зе маљ
ске ста ни це у са те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље или у слу
жби ис тра жи ва ња све ми ра тре ба да ра де у скла ду са Пре по ру ка ма 
ITUR SA. 1278, од но сно ITUR SA. 1625. (WRC03).

RR 5.538 До дат на на ме на: Оп се зи 27,50027,501 GHz и 
29,99930 GHz су та ко ђе на ме ње ни фик сној са те лит ској слу жби 
(све мир–Зе мља) на при мар ној осно ви за пре нос ре фе рент ног сиг
на ла ко ји слу жи за кон тро лу сна ге уз ла зне ве зе. Екви ва лент на изо
троп но из ра че на сна га (е.i.r.p.) у сме ру су сед них са те ли та на ге о
ста ци о нар ној ор би ти не сме би ти ве ћа од +10 dBW. (WRC07).

RR 5.539 Оп сег 27,530 GHz мо же да се ко ри сти за фик сну 
са те лит ску слу жбу (Зе мљасве мир) за обез бе ђи ва ње спој них ве за 
за ра диоди фу зну са те лит ску слу жбу.

RR 5.540 До дат на на ме на: оп сег 27,50129,999 GHz је та ко ђе 
на ме њен фик сној са те лит ској слу жби (све мир–Зе мља) на се кун
дар ној осно ви за пре нос ре фе рент ног сиг на ла ко ји слу жи за кон
тро лу сна ге уз ла зне ве зе. 

RR 5.541 У оп се гу 28,530 GHz са те лит ска слу жба ис тра жи
ва ња Зе мље је огра ни че на на ди стри бу ци ју по да та ка из ме ђу ста
ни ца и не упо тре бља ва се за при ку пља ње ин фор ма ци ја пу тем ак
тив них или па сив них сен зо ра.

RR 5.541A Спој не ве зе неге о ста ци о нар них мре жа у мо бил
ној са те лит ској слу жби и ге о ста ци о нар них мре жа у фик сној са те
лит ској слу жби ко је ра де у оп се гу 29,129,5 GHz (Зе мља–све мир) 
ко ри сте адап тив ну тех ни ку кон тро ле сна ге уз ла зне ве зе или дру ге 
ме то де за ком пен за ци ју фе дин га, та ко да се пре нос сиг на ла од зе
маљ ских ста ни ца од ви ја са до вољ ним ни во ом сна ге да се оства ри 
зах те ва ни ква ли тет ве зе, али и да се исто вре ме но ума њи ни во ме
ђу соб ног оме та ња из ме ђу мре жа. По ме ну те ме то де ва же за мре
же за ко је је ин фор ма ци ја о ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 
Пра вил ни ка до ста вље на Би роу по сле 17. ма ја 1996. и при ме њу ју 
се све док не бу ду ре ви ди ра не на од го ва ра ју ћој свет ској кон фе рен
ци ји за ра диоко му ни ка ци је. Ад ми ни стра ци ја ма ко је су до ста ви ле 
ин фор ма ци ју о ко ор ди на ци ји у скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка 
пре на ве де ног да ту ма се пре по ру чу је да ко ри сте по ме ну те тех ни ке 
у ме ри у ко јој је то мо гу ће. 

RR 5.543 Оп сег 29,9530 GHz мо же да се ко ри сти за ве зе све
мирсве мир у са те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље за те ле ме
три ју, пра ће ње по ло жа ја и кон тро лу, на се кун дар ној осно ви.

RR 5.544 У оп се гу 3131,3 GHz гра нич не вред но сти гу сти не 
флук са сна ге да те у чла ну 21, та бе ли 214 Пра вил ни ка при ме њу ју 
се на слу жбу ис тра жи ва ња све ми ра.

RR 5.547 За си сте ме са гу сто рас по ре ђе ним ста ни ца ма у 
окви ру фик сне слу жбе мо гу се ко ри сти ти оп се зи: 31,833,4 GHz, 
3740 GHz, 40,543,5 GHz, 51,452,6 GHz, 55,7859 GHz и 6466 
GHz (ви де ти Ре зо лу ци ју 75 (WRC2000). Ад ми ни стра ци је го ре по
ме ну то тре ба да узму у об зир ка да раз ма тра ју ре гу ла тор не од ред бе 
у ве зи са овим оп се зи ма. С об зи ром да по сто ји мо гућ но сти ко ри
шће ња оп се га 39,540 GHz и 40,542 GHz за си сте ме са гу сто рас
по ре ђе ним зе маљ ским ста ни ца ма у окви ру фик сне са те лит ске слу
жбе (ви де ти но ту 5.516В), ад ми ни стра ци је тре ба да узму у об зир 
евен ту ал на огра ни че ња ко ја би ти ме би ла на мет ну та си сте ми ма са 
гу сто рас по ре ђе ним ста ни ца ма у фик сној слу жби. (WRC07).

RR 5.547A Ад ми ни стра ци је тре ба да пре ду зму ме ре ка ко би 
мак си мал но ума њи ле евен ту ал не смет ње из ме ђу ста ни ца у фик
сној слу жби и ста ни ца на ле те ли ца ма у ра диона ви га циј ској слу
жби у оп се гу 31,833,4 GHz, узи ма ју ћи у об зир опе ра тив не по тре
бе ра дар ских си сте ма на ле те ли ца ма. (WRC2000).

RR 5.548 При ли ком про јек то ва ња си сте ма ме ђу са те лит ске 
слу жбе у оп се гу 32,333 GHz, ра диона ви га циј ске слу жбе у оп се гу 
3233 GHz, и слу жбе ис тра жи ва ња све ми ра (да ле ки све мир) у оп
се гу 31,832,3 GHz, ад ми ни стра ци је при ме њу ју све по треб не ме ре 
у ци љу спре ча ва ња штет них смет њи из ме ђу ових слу жби, во де
ћи ра чу на о без бед но сним аспек ти ма ра дио на ви га циј ске слу жбе 
(ви де ти Пре по ру ку 707). (WRC03).

RR 5.549A У оп се гу 35,536 GHz, сред ња гу сти на флук са 
сна ге на по вр ши ни Зе мље, ко ју ства ра би ло ко ји сен зор на све
мир ским ле те ли ца ма у слу жби ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) или 
слу жби ис тра жи ва ња све ми ра (ак тив но), за би ло ко ји угао ве ћи од 
0,8° ра чу на то од сре ди не сно па, не сме да бу де ве ћа од –73,3 dB(W/
m2) у овом оп се гу. (WRC03).

RR 5.550А На за јед нич ко ко ри шће ње оп се га 3637 GHz за 
са те лит ску слу жбу ис тра жи ва ња Зе мље (па сив но) и фик сну и мо
бил ну слу жбу, при ме њу је се Ре зо лу ци ја 752 (WRC07).

RR 5.551H Екви ва лент на гу сти на флук са снагe (epfd) ко ја по
ти че од свих све мир ских ста ни ца би ло ког неге о ста ци о нар ног са
те лит ског си сте ма у фик сној са те лит ској слу жби (све мирЗе мља) 
у оп се гу 42,543,5 GHz или у ра диоди фу зној са те лит ској слу жби 
(све мир Зе мља) у оп се гу 4242,5 GHz ме ре на на ме сту ра дио 
астро ном ских ста ни ца не сме би ти ве ћа од сле де ћих вред но сти ви
ше од 2% вре ме на:

– 230 dB(W/m²) у 1 GHz и 246 dB(W/m²) у би ло ко јих 500 
kHz оп се га 42,543,5 GHz на ло ка ци ји би ло ко је ра диоастро ном
ске ста ни це ре ги стро ва не као ра дио те ле скоп са јед ном па ра бо
лич ном ан те ном (sin gledish te le sco pe); и

– 209 dB(W/m2) у би ло ко јих 500 kHz оп се га 42,543,5 GHz 
на ло ка ци ји би ло ко је ра диоастро ном ске ста ни це ре ги стро ва не 
као ин тер фе ро ме триј ски ра дио те ле скоп (very long ba se li ne in ter
fe ro me try  VLBI).

Екви ва лент не гу сти не флук са снагe (epfd) се про це њу
ју пре ма ме то до ло ги ји из Пре по ру ке ITUR S. 15861, при че му 
су ре фе рент ни ди ја грам зра че ња и мак си мал ни до би так ан те не 
у ра диоастро ном ској слу жби да ти у Пре по ру ци ITUR RA.1631 
а при ме њу ју се на це лом не бу за еле ва ци о не угло ве ве ће од ми ни
мал ног рад ног угла θmin ра диоте ле ско па (у слу ча ју да ин фор ма
ци ја ни је до ста вље на усва ја се вред ност од 5°).

На ве де не гра нич не вред но сти се при ме њу ју на ме сту сва ке 
ра диоастро ном ске ста ни це ко ја је:

– би ла у функ ци ји пре 5. ју ла 2003. и ко ја је но ти фи ко ва на 
Би роу пре 4. ја ну а ра 2004. го ди не, или

– би ла но ти фи ко ва на пре не го што је Би роу до ста вље на ком
плет на ин фор ма ци ја о ко ор ди на ци ји од но сно но ти фи ка ци ји у 
скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка за све мир ску ста ни цу на ко ју се 
при ме њу ју ова огра ни че ња.

Оста ле ра диоастро ном ске ста ни це но ти фи ко ва не по сле ових 
да ту ма мо гу да пре го ва ра ју ра ди по сти за ња спо ра зу ма са ад ми ни
стра ци ја ма ко је су одо бри ле рад све мир ских ста ни ца. У ре ги о ну 2 
при ме њу је се Ре зо лу ци ја 743 (WRC03). Огра ни че ња на ве де на у 
овој тач ки мо гу би ти се пре ко ра чи ти на ло ка ци ји ра диоастро ном
ске ста ни це сва ке зе мље чи ја се ад ми ни стра ци ја сло жи. (WRC07).

RR 5.551I Гу сти на флук са сна ге ко ју ства ра би ло ко ја ге о ста
ци о нар на све мир ска ста ни ца у фик сној са те лит ској слу жби (све
мир–Зе мља) у оп се гу 42,543,5 GHz, или у ра диоди фу зној са те
лит ској слу жби (све мирЗе мља) у оп се гу 4242,5 GHz, на ме сту 
би ло ко је ра диоастро ном ске ста ни це не сме би ти ве ћа од:

– 137 dB(W/m²) у 1 GHz и 153 dB(W/m²) у би ло ко јих 500 
kHz оп се га 42,543,5 GHz, на ло ка ци ји би ло ко је ра диоастро ном
ске ста ни це ре ги стро ва не као ра дио те ле скоп са јед ном па ра бо
лич ном ан те ном (sin gledish te le sco pe); и

– 116 dB(W/m²) у би ло ко јих 500 kHz оп се га 42,543,5 GHz 
на ло ка ци ји би ло ко је ра диоастро ном ске ста ни це ре ги стро ва не 
као ин тер фе ро ме триј ски ра дио те ле скоп (very long ba se li ne in ter
fe ro me try – VLBI).

На ве де не гра нич не вред но сти се при ме њу ју на ме сту сва ке 
ра диоастро ном ске ста ни це ко ја је:

– би ла у функ ци ји пре 5. ју ла 2003, а ко ја је но ти фи ко ва на Би
роу пре 4. ја ну а ра 2004. го ди не или
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– би ла но ти фи ко ва на пре не го што је Би роу до ста вље на ком
плет на ин фор ма ци ја о ко ор ди на ци ји од но сно но ти фи ка ци ји у 
скла ду са Ap pen dix 4 Пра вил ни ка за све мир ску ста ни цу на ко ју се 
при ме њу ју огра ни че ња. 

Оста ле ра диоастро ном ске ста ни це но ти фи ко ва не по сле на
ве де них да ту ма мо гу да пре го ва ра ју ра ди по сти за ња спо ра зу ма 
са ад ми ни стра ци ја ма ко је су одо бри ле рад све мир ских ста ни ца. 
У ре ги о ну 2 при ме њу је се Ре зо лу ци ја 743 (WRC03). Огра ни че
ња на ве де на у овој тач ки мо гу се пре ко ра чи ти на ло ка ци ји ра дио
астро ном ске ста ни це сва ке зе мље чи ја се ад ми ни стра ци ја сло жи. 
(WRC07).

RR 5.552 Спек тар на ме њен за фик сну са те лит ску слу жбу у 
оп се зи ма 42,5043,50 GHz и 47,2050,20 GHz за пре нос сиг на ла 
Зе мља–све мир је ве ћи не го у оп се гу 37,5039,50 GHz за пре нос 
сиг на ла све мир–Зе мља због по тре ба спој них ве за за ра диоди фу
зне са те ли те. Од ад ми ни стра ци ја ма се пре по ру чу је да пре ду зму 
све мо гу ће ме ре ка ко би ре зер ви са ле оп сег 47,249,2 GHz за спој не 
ве зе за ра диоди фу зну са те лит ску слу жбу ко ја ра ди у оп се гу 40,5
42,5 GHz.

RR 5.552A Оп се зи 47,247,5 GHz и 47,948,2 GHz су на ме ње
ни фик сној слу жби за ста ни це на плат фор ма ма на ве ли ким ви си
на ма. Ко ри шће ње оп се га 47,247,5 GHz и 47,948,2 GHz под ле же 
од ред ба ма Ре зо лу ци је 122 (Rev.WRC07). (WRC07).

RR 5.553 У оп се зи ма 43,547 GHz и 6671 GHz, ста ни це у 
коп не ној мо бил ној слу жби мо гу да ра де под усло вом да не иза зи
ва ју штет не смет ње све мир ским ра диоко му ни ка ци о ним слу жба
ма ко ји ма су ови оп се зи на ме ње ни (ви де ти тач ку 5.43 Пра вил ни
ка). (WRC2000).

RR 5.554 У оп се зи ма 43,547GHz, 6671 GHz, 95100 GHz, 
123130 GHz, 191,8200 GHz и 252265 GHz, са те лит ске ве зе ко
је спа ја ју коп не не ста ни це у од ре ђе ним фик сним тач ка ма су та
ко ђе до зво ље не ка да се ко ри сте у ве зи са мо бил ном са те лит ском 
слу жбом или ра диона ви га циј ском са те лит ском слу жбом. (WRC
2000).

RR 5.554A Ко ри шће ње оп се га 47,547,9 GHz, 48,248,54 GHz 
и 49,4450,20 GHz од стра не фик сне са те лит ске слу жбе (све мир
Зе мља) је огра ни че но на ге о ста ци о нар не са те ли те. (WRC03).

RR 5.555 До дат на на ме на: Оп сег 48,9449,04 GHz је та ко
ђе на ме њен ра диоастро ном ској слу жби на при мар ној осно ви. 
(WRC2000).

RR 5.555B Гу сти не флук са сна ге у оп се гу 48,9449,04 GHz 
ко ју ства ра би ло ко ја ге о ста ци о нар на све мир ска ста ни ца у фик сној 
са те лит ској слу жби (све мирЗе мља) ко ја ра ди у оп се зи ма 48,2
48,54 GHz и 49,4450,2 GHz не сме би ти ве ћа од –151,8 dB(W/m²) у 
би ло ко јих 500 kHz на ло ка ци ји би ло ко је ра диоастро ном ске ста
ни це. (WRC03).

RR 5.556 У оп се зи ма 51,454,25 GHz, 58,259 GHz и 6465 
GHz, ра диоастро ном ска осма тра ња мо гу се вр ши ти на осно ву на
ци о нал них про пи са. (WRC2000).

RR 5.557A У оп се гу 55,7856,26 GHz, ра ди за шти те ста ни ца 
у са те лит ској слу жби ис тра жи ва ња Зе мље (па сив но), мак си мал на 
гу сти на сна ге пре дај ни ка на ме сту при јем не ан те не ста ни це фик
сне слу жбе је огра ни че на на 26 dB(W/MHz). (WRC2000).

RR 5.558 У оп се зи ма 55,7858,20 GHz, 5964 GHz, 6671 
GHz, 122,25123 GHz, 130134 GHz, 167174,8 GHz и 191,8200 
GHz ста ни це у ва зду хо плов ној мо бил ној слу жби мо гу да ра де под 
усло вом да не иза зи ва ју штет не смет ње ме ђу са те лит ској слу жби 
(ви де ти тач ку 5.43 Пра вил ни ка). (WRC2000).

RR 5.559 У оп се гу 5964 GHz, ра да ри на ле те ли ца ма у ра
диоло ка циј ској слу жби мо гу да ра де под усло вом да не иза зи ва ју 
штет не смет ње ме ђу са те лит ској слу жби (ви де ти тач ку 5.43 Пра
вил ни ка). (WRC2000).

RR 5.560 У оп се гу 7879 GHz ра да ри на све мир ским ста ни ца
ма мо гу да ра де на при мар ној осно ви у окви ру слу жбе ис тра жи ва
ња Зе мље са те ли том и слу жбе ис тра жи ва ња све ми ра.

RR 5.561 У оп се гу 7476 GHz, ста ни це у фик сним, мо бил ним 
и ра диоди фу зним слу жба ма не сме ју да иза зи ва ју штет не смет ње 
ста ни ца ма фик сне са те лит ске слу жбе и ста ни ца ма ра диоди фу зне 
са те лит ске слу жбе ко је ра де у скла ду са од лу ка ма од го ва ра ју ће 
кон фе рен ци је за пла ни ра ње фре квен циј ских до де ла за ра диоди
фу зну са те лит ску слу жбу. (WRC2000).

RR 5.561A Оп сег 8181,5 GHz је та ко ђе на ме њен ама тер ској 
и ама тер ској са те лит ској слу жби на се кун дар ној осно ви. (WRC
2000).

RR 5.562 Ко ри шће ње оп се га 9494,1 GHz од стра не са те лит
ске слу жбе ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) и слу жбе ис тра жи ва ња 
све ми ра (ак тив но) је огра ни че но на ра да ре за осма тра ње облач но
сти, на све мир ским ле те ли ца ма. (WRC97).

RR 5.562A У оп се зи ма 9494,1 GHz и 130134 GHz, услед 
пре но са сиг на ла од све мир ских ста ни ца са те лит ске слу жбе ис
тра жи ва ња Зе мље (ак тив но) ко ји су усме ре ни ка глав ном сно пу 
ра диоастро ном ске ан те не мо же да до ђе до оште ће ња не ких ра
диоастро ном ских при јем ни ка. Све мир ске аген ци је ко је ру ко во де 
пре дај ни ци ма и ра диоастро ном ским ста ни ца ма тре ба ло би за јед
но да пла ни ра ју њи хов рад ка ко би се, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, 
из бе гли та кви слу ча је ви. (WRC2000).

RR 5.562B На ме на оп се га 105109,5 GHz, 111,8114,25 GHz, 
155,5158,5 GHz и 217226 GHz је огра ни че на на ра дио астро но
ми ју у све ми ру. (WRC2000).

RR 5.562E На ме на за са те лит ску слу жбу ис тра жи ва ња Зе мље 
(ак тив на) огра ни че на је на оп сег 133,5134 GHz. (WRC2000).

RR 5.562F На ме на оп се га 155,5158,5 GHz за са те лит ску слу
жбу ис тра жи ва ња Зе мље (па сив на) и слу жбу све мир ских опе ра ци
ја (па сив на) пре ста је да ва жи 1. ја ну а ра 2018. (WRC2000).

RR 5.562G На ме на оп се га 155,5158,5 GHz за фик сну и мо
бил ну слу жбу сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2018. (WRC2000).

RR 5.563A У оп се зи ма 200209 GHz, 235238 GHz, 250252 
GHz и 265275 GHz, се вр ши па сив но пра ће ње ат мос фер ских при
ли ка са зе мље у ци љу кон тро ли са ња ат мос фер ског са ста ва. (WRC
2000).

RR 5.563B Оп сег 237,9238 GHz је, та ко ђе, на ме њен за са те
лит ску слу жбу ис тра жи ва ња Зе мље (ак тив на) и слу жбу ис тра жи
ва ња све ми ра (ак тив на) и то са мо за ра да ре за осма тра ње облач но
сти на све мир ским ле те ли ца ма. (WRC2000).

RR 5.565 Фре квен циј ски оп сег 2751000 GHz ад ми ни стра ци
је мо гу да ко ри сте за екс пе ри мен ти са ње у окви ру ра зних ак тив них 
и па сив них слу жби и за њи хов раз вој. У овом оп се гу дефинисанa 
je потребa па сив них слу жби за ме ре њем спек трал них ли ни ја:

– ра диоастро ном ске: 275323 GHz, 327371 GHz, 388424 
GHz, 426442 GHz, 453510 GHz, 623711 GHz, 795909 GHz и 
926945 GHz;

– слу жбе ис тра жи ва ња Зе мље са те ли том (па сив но) и ис тра
жи ва ње све ми ра (па сив но): 275277 GHz, 294306 GHz, 316334 
GHz, 342349 GHz, 363365 GHz, 379381 GHz, 416434 GHz, 442
444 GHz, 496506 GHz, 546568 GHz, 624629 GHz, 634654 GHz, 
659661 GHz, 684692 GHz, 730 732 GHz, 851853 GHz и 951956 
GHz.

Бу ду ћа ис тра жи ва ња у овом углав ном не ис тра же ном де лу 
спек тра мо гу има ти за ре зул тат до дат не оп се ге за ме ре ње спек
трал них ли ни ја и кон ти ну у ма еми си ја од ин те ре са за па сив не слу
жбе. Ад ми ни стра ци ја ма се пре по ру чу је да пре ду зму све мо гу ће 
ме ре да за шти те ове па сив не слу жбе од штет них смет њи до усва
ја ња на ме не за на ве де не оп се ге у та бе ли на ме не (Ме ђу на род ном 
пла ну на ме не) (WRC2000).

– НО ТЕ ИЗ ЕВРОП СКЕ ТА БЕ ЛЕ НА МЕ НЕ (ECA TA BLE - 
ERC RE PORT 25) РЕ ЛЕ ВАНТ НЕ ЗА ПЛАН НА МЕ НЕ 

EU 1 У фре квен циј ском оп се гу 20108 MHz уоби ча је на мо
гућ ност по де ша ва ња при јем не фре квен ци је за вој ску је 3087,5 
MHz, ме ђу тим не ке вр сте опре ме ко ри сте до њу (20 MHz) или гор
њу (108 MHz) гра нич ну фре квен ци ју, што се ре гу ли ше на на ци
о нал ном ни воу. Сле де ћи фре квен циј ски оп се зи су уса гла ше ни за 
ко ри шће ње од стра не вој ске: 30,3030,50 MHz, 32,1532,45 MHz, 
4147 MHz, 73,3074,10 MHz, 79,079,70 MHz. У слу ча ју до дат них 
зах те ва, до дат ни бло ко ви фре квен ци ја се рас по ре ђу ју по це лом оп
се гу у ко ме по сто ји мо гућ ност по де ша ва ња при јем не фре квен ци је 
ка ко би се обез бе ди ле фре квен ци је за ра дио си сте ме од бра не ко ји 
ко ри сте тех ни ку „фре квен циј ског ска ка ња” као и да би се обез бе
ди ла по др шка ве ћим вој ним је ди ни ца ма (кор пус или три ди ви зи
је). Ово тре ба да обез бе ди на ци о нал на ин сти ту ци ја за ду же на за 
упра вља ње фре квен циј ским спек тром. 

ЕU 2 Оп сег је на ме њен за за јед нич ки рад ци вил них и вој них 
ра диоста ни ца.

EU 3 Ад ми ни стра ци ја ма зе ма ља чла ни ца CEPTa се са ве ту
је да пре ду зму све мо гу ће ме ре ка ко би осло бо ди ле оп сег 4768 
MHz од до де ла у ра диоди фу зној слу жби. До де ле у ра диоди фу
зној слу жби ко је су у скла ду са спо ра зу мом Шток холм, 1961, су 
за шти ће не.
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EU 4 Ад ми ни стра ци ја ма зе ма ља чла ни ца CEPTa се са ве ту је 

да пре ду зму све мо гу ће ка ко би осло бо ди ле оп сег 6873 MHz од 
до де ла у ра диоди фу зној слу жби. До де ле у ра диоди фу зној слу
жби ко је су у скла ду са Фи нал ним ак ти ма Спе ци јал не ре ги о нал не 
кон фе рен ци је, Же не ва, 1960, су за шти ће не.

EU 5 У де ло ви ма оп се га ва зду хо плов не ста ни це и ави он ске 
ста ни це мо гу да ко ри сте ка на ле чи ји је раз мак 8,33 kHz за ко му ни
ка ци ју ко ја не зах те ва ме ре без бед но сти.

EU 6 Мо бил наса те лит ска слу жба је огра ни че на на са те ли те 
на ни ским ор би та ма.

EU 7 Овај оп сег се, та ко ђе, мо же ко ри сти ти за фик сне ве зе 
ма лог ка па ци те та у ру рал ним под руч ји ма, на на ци о нал ној осно ви. 
Ове ве зе тре ба да се ко ор ди ни ра ју са ста ни ца ма мо бил не слу жбе и 
тре ба да бу ду у пот пу но сти за шти ће не.

EU 8 Би ло ка кво ко ри шће ње фик сних ве за ма лог ка па ци те
та тре ба да се из бе га ва у обла сти ма где та кво ко ри шће ње мо же 
иза зва ти штет не смет ње по мор ској мо бил ној VHF ра диоко му ни
ка циј ској слу жби.

EU 9 У све ве ћем бро ју зе ма ља чла ни ца CEPTa де ло ви оп се
га 70–70,5 MHz су та ко ђе на ме ње ни ама тер ској слу жби на се кун
дар ној осно ви.

EU10 Мо бил на слу жба у уса гла ше ном вој ном фре квен циј
ском оп се гу 225–400 MHz се од но си на коп не ну, ва зду хо плов ну, 
по мор ску и са те лит ску мо бил ну при ме ну.

EU11 Не ко ри сти се.
EU12 Ре ле вант не од ред бе чла на 5 Пра вил ни ка оста ју на сна

зи. Ме ђу тим, ад ми ни стра ци ја ма се са ве ту је да мак си мал но ускла
де на ци о нал не Пла но ве на ме не са Ме ђу на род ним пла ном на ме не 
(ITU Ta ble of Al lo ca ti ons) и Европ ским пла ном на ме не (ECA).

EU13 Ад ми ни стра ци ја ма зе ма ља чла ни ца CEPTa се са ве ту је 
да пре ду зму све мо гу ће ме ре ка ко би оп сег 645960 MHz осло бо
ди ле од фре квен циј ских до де ла ра дио ста ни ца ма у ва зду хо плов ној 
ра диона ви га циј ској слу жби.

EU14 Ра диоло ка ци ја огра ни че на на вој ну упо тре бу за ра да
ре на бро до ви ма мор на ри це.

EU15 У фре квен циј ском оп се гу 13502690 MHz так тич ки 
ра дио ре леј ни си сте ми би тре ба ло да има ју мо гућ ност по де ша ва
ња при јем не фре квен ци је уну тар це лог оп се га. По тре бе так тич
ких ра дио ре леј них си сте ма тре ба ло би да се за до во ље из сле де
ћих по доп се га: 13501400 MHz; 14271452 MHz; 14921525 MHz; 
16601670 MHz; 16751710 MHz; 17851800 MHz; 20252110 MHz; 
22002290 MHz; 25202575 MHz; 26152670 MHz. Так тич ки ра
дио ре леј ни си сте ми мо гу да ра де у оп се зи ма 25202575 MHz и 
26152670 MHz под усло вом да не иза зи ва ју штет не смет ње те ре
стрич ком си сте му IMT и да не зах те ва ју за шти ту од исте. Уоби ча
јен зах тев од 2х45 MHz за рад так тич ких ра дио ре леј них си сте ма у 
по гра нич ном под руч ју мо же се ре а ли зо ва ти у оп се зи ма 20252110 
MHz и 22002290 MHz и по себ но у оп се зи ма 20252070/22002245 
MHz.

EU15А Ко ри шће ње оп се га од стра не мо бил не слу жбе је огра
ни че но на так тич ке ра диоре леј не при ме не.

EU16 На кон уво ђе ња си сте ма IMT фик сна слу жба ће ра ди ти 
на се кун дар ној осно ви у од го ва ра ју ћим де ло ви ма оп се га.

EU16А Ко ри шће ње оп се га од стра не мо бил не слу жбе је огра
ни че но на так тич ке ра диоре леј не и SAP/SAB при ме не.

EU17 У по доп се зи ма 34003410 MHz, 56605670 MHz, 10,36
10,37 GHz, 10,4510,46 GHz ама тер ска слу жба ра ди на се кун дар ној 
осно ви. При ли ком до де љи ва ња фре квен ци ја дру гим слу жба ма, од 
ад ми ни стра ци ја зе ма ља чла ни ца CEPTa се тра жи да, где год је то 
мо гу ће, упра вља ју овим по доп се зи ма та ко да омо гу ће при јем еми
си ја ра дио ама тер ских ста ни ца чи ја је гу сти на флук са сна ге ми ни
мал на.

EU17А Ко ри шће ње оп се га од стра не мо бил не слу жбе је огра
ни че но на SAP/SAB при ме не.

EU 18 Овај оп сег на ме њен ва зду хо плов ној ра диона ви га ци ји 
ће би ти пред мет да љег раз ма тра ња ка ко би се за до во љи ли бу ду ћи 
зах те ви и пра тио раз вој.

EU 19 Оп сег је на ме њен ра диоастро ном ској слу жби. Ад
ми ни стра ци ја ма зе ма ља чла ни ца CEPTa се са ве ту је да пре ду зму 
мак си мал не ме ре да за шти те ра диоастро ном ску слу жбу од штет
них смет њи. Еми си је са све мир ских ста ни ца и ста ни ца у ва зду ху у 
овом и су сед ним оп се зи ма мо гу иза зва ти озбиљ не штет не смет ње.

EU 20 Оп сег на ме њен фик сној слу жби је од ре ђен за за јед нич
ко ци вил но и вој но ко ри шће ње. При о ри тет ко ри шће ња у сми слу 

ка на ла и по доп се га се од ре ђу је до го во ром из ме ђу за ин те ре со ва
них стра на. 

EU 21 Не ко ри сти се.
EU 22 Оп сег 52505850 MHz се ко ри сти за раз не ра дио де

тер ми на циј ске при ме не у окви ру ра диона ви га циј ске и ра диоло
ка циј ске слу жбе.

EU 23 У по доп се зи ма 56605670 MHz (Зе мља–све мир), 5830
5850 MHz (све мирЗе мља) и 10,4510,5 GHz ама тер ска са те лит ска 
слу жба до дат но ра ди на се кун дар ној осно ви и не сме да иза зи ва 
штет не смет ње дру гим слу жба ма. При ли ком до де љи ва ња фре
квен ци ја дру гим слу жба ма од ад ми ни стра ци ја зе ма ља чла ни ца 
CEPTa се оче ку је да у овим по доп се зи ма, где год је то мо гу ће, 
омо гу ће при јем еми си ја ра дио ама тер ских ста ни ца чи ја је гу сти на 
флук са сна ге ми ни мал на. 

EU 24 Оп сег 850010000 MHz се ко ри сти за раз не ра дио де
тер ми на циј ске при ме не у окви ру ра диона ви га циј ске и ра диоло
ка циј ске слу жбе.

EU 25 Не ко ри сти се.
EU 26 Оп сег 13,2514 GHz се ко ри сти за раз не ра дио де тер

ми на циј ске по тре бе у окви ру ра диона ви га циј ске и ра диоло ка циј
ске слу жбе. Бу ду ће ко ри шће ње овог оп се га би ће пред мет да љег 
раз ма тра ња. 

ЕU 27 Фре квен циј ски оп сег ко ји је у оп штој вој ној упо тре би 
у Евро пи и ко ји је у Та бе ли ECA од ре ђен за вој не при ме не. Пред
мет ни фре квен циј ски оп сег је осно ва за вој но пла ни ра ње и ко ри
шће ње. Оп сег се мо же ко ри сти ти на за јед нич кој осно ви из ме ђу 
вој них и ци вил них ко ри сни ка у скла ду са на ци о нал ним по тре ба ма 
и ре гу ла ти вом. 

EU 28 Ад ми ни стра ци је чла ни це CEPTa не ће уво ди ти но
ве си сте ме у фик сној слу жби у оп се гу 11,7 – 12,5 GHz (ERC/
DEC(00)08).

EU 29 Оп се зи 890915/935960 MHz, 880890/925935 MHz, 
17101785/18051880 MHz, 19001980 MHz, 20102025 MHz и 
20102170 MHz су ре зер ви са ни са мо за јав ну мо бил ну упо тре бу. 
Ко ри шће ње ових оп се га за дру ге слу жбе, нпр. за фик сну слу жбу, 
до зво ље но је са мо та мо где је мо гућ па ра ле лан рад са јав ним мо
бил ним си сте ми ма тј. у рет ко на се ље ним или се о ским обла сти ма 
где оп сег ни је по тре бан за јав не мо бил не си сте ме.

EU 30 При ли ком ко ри шће ња оп се га 925935 MHz за мо бил
ну слу жбу, од но сно за ме ђу на род но пла ни ра ње у ве зи са вој ном 
слу жбом, на ци о нал не ад ми ни стра ци је би тре ба ло да узму у об зир 
ко ор ди на ци о не обла сти око ло ка ци ја EISCAT. Уре ђа ји крат ког до
ме та (SRD) не тре ба да ко ри сте овај оп сег.

EU 31 Оп сег 440470 MHz је оп сег у окви ру ко га се по де ша
ва при јем на фре квен ци ја за при ват ни пеј џинг си стем (Pri va te Wi de 
Area Pa ging – PWAP).

EU 32 Оп се зи 880915 MHz и 925960 MHz се у ве ћи ни зе
ма ља чла ни ца CEPTa ко ри сте за GSM (мо бил ни си стем дру ге 
ге не ра ци је) и оче ку је се да ће би ти ко ри шће ни за IMT (мо бил ни 
си стем тре ће ге не ра ци је), у за ви сно сти од тр жи шта и на ци о нал не 
ре гу ла ти ве.

EU 33 Оче ку је се да ће оп сег 18801900 MHz би ти ко ри шћен 
за IMT/DECT.

EU 34 Де ло ви оп се га 450457,5/460467,5 MHz та ко ђе мо гу 
да се ко ри сте за по сто је ће и бу ду ће јав не мо бил не мре же, на на ци
о нал ном ни воу.

EU 35 У Евро пи, оп сег 75,576 GHz је та ко ђе на ме њен ама
тер ској и ама тер ској са те лит ској слу жби.

ПРИЛОГ2

СПИСАК

НАЦИОНАЛНИХПРОПИСАИЗОБЛАСТИ
РАДИО-КОМУНИКАЦИЈА

Озна ка 
број

НА ЗИВ ПРО ПИ СА Сл. лист
СФРЈ

Сл.гла
сник РС

P1 Пра вил ник о тех нич коекс пло а та ци о ним усло ви ма ра
диоста ни ца за јед но смер ни по зив

9/75

P2 Пра вил ник о тех нич коекс пло а та ци о ним усло ви ма ра
диоди фу зних ста ни ца за ам пли туд но мо ду ли са не еми
си је

57/75, 
6/83
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Озна ка 
број

НА ЗИВ ПРО ПИ СА Сл. лист
СФРЈ

Сл.гла
сник РС

P3 Пра вил ник о тех нич коекс пло а та ци о ним усло ви ма ра
диоди фу зних ста ни ца за фре квен циј ски мо ду ли са не 
еми си је

57/75

P4 Пра вил ник о те нич ким и екс пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоста ни це у за јед
нич ким ра диове за ма на те ри то ри ји оп шти не

23/77

P5 Пра вил ник о тех нич ким и екс пло а та ци о ним усло вим 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоди фу зне ста ни це 
за еми си је цр нобе ле те ле ви зи је и те ле ви зи је у бо ји

8/78

P6 Пра вил ник о тех нич ким и екс пло а та ци о ним усло вим 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоди фу зни пре тва ра
чи за фре квен циј ски мо ду ли са не еми си је

30/78

P7 Пра вил ник о тех нич ким и екс пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти бе жич ни ми кро фо ни

34/78

P8 Пра вил ник о те хич ким и екс пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоста ни це за ам пли
туд но мо ду ли са не ра диоте ле фон ске еми си је са јед ним 
боч ним оп се гом

14/80

P9 Пра вил ник о тех нич ким и екс пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоста ни це за фре
квен циј ски или фа зно мо ду ли са не ра диоте ле фон ске 
еми си је

28/81, 
42/82, 
64/86

P10 Пра вил ник о тех нич ким и екс пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоста ни це за ам пли
туд но мо ду ли са не ра диоте ле граф ске еми си је са јед
ним боч ним оп се гом

70/81

P11 Пра вил ник о тех нич ким и ек пло а та ци о ним усло ви ма 
под ко ји ма се мо гу ко ри сти ти ра диоди фу зне ста ни це 
у оп се гу хек то ме тар ских та ла са

6/83

P12 Пра вил ник о ве ли чи ни за штит не зо не у бли зи ни од ре
ђе них ра диоста ни ца

72/90

P13 Пра вил ник о сло бод ним прав ци ма за улаз и из лаз ра
диоре леј них ве за (ра диоко ри дор) у гра до ви ма и на се
љи ма град ског ка рак те ра

72/90

P14
Пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју 
обал не и брод ске ра диоста ни це

72/99
(Сл. 
лист 
СРЈ)

P15 Пра вил ник о на чи ну ко ри шће ња ама тер ских ра дио ста
ни ца

52/11

P16 Пра вил ник о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма пре но сних 
и џеп них ра диоста ни ца

44/83

P17 Пра вил ник о тех нич ким ка рак те ри сти ка ма руч них ра
диоста ни ца (CB)

33/78

P18 Пра вил ник о вр ста ма ра диоста ни ца за ко је се не из да је 
до зво ла за ра диоста ни цу

26/07

P19 Пра вил ник о утвр ђи ва њу вр ста јав них те ле ко му ни ка
ци о них услу га за ко је се из да је ли цен ца

29/06

P20 Пра вил ник о па ра ме три ма ква ли те та јав но до ступ
них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га и спро во
ђе њу кон тро ле оба вља ња де лат но сти елек трон ских 
ко му ни ка ци ја

73/11

P21 Пра вил ник о ра дио опре ми и те ле ко му ни ка ци о ној 
тер ми нал ној опре ми

67/11

P22 Пра вил ник о на чи ну ко ри шће ња ра дио ста ни ца на 
до ма ћим и стра ним ва зду хо пло ви ма, ло ко мо ти ва ма, 
бро до ви ма и дру гим пло ви ли ма

60/11
68/11

P23 Пра вил ник о обра сци ма зах те ва за из да ва ње по је ди
нач не до зво ле за ко ри шће ње ра диофре квен ци ја

8/11

P24 Пра вил ник о оп штим усло ви ма за оба вља ње де лат
но сти елек трон ских ко му ни ка ци ја по ре жи му оп штег 
овла шће ња

38/11, 
44/11

P25 Пра вил ник о бро ју ли цен ци, пе ри о ду на ко ји се из
да је ли цен ца, ми ни мал ним усло ви ма за из да ва ње и 
нај ма њем из но су јед но крат не на кна де ко ја се пла ћа 
при ли ком из да ва ња ли цен це за јав ну те ле ко му ни
ка ци о ну мре жу у фре квен циј ском оп се гу 411.875
418.125/421.875428.125 MHz

15/09

P26 Пра вил ник о бро ју и пе ри о ду на ко ји се из да је ли
цен ца за јав не мо бил не те ле ко му ни ка ци о не мре же и 
услу ге, као и о ми ни мал ним усло ви ма и нај ма њем из
но су јед но крат не на кна де за из да ва ње ли цен це

2 9 / 0 6 , 
77/06

P27 Пра вил ник о бро ју и пе ри о ду на ко ји се из да је Ли цен ца за 
јав не фик сне те ле ко му ни ка ци о не мре же и услу ге, као и о ми
ни мал ним усло ви ма за из да ва ње Ли цен це и нај ма њем из но су 
јед но крат не на кна де за из да ва ње Ли цен це

87/09

P28 Пра вил ник о по ступ ку из да ва ња до зво ла за јав не те
ле ко му ни ка ци о не мре же и јав не те ле ко му ни ка ци о не 
услу ге и во ђе њу ре ги стра

29/06

P29 Пра вил ник о усло ви ма и по ступ ку из да ва ња одо бре
ња јав ном те ле ко му ни ка ци о ном опе ра то ру за по ве зи
ва ње до ма ће те ле ко му ни ка ци о не мре же са те ле ко му
ни ка ци о ном мре жом дру ге др жа ве

94/08

Озна ка 
број

НА ЗИВ ПРО ПИ СА Сл. лист
СФРЈ

Сл.гла
сник РС

P30 Пра вил ник о утвр ђи ва њу вр ста јав них те ле ко му ни ка
ци о них услу га за ко је се из да је ли цен ца

29/06

P31 Пра вил ник о пре ла ску са ана лог ног на ди ги тал но 
еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма и при сту пу мул
ти плек су у те ре стрич кој ди ги тал ној ра ди о ди фу зи ји

12/11

P32 Пра вил ник о на чи ну кон тро ле ко ри шће ња ра диофре
квен циј ског спек тра, оба вља ња тех нич ких пре гле да и 
за шти те од штет них смет њи

60/11

P33 Пра вил ник о елек тро маг нет ској ком па ти бил но сти 13/10
P34 Пра вил ник о из во ри ма не јо ни зу ју ћих зра че ња од по

себ ног ин те ре са, вр ста ма из во ра, на чи ну и пе ри о ду 
њи хо вог ис пи ти ва ња

104/09

P35 Пра вил ник о гра ни ца ма из ла га ња не јо ни зу ју ћим зра
че њи ма

104/09

P36 План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за те ре стрич ке 
ана лог не FM и TV ра диоди фу зне ста ни це за те ри то
ри ју Ре пу бли ке Ср би је

74/07, 
27/08, 
2/10

P37 План рас по де ле фре квен ци ја за си сте ме са фик сним 
бе жич ним при сту пом (FWA) у фре квен циј ским оп се
зи ма 34103600 МHz и 36003800 МHz

17/08

P38 План рас по де ле фре квен ци ја за ра дио си сте ме у фре
квен циј ском оп се гу 410420/420430 MHz

8/09

P39 План рас по де ле ра дио фре квен ци ја за UMTS/IMT
2000 ра дио си стем

17/08

P40 План рас по де ле ра дио фре квен ци ја за GSM/DCS 
1800 ра дио си стем

17/08

P41 Пра вил ник о ви си ни тро шко ва из да ва ња до зво ла за 
ра дио ста ни це

4/10

ПРИЛОГ3

CEPT/ECC/ERCОДЛУКЕИПРЕПОРУКЕ
КОЈЕСУПРЕУЗЕТЕИЗERCИЗВЕШТАЈА25

ECC/DEC/(11)03 ECC De ci sion of 24 Ju ne 2011 on the har mo ni zed use of fre qu en ci es 
for Ci ti zen’ Band (CB) ra dio equ ip ment

ECC/DEC/(11)02 ECC De ci sion of 11 March 2011on the in du strial Le vel Pro bing 
Ra dars (LPR) ope ra ting in fre qu ency bands 68.5 GHz, 24.0526.5 
GHz, 5764 GHz and 7585 GHz

ECC/DEC/(11)01 ECC De ci sion of 11 March 2011on the pro tec tion of EESS in the 
band 14001427 MHz

ECC/DEC/(10)02 ECC/DEC/(10)02 ECC De ci sion of 12 No vem ber 2010 on com pa ti
bi lity bet we en the fi xed sa tel li te ser vi ce in the 3031 GHz band and 
the Earth ex plo ra ti on sa tel li te ser vi ce (pas si ve) in the 31.331.5 GHz 
band 

ECC/DEC/(10)01 ECC De ci sion of 12 No vem ber 2010 on sha ring con di ti ons in the 
10.610.68 GHz band bet we en the fi xed ser vi ce, mo bi le ser vi ce and 
Earth ex plo ra ti on sa tel li te ser vi ce (pas si ve)

ECC/DEC/(09)04 ECC De ci sion of 30 Oc to ber 2009 on exemp ti on from in di vi dual li
cen sing and the free cir cu la tion and use of tran smitonly mo bi le sa
tel li te ter mi nals ope ra ting in the Mo bi leSa tel li te Ser vi ce al lo ca ti ons 
in the 1613.8  1626.5 MHz band 

ECC/DEC/(09)03 ECC De ci sion of 30 Oc to ber 2009 on har mo ni sed con di ti ons for 
Mo bi le/Fi xed Com mu ni ca ti ons Net works (MFCN)ope ra ting in the 
band 790862 MHz

ECC/DEC/(09)02 ECC De ci sion of 26 Ju ne 2009 on the har mo ni sa tion of the bands 
16101626.5 MHz and 2483.52500 MHz for use by systems in the 
Mo bi leSa tel li te Ser vi ce

ECC/DEC/(09)01 ECC De ci sion of 13 March 2009 on the har mo ni sed use of the 6364 
GHz fre qu ency band for In tel li gent Tran sport Systems (ITS) 

ECC/DEC/(08)08 ECC De ci sion of 31 Oc to ber 2008 on the har mo ni sed use of GSM sys
tem on bo ard ves sels in the fre qu ency bands 880915/925960 MHz and 
17101785/18051880 MHz

ECC/DEC/(08)05 ECC De ci sion of 27 Ju ne 2008 on the har mo ni sa tion of fre qu ency bands 
for the im ple men ta tion of di gi tal Pu blic Pro tec tion and Di sa ster Re li ef 
(PPDR) ra dio ap pli ca ti ons in bands wit hin the 380470 MHz ran ge

ECC/DEC/(08)01 ECC De ci sion of 14 March 2008 on the har mo ni sed use of the 5875
5925 MHz fre qu ency band for In tel li gent Tran sport Systems (ITS)

ECC/DEC/(07)05 ECC De ci sion of 21 De cem ber 2007 on exemp ti on from in di vi dual 
li cen sing of land mo bi le sa tel li te ter mi nals ope ra ting in the Mo bi le
Sa tel li te Ser vi ce al lo ca tion in the fre qu ency ran ge 13 GHz

ECC/DEC/(07)04 ECC De ci sion of da te/month 2007 on free cir cu la tion and use of mo
bi le sa tel li te ter mi nals ope ra ting in the Mo bi leSa tel li te Ser vi ce al lo
ca tion in the fre qu ency ran ge 13 GHz

ECC/DEC/(07)02 ECC De ci sion of 30 March 2007 on ava i la bi lity of fre qu ency bands 
bet we en 34003800 MHz for the Har mo ni sed im ple men ta tion of 
Bro ad band Wi re less Ac cess systems (BWA)



16. октобар 2012. Број 99 29
ECC/DEC/(06)13 ECC De ci sion of 1 De cem ber 2006 on de sig na tion of the bands 880

915 MHz, 925960 MHz, 17101785 MHz and 18051880 MHz for 
ter re strial IMT2000/UMTS systems

ECC/DEC/(06)12 ECC De ci sion of 1 De cem ber 2006 on the har mo ni sed con di ti ons for 
de vi ces using Ul traWi de band (UWB) tec hno logy with Low Duty 
Cycle (LDC) in the fre qu ency band 3.4 4.8 GHz amen ded 31 Oc
to ber 2008

ECC/DEC/(06)10 ECC De ci sion of 1 De cem ber 2006 on tran si ti o nal ar ran ge ments for 
the Fi xed Ser vi ce and tac ti cal ra dio re lay systems in the bands 1980
2010 MHz and 21702200 MHz in or der to fa ci li ta te the har mo ni
sed in tro duc tion and de ve lop ment of systems in the Mo bi le Sa tel li te 
Ser vi ce in clu ding tho se sup ple men ted by a Com ple men tary Gro und 
Com po nent

ECC/DEC/(06)09 ECC De ci sion of 1 De cem ber 2006 on de sig na tion of the bands 
19802010 MHz and 21702200 MHz for use by systems in the 
Mo bi leSa tel li te Ser vi ce (MSS) in clu ding tho se sup ple men ted by a 
Com ple men tary Gro und Com po nent (CGC) amen ded 5 Sep tem ber 
2007

ECC/DEC/(06)07 ECC De ci sion of 1 De cem ber 2006 on The har mo ni sed use of air bor
ne GSM systems in the fre qu ency bands 17101785 and 18051880 
MHz amen ded 13 Ju ne 2009 

ECC/DEC/(06)06 ECC De ci sion of 7 July 2006 on the ava i la bi lity of fre qu ency bands 
for the in tro duc tion of Nar row Band Di gi tal Land Mo bi le PMR/PA
MR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

ECC/DEC/(06)05 ECC De ci sion of 7 July 2006 on the har mo ni sed fre qu ency bands to 
be de sig na ted for AirGro undAir ope ra tion (AGA) of Di gi tal Land 
Mo bi le Systems for the Emer gency Ser vi ces

ECC/DEC/(06)04 ECC De ci sion of 24 March 2006 on the har mo ni sed con di ti ons for 
de vi ces using UWB tec hno logy in bands be low 10.6 GHz amen ded 
6 July 2007

ECC/DEC/(06)03 ECC De ci sion of 24 March 2006 on Exemp ti on from In di vi dual Li
cen sing of high e.i.r.p. sa tel li te ter mi nals (HEST) with e.i.r.p. abo ve 
34 dBW ope ra ting wit hin the Fre qu ency Bands 10.70–12.75 GHz or 
19.70–20.20 GHz spa ce–to–Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–
30.00 GHz Earth–to–spa ce

ECC/DEC/(06)02 ECC De ci sion of 24 March 2006 on Exemp ti on from In di vi dual Li
cen sing of Low e.i.r.p. Sa tel li te Ter mi nals (LEST) ope ra ting wit hin 
the Fre qu ency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz spa ce–to–
Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth–to–Spa ce.

ECC/DEC/(06)01 ECC De ci sion of 24 March 2006 on the har mo ni sed uti li sa tion of 
spec trum for ter re strial IMT–2000/UMTS systems ope ra ting wit hin 
the bands 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz and 2110–2170 MHz

ECC/DEC/(05)12 ECC De ci sion of 28.10.2005 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni cal 
cha rac te ri stics, exemp ti on from in di vi dual li cen sing and free car ri
a ge and use of di gi tal PMR 446 ap pli ca ti ons ope ra ting in the fre qu
ency band 446.1 – 446.2 MHz

ECC/DEC/(05)11 ECC De ci sion of 24 Ju ne 2005 on the free cir cu la tion and use of 
Air craft Earth Sta ti ons (AES) in the fre qu ency bands 14–14.5 GHz 
(Earth–to–spa ce), 10.7–11.7GHz (spa ce–to–Earth) and 12.5–12.75 
GHz (Spa ce–to–Earth)

ECC/DEC/(05)10 ECC De ci sion of 24 Ju ne 2005 on the free cir cu la tion and use of Earth 
Sta ti ons on bo ard Ves sels ope ra ting in fi xed sa tel li te ser vi ce net works 
in the fre qu ency bands 14 –14.5 GHz (Earth–to–spa ce), 10.7–11.7 
GHz (spa ce–to–Earth) and 12.5–12.75 GHz (spa ce–to–Earth)

ECC/DEC/(05)09 ECC De ci sion of 24 Ju ne 2005 on the free cir cu la tion and use of 
Earth Sta ti ons on bo ard Ves sels ope ra ting in Fi xed Sa tel li te ser vi ce 
net works in the fre qu ency bands 5 925–6 425 MHz (Earth–to–spa ce) 
and 3 700–4 200 MHz (spa ce–to–Earth)

ECC/DEC/(05)08 ECC De ci sion of 24 Ju ne 2005 on the ava i la bi lity of fre qu ency 
bands for High Den sity ap pli ca ti ons in the Fi xed–Sa tel li te Ser vi ce 
(spa ce–to–Earth and Earth–to–spa ce)

ECC/DEC/(05)05 ECC De ci sion of 18 March 2005 on har mo ni sed uti li sa tion of spec
trum for IMT–2000/UMTS systems ope ra ting wit hin the band 2500–
2690 MHz

ECC/DEC/(05)02 ECC De ci sion of 18 March 2005 on the use of the fre qu ency band 
169.4–169.8125 MHz

ECC/DEC/(05)01 ECC De ci sion of 18 March 2005 on the use of the band 27.5–29.5 
GHz by fi xed ser vi ce and un co or di na ted Earth sta ti ons of the fi xed–
sa tel li te ser vi ce (Earth–to–spa ce)

ECC/DEC/(0410 ECC De ci sion of 12 No vem ber 2004 on the fre qu ency bands to be 
de sig na ted for the tem po rary in tro duc tion of Auto ma ti ve Short Ran
ge Ra dars (SRR) amen ded 5 Sep tem ber 2007

ECC/DEC/(04)09 ECC De ci sion of 12 No vem ber 2004 on de sig na tion of the bands 
1518–1525 MHz and 1670–1675 MHz for the Mo bi le Sa tel li te Ser
vi ce amen ded 25 Ju ne 2009

ECC/DEC/(04)08 ECC De ci sion of 9 July 2004 on the har mo ni sed use of the 5 GHz 
fre qu ency bands for the im ple men ta tion of Wi re less Ac cess Systems 
in clu ding Ra dio Lo cal Area Net works (WAS/RLANs) amen ded 3 
No vem ber 2009

ECC/DEC/(04)06 ECC De ci sion of 19 March 2004 on the ava i la bi lity of fre qu ency 
bands for the in tro duc tion of Wi de Band Di gi tal Land Mo bi le PMR/
PA MR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands amen ded 26 Ju ne 09

ECC/DEC/(04)03 ECC De ci sion of 19 March 2004 on the fre qu ency band 77–81 GHz 
to be de sig na ted for the use of Auto mo ti ve Short Ran ge Ra dars

ECC/DEC/(03)04 Exemp ti on from In di vi dual Li cen sing (VSAT) 14.2514.50 GHz 
Earthtospa ce and 10.7011.70 GHz spa cetoEarth

ECC/DEC/(03)02 ECC De ci sion of 17 Oc to ber 2003 on the de sig na tion of the fre qu
ency band 1479.5–1492MHz for use by Sa tel li te Di gi tal Audio Bro
ad ca sting systems

ECC/DEC/(02)10 ECC De ci sion of 15 No vem ber 2002 on exemp ti on from in di vi dual 
li cen sing of GSM–R mo bi le ter mi nals ope ra ting wit hin the fre qu
ency bands 876–880 MHz and 921–925 MHz for ra il way pur po ses

ECC/DEC/(02)09 ECC De ci sion of 15 No vem ber 2002 on free cir cu la tion and use 
of GSM–R mo bi le ter mi nals ope ra ting wit hin the fre qu ency bands 
876–880 MHz and 921–925 MHz for ra il way pur po ses in CEPT 
mem ber co un tri es, en lar ging the fi eld of ap pli ca tion of ERC/DEC/
(95)01

ECC/DEC/(02)06 ECC De ci sion of 15 No vem ber 2002 on the de sig na tion of fre qu ency 
band 2500–2690 MHz for UMTS/IMT–2000

ECC/DEC/(02)05 ECC De ci sion of 5 July 2002 on the de sig na tion and ava i la bi lity of 
fre qu ency bands for ra il way pur po ses in the 876–880 and 921–925 
MHz bands amen ded 26 Ju ne 2009

ECC/DEC/(02)04 ECC De ci sion of 15 March 2002 on the use of the band 40.5–42.5 
GHz by ter re strial (fi xed ser vi ce / bro ad ca sting ser vi ce) systems and 
un co or di na ted Earth sta ti ons in the fi xed sa tel li te ser vi ce and bro ad
ca sting–sa tel li te ser vi ce (spa ce to Earth)

ECC/DEC/(02)01 ECC De ci sion of 15 March 2002 on the fre qu ency bands to be de sig
na ted for the co or di na ted in tro duc tion of Road Tran sport and Traf fic 
Te le ma tic Systems

ERC/DEC/(01)19 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu ency bands to 
be de sig na ted for the Di rect Mo de Ope ra tion (DMO) of the Di gi tal 
Land Mo bi le Systems for the Emer gency Ser vi ces

ERC/DEC/(01)17 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Ul tra Low Po wer Ac ti ve Me di cal Im plants 
ope ra ting in the fre qu ency band 402–405 MHz

ERC/DEC/(01)16 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for in duc ti ve ap pli ca ti ons ope ra ting in the fre
qu ency band 26.957 – 27.283 MHz

ERC/DEC/(01)12 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Mo del con trol ope ra ting in the fre qu en ci es 
40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz

ERC/DEC/(01)11 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Flying Mo del con trol ope ra ting in the fre qu
ency band 34.995–35.225 MHz

ERC/DEC/(01)10 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Mo del con trol ope ra ting in the fre qu en ci es 
26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz

ERC/DEC/(01)08 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Mo ve ment De tec tion and Alert ope ra ting in 
the fre qu ency band 2400–2483.5 MHz

ERC/DEC/(01)07 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec hni
cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of Short 
Ran ge De vi ces used for Ra dio Lo cal Area Net works (RLANs) ope
ra ting in the fre qu ency band 2400–2483.5 MHz

ERC/DEC/(01)03 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec
hni cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of 
Non–spe ci fic Short Ran ge De vi ces ope ra ting in the fre qu ency band 
40.660–40.700 MHz

ERC/DEC/(01)02 ERC De ci sion of 12 March 2001 on har mo ni sed fre qu en ci es, tec
hni cal cha rac te ri stics and exemp ti on from in di vi dual li cen sing of 
Non–spe ci fic Short Ran ge De vi ces ope ra ting in the fre qu ency band 
26.957–27.283 MHz

ERC/DEC/(00)07 ERC De ci sion of 19 Oc to ber 2000 on the sha red use of the band 17.7–
19.7 GHz by the fi xed ser vi ce and Earth sta ti ons of the fi xed sa tel li te 
ser vi ces (spa ce–to–Earth)

ERC/DEC/(00)08 ERC De ci sion of 19 Oc to ber 2000 on the use of the band 10.7  12.5 
GHz by the fi xed ser vi ce and Earth sta ti ons of the bro ad ca stingsa
tel li te and fi xedsa tel li te ser vi ce

ERC/DEC/(00)02 ERC De ci sion of 27 March 2000 on the use of the band 37.5–40.5 GHz 
by the fi xed ser vi ce and Earth sta ti ons of the fi xed – sa tel li te ser vi ce 
(spa ce to Earth)

ERC/DEC/(99)17 ERC De ci sion of 1 Ju ne 1999 on the Auto ma tic Iden ti fi ca tion and 
Sur ve il lan ce system (AIS) chan nels in the ma ri ti me VHF band

ERC/DEC/(99)15 ERC De ci sion of 1 Ju ne 1999 on the de sig na tion of the har mo ni sed 
fre qu ency band 40.5 to 43.5 GHz for the in tro duc tion of Mul ti me dia 
Wi re less Systems (MWS) in clu ding Mul ti po int Vi deo Di stri bu tion 
Systems (MVDS) amen ded 5 March 2010

ERC/DEC/(99)06 ERC De ci sion of 10 March 1999 on the har mo ni sed in tro duc tion of 
sa tel li te per so nal com mu ni ca tion systems ope ra ting in the bands be
low 1 GHz (S–PCS<1GHz)

ERC/DEC/(98)25 ERC De ci sion of 23 No vem ber 1998 on the har mo ni zed fre qu ency 
band to be de sig na ted for PMR 446
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ERC/DEC/(97)02 ERC De ci sion of 21 March 1997 on the ex ten ded fre qu ency bands to 
be used for the GSM Di gi tal Pan–Euro pean Com mu ni ca ti ons System

ERC/DEC/(94)01 ERC De ci sion of 24 Oc to ber 1994 on the fre qu ency bands to be de
sig na ted for the co or di na ted in tro duc tion of the GSM Di gi tal pan–
Euro pean com mu ni ca ti ons System

ECC/REC/(11)10 Lo ca tion Trac king Ap pli ca tion for emer gency and di sa ster si tu a ti ons
ECC/REC/(11)09 UWB Lo ca tion Trac king Systems Type 2 (LT2)
ECC/REC/(11)08 Fra me work for aut ho ri za tion re gi me of in do or Glo bal Na vi ga tion 

Sa tel li te System (GNSS) Pse u do li tes in the band 15591610 MHz
ECC/REC/(11)05 Fre qu ency plan ning and fre qu ency co or di na tion for ter re strial sys

tems for Mo bi le/Fi xed Com mu ni ca tion Net works (MFCN)
capable of providing electronic communications services in the fre
quency band 2 5002 690 MHz

ECC/REC/(11)04 Fre qu ency plan ning and fre qu ency co or di na tion for ter re strial sys
tems for Mo bi le/Fi xed Com mu ni ca tion Net works (MFCN)
capable of providing electronic communications services in the fre
quency band 790862 MHz

ECC/REC/(11)01 Gu i de li nes for as sig nment of fre qu ency blocks for fi xed wi re less sys
tems in the bands 24.526.5 GHz, 27.529.5 GHz and 31.833.4 GHz

ECC/REC/(10)03 Har mo ni sed CEPT exa mi na ti on pro ce du res for the Long Ran ge Cer
ti fi ca te (LRC) for nonso las ves sels

ECC/REC/(10)02 A fra me work for aut ho ri sa tion re gi me of Glo bal Na vi ga tion Sa tel li te 
System (GNSS) re pe a ters

ECC/REC/(10)01 Gu i de li nes for com pa ti bi lity bet we en Com ple men tary Gro und Com
po nents (CGC) ope ra ting in the band 21702200 MHz and EESS/
SOS/SRS earth sta ti ons ope ra ting in the band 22002290 MHz

ECC/REC/(09)01 Use of the 5764 GHz fre qu ency band for po inttopo int Fi xed Wi
re less Systems

ECC/REC/(08)04 The iden ti fi ca tion of fre qu ency bands for the im ple men ta tion of 
Broad Band Di sa ster Re li ef (BBDR) ra dio ap pli ca ti ons in the 5 GHz 
fre qu ency ran ge

ECC/REC/(08)02 Fre qu ency plan ning and fre qu ency co or di na tion for the GSM 900 
(in clu ding EGSM) / UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 land mo
bi le systems

ECC/REC/(08)01 Use of the band 58555875 MHz for In tel li gent Tran sport Systems 
(ITS)

ECC/REC/(06)04 Use of the band 57255875 MHz for Bro ad band Fi xed Wi re less Ac
cess (BFWA)

ECC/DEC/(06)03 ECC De ci sion of 24 March 2006 on Exemp ti on from In di vi dual Li
cen sing of high e.i.r.p. sa tel li te ter mi nals (HEST) with e.i.r.p.
abo ve 34 dBW ope ra ting wit hin the Fre qu ency Bands 10.70–12.75 
GHz or 19.70–20.20 GHz spa ce–to–Earth and 14.00–14.25
GHz or 29.50–30.00 GHz Earth–to–space

ECC/DEC/(06)02 ECC De ci sion of 24 March 2006 on Exemp ti on from In di vi dual Li
cen sing of Low e.i.r.p. Sa tel li te Ter mi nals (LEST) ope ra ting
wit hin the Fre qu ency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz 
spa ce–to–Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz
Earth–to–Space.

ECC/REC/(05)08 Fre qu ency plan ning and fre qu ency co or di na tion for the GSM 900, 
GSM 1800, E–GSM and GSM–R systems

ECC/REC/(05)07 Ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for Fi xed Ser vi ce systems 
ope ra ting in the bands 71–76 GHz and 81–86 GHz

ECC/REC/(05)02 Use of the 64–66 GHz fre qu ency band for Fi xed Ser vi ce
ECC/REC/(04)05 Re com men ded gu i de li nes for ac com mo da tion and as sig nment of 

mul ti po int Fi xed Wi re less Systems in fre qu ency bands 3.4–3.6 and 
3.6–3.8 GHz

ECC/REC/(02)09 Pro tec tion of Aero na u ti cal Ra dio Na vi ga tion Ser vi ce in the band 
2700–2900 MHz from in ter fe ren ce ca u sed by the ope ra tion of Di gi
tal Cor dless Ca me ras

ECC/REC/(02)06 Pre fer red chan nel ar ran ge ments for di gi tal fi xed ser vi ce systems 
ope ra ting in the fre qu ency ran ge 7125–8500 MHz

ECC/REC/(02)02 Chan nel ar ran ge ments for di gi tal fi xed ser vi ce systems (po int–to–
po int and po int–to–mul ti po int) ope ra ting in the fre qu ency band 
31–31.3 GHz

ECC/REC/(01)04 Re com men ded gu i de li nes for the ac com mo da tion and as sig nment of 
Mul ti me dia Wi re less Systems (MWS) in the fre qu ency band 40.5–
43.5 GHz

ERC/REC/(01)02 Pre fer red chan nel ar ran ge ment for di gi tal fi xed ser vi ce systems ope
ra ting in the fre qu ency band 31.8–33.4 GHz

ERC/REC/(01)01 Bor der co or di na tion of UMTS/IMT–2000 systems
ERC/REC/(00)04 Har mo ni sed fre qu en ci es and free cir cu la tion and use for Me te or 

Scat ter Ap pli ca ti ons
CEPT/ERC/REC
12–02

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for ana lo gue and 
di gi tal ter re strial fi xed systems ope ra ting in the band 12.75 GHz to 
13.25 GHz

CEPT/ERC/REC
12–03

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for di gi tal ter re
strial fi xed systems ope ra ting in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz

CEPT/ERC/REC
12–05

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for di gi tal ter re
strial fi xed systems ope ra ting in the band 10.0 GHz to 10.68 GHz

CEPT/ERC/REC
12–06

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for di gi tal ter re
strial fi xed systems ope ra ting in the band 10.7 GHz to 11.7 GHz

CEPT/ERC/REC
12–07

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for di gi tal ter re
strial fi xed systems ope ra ting in the band 15.23 GHz to 15.35 GHz

CEPT/ERC/REC
12–08

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments and block al
lo ca ti ons for low, me di um and high ca pa city systems in the band 
3600 MHz to 4200 MHz

CEPT/ERC/REC
12–10

Har mo ni sed ra dio fre qu ency ar ran ge ments for di gi tal systems ope ra
ting in the band 48.5 GHz to 50.2 GHz

CEPT/ERC/REC
12–11

Ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ment for fi xed ser vi ce systems ope
ra ting in the band 51.4–52.6 GHz

CEPT/ERC/REC
12–12

Ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ment for fi xed ser vi ce systems ope
ra ting in the band 55.78–57.0 GHz

CEPT/ERC/REC
13–03

The use of the band 14.0 – 14.5 GHz for Very Small Aper tu re Ter mi
nals (VSAT) and Sa tel li te News Gat he ring (SNG)

CEPT/ERC/REC
14–01

Ra dio–fre qu ency chan nel ar ran ge ments for high ca pa city ana lo gue 
and di gi tal ra dio–re lay systems ope ra ting in the band 5925 MHz – 
6425 MHz

CEPT/ERC/REC
14–02

Ra dio–fre qu ency chan nel ar ran ge ments for me di um and high ca pa
city ana lo gue or high ca pa city di gi tal ra dio–re lay systems ope ra ting 
in the band 6425 MHz – 7125 MHz

CEPT/ERC/REC
14–03

Har mo ni sed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments and block al lo
ca ti ons for low and me di um ca pa city systems in the band 3400 MHz 
to 3600 MHz

CEPT/ERC/REC
25–10

Fre qu ency ran ges for the use of tem po rary ter re strial audio and vi deo 
SAP/SAB links (incl. ENG/OB)

CEPT/ERC/REC
62–02

Har mo ni sed fre qu ency band for ci vil and mi li tary air bor ne te le me try 
ap pli ca ti ons

CEPT/ERC/REC
70–03

Re la ting to the use of Short Ran ge De vi ces (SRD)

T/R 12–01 Har mo ni zed ra dio fre qu ency chan nel ar ran ge ments for ana lo gue and di
gi tal ter re strial fi xed systems ope ra ting in the band 37 GHz–39.5 GHz

T/R 13–01 Pre fer red chan nel ar ran ge ments for fi xed ser vi ces in the ran ge 1–3 GHz
T/R 13–02 Pre fer red chan nel ar ran ge ments for fi xed ser vi ces in the ran ge 22.0–

29.5 GHz
T/R 25–08 Plan ning cri te ria and co or di na tion of fre qu en ci es in the land mo bi le 

ser vi ce in the ran ge 29.7–921 MHz
T/R 32–02 Fre qu en ci es to be used by on–bo ard com mu ni ca tion sta ti ons

ПРИЛОГ4

СПИСАКITUПРЕПОРУКАКОЈЕСЕНАЛАЗЕ
УПЛАНУНАМЕНЕ

ITU-RF.382-8Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 2 and 4 GHz bands

ITU-RM.1638Cha rac te ri stics of and pro tec tion cri te ria for sha
ring stu di es for ra di o lo ca tion, aero na u ti cal ra di o na vi ga tion and me te o
ro lo gi cal ra dars ope ra ting in the fre qu ency bands bet we en 5 250 and 5 
850 MHz  

ITU-R F. 383 -8 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for 
highca pa city fi xed wi re less systems ope ra ting in the lo wer 6 GHz (5 
925 to 6 425 MHz) band  

ITU-R F. 384 -10 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for 
me di um and highca pa city di gi tal fi xed wi re less systems ope ra ting in 
the up per 6 GHz (6 4257 125 MHz) band  

ITU-RF.385 -9Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi
xed wi re less systems ope ra ting in the 7 GHz (7 1107 900 MHz) band  

ITU-RF.386-8Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 8 GHz (7 725 to 8 500 MHz) band   

An nex 6 De scrip tion of the RF chan nel ar ran ge ment re fer red to 
in re com mends 5

ITU-RF.386-8Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 8 GHz (7 725 to 8 500 MHz) band  

An nex 2 RF chan nel ar ran ge ments for me di um and low ca pa city 
di gi tal fi xed wi re less systems ope ra ting in the 8 2758 500 MHz band 
ba sed on a  3.5 MHz band width re fer red to in re com mends 1

ITU-RM.1796Cha rac te ri stics of and pro tec tion cri te ria for ter
re strial ra dars ope ra ting in the ra di o de ter mi na tion ser vi ce in the fre qu
ency band 8 50010 500 MHz 

ITU-RF.1568-1Ra diofre qu ency block ar ran ge ments for fi xed 
wi re less ac cess systems in the ran ge 10.1510.3/10.510.65 GHz 

ITU-RF.387-11Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi
xed wi re less systems ope ra ting in the 11 GHz band  

ITU-RF.497-7Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 13 GHz (12.7513.25 GHz) fre qu
ency band
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ITU -RM.1644Tec hni cal and ope ra ti o nal cha rac te ri stics, and 

cri te ria for pro tec ting the mis sion of ra dars in the ra di o lo ca tion and 
ra di o na vi ga tion ser vi ce ope ra ting in the fre qu ency band 13.7514 GHz  

ITU-RF.636-3,Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 15 GHz band (14.415.35 GHz) band  

ITU-RF.595-9Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 18 GHz fre qu ency band  

ITU-RF.637-3Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for fi xed 
wi re less systems ope ra ting in the 23 GHz band – 

An nex 3 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for so me CEPT 
ad mi ni stra ti ons in the band 22.022.6 GHz pa i red with 23.023.6 GHz 
in ac cor dan ce with re com mends 2

An nex 5 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments in the band 
21.223.6 GHz in ac cor dan ce with re com mends 2 (Ger many)

ITU-RF.748-4Ra diofre qu ency ar ran ge ments for systems of the 
fi xed ser vi ce ope ra ting in the 25, 26 and 28 GHz bands  

An nex 1 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments for so me CEPT 
ad mi ni stra ti ons in the band 24.526.5 GHz in ac cor dan ce with re com-
mends 2

ITU-R F.1520-2Ra diofre qu ency ar ran ge ments for systems in 
the fi xed ser vi ce ope ra ting in the band 31.833.4 GHz  Ra diofre qu
ency chan nel ar ran ge ment in the band 31.833.4 GHz

ITU-RF.749-2Ra diofre qu ency ar ran ge ments for systems of the 
fi xed ser vi ce ope ra ting in the 38 GHz band   

An nex 1 Ra diofre qu ency chan nel ar ran ge ments in the band 
37.039.5 GHz used by so me CEPT ad mi ni stra ti ons in ac cor dan ce with 
re com mends 2

ПРИЛОГ5

СПИСАКЕВРОПСКИХСТАНДАРДАКОЈИСЕНАЛАЗЕ
УПЛАНУНАМЕНЕ

EN 300 065 Nar rowband di rectprin ting te le graph equ ip ment for 
re ce i ving me te o ro lo gi cal or na vi ga ti o nal in for ma tion (NAV TEX)

EN 300 066 Flo atfree ma ri ti me sa tel li te Emer gency Po si tion In
di ca ting Ra dio Be a cons (EPIRBs) ope ra ting in the 406.0 to 406.1 MHz

EN 300 086 Land Mo bi le Ser vi ce; Ra dio equ ip ment with an in
ter nal or ex ter nal RF con nec tor in ten ded pri ma rily for ana lo gue spe ech

EN 300 113 Land mo bi le ser vi ce; Ra dio equ ip ment in ten ded for 
the tran smis sion of da ta (and spe ech) and ha ving an an ten na con nec tor

EN 300 135 An glemo du la ted Ci ti zens Band ra dio equ ip ment 
(CEPT PR 27 Ra dio Equ ip ment)

EN 300 152 Ma ri ti me Emer gency Po si tion In di ca ting Ra dio Be
a cons (EPIRBs) in ten ded for use on the fre qu ency 121.5 MHz or the 
fre qu en ci es 121.5 MHz and 243 MHz for ho ming pur po ses only

EN 300 162 Ra di o te lep ho ne tran smit ters and re ce i vers for the 
ma ri ti me mo bi le ser vi ce ope ra ting in VHF bands

EN 300 219 Land Mo bi le Ser vi ce; Ra dio equ ip ment tran smit ting 
sig nals to ini ti a te a spe ci fic re spon se in the re ce i ver

EN 300 220 SRD; Ra dio equ ip ment to be used in the 25 to 1 000 
MHz fre qu ency ran ge with po wer le vels ran ging up to 500 mW

EN 300 296 Land Mo bi le Ser vi ce; Ra dio equ ip ment using in te
gral an ten nas in ten ded pri ma rily for ana lo gue spe ech

EN 300 328 Wi de band Tran smis sion systems; Da ta tran smis sion 
equ ip ment ope ra ting in the 2.4 GHz ISM band and using spread spec
trum mo du la tion tec hni qu es

EN 300 330 SRD; Ra dio equ ip ment in the fre qu ency ran ge 9 kHz 
to 25 MHz and in duc ti ve lo op systems in the fre qu ency ran ge 9 kHz to 
30 MHz

EN 300 341 Land Mo bi le Ser vi ce (RP 02); Ra dio equ ip ment 
using an in te gral an ten na tran smit ting sig nals to ini ti a te a spe ci fic re
spon se in the re ce i ver

EN 300 373 Ma ri ti me mo bi le tran smit ters and re ce i vers for use in 
the MF and HF bands

EN 300 390 Land Mo bi le Ser vi ce; Ra dio equ ip ment in ten ded for 
the tran smis sion of da ta (and spe ech) and using an in te gral an ten na

EN 300 422 Wi re less mic rop ho nes in the 25 MHz to 3 GHz fre
qu ency ran ge

EN 300 433 Land Mo bi le Ser vi ce; Do u ble Si de Band (DSB) and/
or Sin gle Si de Band (SSB) am pli tu de mo du la ted ci ti zen’s band ra dio 
equ ip ment

EN 300 440 Short Ran ge De vi ces; Ra dio equ ip ment to be used in 
the 1 to 40 GHz fre qu ency ran ge

EN 300 471 Land Mo bi le Ser vi ce; Ru les for Ac cess and the Sha ring 
of com mon used chan nels by equ ip ment complying with EN 300 113

EN 300 674 Road Tran sport and Traf fic Te le ma tics (RTTT);De
di ca ted Short Ran ge Com mu ni ca tion (DSRC) tran smis sion equ ip ment 
(500 kbit/s/250 kbit/s) ope ra ting in the 5.8 GHz

EN 300 676 Gro undba sed VHF handheld, mo bi le and fi xed ra
dio tran smit ters, re ce i vers and tran sce i vers for the VHF aero na u ti cal 
mo bi le ser vi ce using am pli tu de mo du la tion

EN 300 698 Ra dio te lep ho ne tran smit ters and re ce i vers for the 
ma ri ti me mo bi le ser vi ce ope ra ting in the VHF bands used on in land 
wa ter ways

EN 300 718 Ava lan che Be a cons; Tran smit terre ce i ver systems
EN 300 761 Short Ran ge De vi ces (SRD); Auto ma tic Ve hic le 

Iden ti fi ca tion (AVI) for ra il ways ope ra ting in the 2.45 GHz fre qu ency 
ran ge

EN 301 025 VHF ra di o te lep ho ne equ ip ment for ge ne ral com
mu ni ca ti ons and as so ci a ted equ ip ment for Class “D” Di gi tal Se lec ti ve 
Cal ling (DSC)

EN 301 091 Short Ran ge De vi ces;Road Tran sport and Traf fic Te
le ma tics (RTTT); Ra dar equ ip ment ope ra ting in the 76 GHz to 77 GHz 
ran ge 

EN 301 166 Land Mo bi le Ser vi ce; Ra dio equ ip ment for ana lo gue 
and/or di gi tal com mu ni ca tion (spe ech and/or da ta) and ope ra ting on 
nar row band chan nels and ha ving an an ten na con nec tor

EN 301 178 Por ta ble Very High Fre qu ency (VHF) ra di o te lep ho ne 
equ ip ment for the ma ri ti me mo bi le ser vi ce ope ra ting in the VHF bands 
(for nonGMDSS ap pli ca ti ons only)

EN 301 357 Ana lo gue cor dless wi de band audio de vi ces using in
te gral an ten nas ope ra ting in the CEPT re com men ded 863 to 865 MHz 
fre qu ency ran ge

EN 301 360 Sa tel li te In ter ac ti ve Ter mi nals (SIT) and Sa tel li te 
User Ter mi nals (SUT) tran smit ting to wards ge o sta ti o nary sa tel li tes in 
the 27.5 to 29.5 GHz

EN 301 406 Di gi tal En han ced Cor dless Te le com mu ni ca ti ons 
(DECT)

EN 301 426 Low da ta ra te Land Mo bi le sa tel li te Earth Sta ti ons 
(LMES) and Ma ri ti me Mo bi le sa tel li te Earth Sta ti ons (MMES) not in ten
ded for dis tress and sa fety com mu ni ca ti ons ope ra ting in the 1.5/1.6 GHz

EN 301 427 Low da ta ra te Mo bi le sa tel li te Earth Sta ti ons (MESs) 
ex cept aero na u ti cal mo bi le sa tel li te earth sta ti ons, ope ra ting in the 
11/12/14 GHz

EN 301 428 Very Small Aper tu re Ter mi nal (VSAT); Tran smit
only, tran smit/re ce i ve or re ce i veonly sa tel li te earth sta ti ons ope ra ting 
in the 11/12/14 GHz

EN 301 430 Sa tel li te News Gat he ring Tran spor ta ble Earth Sta
ti ons (SNG TES) ope ra ting in the 1112/1314 GHz fre qu ency bands

EN 301 441 Mo bi le Earth Sta ti ons (MESs), in clu ding hand
held earth sta ti ons, for Sa tel li te Per so nal Com mu ni ca ti ons Net works 
(SPCN) in the 1.6/2.4 GHz bands un der the Mo bi le Sa tel li te Ser vi ce 
(MSS)

EN 301 442 Mo bi le Earth Sta ti ons (MESs), in clu ding hand
held earth sta ti ons, for Sa tel li te Per so nal Com mu ni ca ti ons Net works 
(SPCN) in the 2.0 GHz bands un der the Mo bi le Sa tel li te Ser vi ce (MSS)

EN 301 443 Very Small Aper tu re Ter mi nal (VSAT);Tran smit
only, tran smitandre ce i ve, re ce i veonly sa tel li te earth sta ti ons ope ra
ting in the 4 GHz and 6 GHz

EN 301 444 Land Mo bi le Earth Sta ti ons (LMES) ope ra ting in the 
1.5 GHz and 1.6 GHz bands pro vi ding vo i ce and/or da ta com mu ni ca
ti ons

EN 301 447 Har mo ni zed EN for sa tel li te Earth Sta ti ons on bo ard 
Ves sels (ESVs) ope ra ting in the 4/6 GHz fre qu ency bands al lo ca ted to 
the Fi xed Sa tel li te Ser vi ce (FSS)

EN 301 449 CDMA spread spec trum ba se sta ti ons ope ra ting in 
the 450 MHz cel lu lar band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz 
PA MR bands (CDMAPA MR)

EN 301 459 Sa tel li te In ter ac ti ve Ter mi nals (SIT) and Sa tel li te 
User Ter mi nals (SUT) tran smit ting to wards sa tel li tes in ge o sta ti o nary 
or bit in the 29.5 GHz to 30.0 GHz

EN 301 473 Air craft Earth Sta ti ons (AES) ope ra ting un der the 
Aero na u ti cal Mo bi le Sa tel li te Ser vi ce (AMSS)/Mo bi le Sa tel li te Ser vi
ce (MSS) and/or the Aero na u ti cal Mo bi le Sa tel li te on Ro u te Ser vi ce 
(AMS(R)S), MSS
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EN 301 502 Glo bal System for Mo bi le com mu ni ca ti ons (GSM); 
Ba se Sta tion and Re pe a ter equ ip ment co ve ring es sen tial re qu i re ments 
un der ar tic le 3.2 of the R&TTE di rec ti ve

EN 301 511 Glo bal System for Mo bi le com mu ni ca ti ons (GSM); 
Har mo ni zed EN for mo bi le sta ti ons in the GSM 900 and GSM 1800 
bands co ve ring es sen tial re qu i re ments

EN 301 526 CDMA spread spec trum mo bi le sta ti ons ope ra ting in 
the 450 MHz cel lu lar band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz 
PA MR bands (CDMAPA MR)

EN 301 681 Mo bi le Earth Sta ti ons (MESs) of Ge o sta ti o nary mo
bi le sa tel li te systems, in clu ding hand held earth sta ti ons, for Sa tel li te 
Per so nal Com mu ni ca ti ons Net works (SPCN) in the 1.5/1.6 GHz un
der MSS

EN 301 721 Mo bi le Earth Sta ti ons (MES) pro vi ding Low Bit Ra
te Da ta Com mu ni ca ti ons (LBRDC) using Low Earth Or bi ting (LEO) 
sa tel li tes ope ra ting be low 1 GHz

EN 301 783 Land Mo bi le Ser vi ce;Com mer ci ally ava i la ble ama
te ur ra dio equ ip ment

EN 301 839 Ra dio equ ip ment in the fre qu ency ran ge 402 MHz 
to 405 MHz for Ul tra Low Po wer Ac ti ve Me di cal Im plants and Ac ces
so ri es

EN 301 893 Bro ad band Ra dio Ac cess Net works (BRAN); 5 GHz 
high per for man ce RLAN

EN 301 908 Ba se Sta ti ons (BS), Re pe a ters and User Equ ip ment 
(UE) for IMT2000 ThirdGe ne ra tion cel lu lar net works

EN 301 929 VHF tran smit ters and re ce i vers as Co ast Sta ti ons for 
GMDSS and ot her ap pli ca ti ons in the ma ri ti me mo bi le ser vi ce

EN 301 997 Ra dio equ ip ment for use in Mul ti me dia Wi re less 
Systems (MWS) in the fre qu ency band 40.5 GHz to 43.5 GHz

EN 302 017 Tran smit ting equ ip ment for the Am pli tu de Mo du la
ted (AM) so und bro ad ca sting ser vi ce

EN 302 018 Tran smit ting equ ip ment for the Fre qu ency Mo du la
ted (FM) so und bro ad ca sting ser vi ce

EN 302 054 Me te o ro lo gi cal Aids (Met Aids); Ra di o son des to be 
used in the 400.15 to 406 MHz fre qu ency ran ge with po wer le vels ran
ging up to 200 mW

EN 302 064 Wi re less Vi deo Links (WVL) ope ra ting in the 1.3 
GHz to 50 GHz

EN 302 065 Ul tra Wi de Band (UWB) tec hno lo gi es for com mu ni
ca tion pur po ses

EN 302 066 Gro und and Wall Pro bing Ra dar ap pli ca ti ons 
(GPR/WPR) ima ging systems

EN 302 077 Tran smit ting equ ip ment for the Ter re strial – Di gi tal 
Audio Bro ad ca sting (TDAB) ser vi ce

EN 302 152 Sa tel li te Per so nal Lo ca tor Be a cons (PLBs) ope ra ting 
in the 406.0 MHz to 406.1 MHz

EN 302 186 Sa tel li te mo bi le Air craft Earth Sta ti ons (AESs) ope
ra ting in the 11/12/14 GHz

EN 302 194 Na vi ga tion ra dar used on in land wa ter ways
EN 302 195 Ra dio equ ip ment in the fre qu ency ran ge 9 kHz to 

315 kHz for Ul tra Low Po wer Ac ti ve Me di cal Im plants (ULPAMI) 
and ac ces so ri es

EN 302 208 Ra dio Fre qu ency Iden ti fi ca tion Equ ip ment ope ra ting 
in the band 865 to 868 MHz with po wer le vels up to 2 W

EN 302 217 Cha rac te ri stics and re qu i re ments for po inttopo int 
equ ip ment and an ten nas

EN 302 245 Tran smit ting equ ip ment for the Di gi tal Ra dio Mon
di a le (DRM) bro ad ca sting ser vi ce

EN 302 248 Na vi ga tion ra dar for use on nonSO LAS ves sels
EN 302 264 Short Ran ge Ra dar ope ra ting in 7781 GHz
EN 302 288 Short ran ge ra dar equ ip ment ope ra ting in the 24 GHz 

ran ge
EN 302 291 SRD Clo se Ran ge In duc ti ve Da ta Com mu ni ca tion 

equ ip ment ope ra ting at 13.56 MHz
EN 302 326 Mul ti po int Equ ip ment and An ten nas
EN 302 340 Sa tel li te Earth Sta ti ons on bo ard Ves sels (ESVs) ope

ra ting in the 11/12/14 GHz fre qu ency bands
EN 302 372 Tank Le vel Pro bing Ra dar (TLPR) ope ra ting in the 

fre qu ency bands 5.8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz
EN 302 426 CDMA spread spec trum Re pe a ters ope ra ting in the 

450 MHz cel lu lar band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 
870 MHz PA MR bands (CDMAPA MR)

EN 302 448 Trac king Earth Sta ti ons on Tra ins (ESTs) ope ra ting 
in the 14/12 GHz fre qu ency bands

EN 302 454 Ra di o son des to be used in the 1 668.4 MHz to 1 690 
MHz fre qu ency ran ge

EN 302 480 GSM on bo ard air craft system
EN 302 498 Ob ject Di scri mi na tion and Cha rac te ri sa tion (ODC) 

equ ip ment using UWB tec hno logy
EN 302 500 Lo ca tion Trac king equ ip ment ope ra ting in 68.5 

GHz using UWB tec hno logy
EN 302 502 5.8 GHz fi xed bro ad band da ta tran smit ting systems
EN 302 510 Ra dio equ ip ment in the fre qu ency ran ge 30 MHz to 

37.5 MHz for Ul tra Low Po wer Ac ti ve Me di cal Mem bra ne Im plants 
and Ac ces so ri es

EN 302 536 Ra dio equ ip ment in the fre qu ency ran ge 315 kHz to 
600 kHz

EN 302 537 Ul tra Low Po wer Me di cal Da ta Ser vi ce Systems 
ope ra ting in the fre qu ency ran ge 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz 
to 406 MHz

EN 302 544 Bro ad band Da ta Tran smis sion Systems in 25002690 
MHz using TDD

EN 302 561 Ra dio equ ip ment using con stant or noncon stant en
ve lo pe mo du la tion ope ra ting in a chan nel band with of 25 kHz, 50 kHz, 
100 kHz or 150 kHz

EN 302 567 60 GHz Mul ti ple Gi ga bit Wi de band Da ta Tran smis
sion Systems

EN 302 574 Har mo ni sed Stan dard for sa tel li te earth sta tion for 
MSS ope ra ting in the 1980 to 2010 MHz (earthtospa ce) and 2170 to 
2200 MHz (spa cetoearth) fre qu ency bands

EN 302 571 In tel li gent Tran sport Systems (ITS); Ra di o com mu ni
ca ti ons equ ip ment ope ra ting in the 5855 MHz to 5925 MHz fre qu ency 
band

EN 302 608 Ra dio equ ip ment for Euro ba li se ra il way systems
EN 302 609 Ra dio equ ip ment for Euro lo op ra il way systems
EN 302 623 BWA equ ip ment in the 3.43.8 GHz fre qu ency ran ge
EN 302 625 5 GHz Bro ad Band Di sa ster Re li ef ap pli ca ti ons 

(BBDR)
EN 302 645 GNSS Re pe a ters
EN 302 686 Ra di o com mu ni ca ti ons equ ip ment ope ra ting in the 63 

to 64 GHz fre qu ency band
EN 302 752 Ac ti ve Ra dar Tar get En han cers
EN 302 755 Di gi tal Vi deo Bro ad ca sting (DVB);Fra me struc tu re 

chan nel co ding and mo du la tion for a se cond ge ne ra tion di gi tal ter re
strial te le vi sion bro ad ca sting system (DVBT2)

EN 302 977 Ve hic lu lar Earth sta ti ons ope ra ting in Kuband.

ПРИЛОГ6

СПИСАК
СКРАЋЕНИЦАКОРИШЋЕНИХУПЛАНУНАМЕНЕ

ФРЕКВЕНЦИЈСКИХОПСЕГА

AGA  Air Gro und Air
AIS  Auto ma tic Iden ti fi ca tion System
APP  Ap pen dix of the ITU Ra dio Re gu la ti ons
BBDR  Broad Band Di sa ster Re li ef
BFWA  Bro ad band Fi xed Wi re less Ac cess
BSS  Bro ad ca sting Sa tel li te Ser vi ce
BWA  Bro ad band Wi re less Ac cess
CB  Ci ti zen Band
CEPT  Euro pean Con fe ren ce of Po stal and Te le com mu ni ca ti ons 

Ad mi ni stra ti ons
CGC  Com ple men tary Gro und Com po nent
CRS  Cen tral Ra dio Sta tion
DCS  Di gi tal Com mu ni ca tion System
DEC  De ci sion
DECT  Di gi tal En han ced Cor dless Te le com mu ni ca tion
DME  Dis tan ce Me a su ring Equ ip ment
DMO  Di rect Mo de Ope ra tion
DSC  Di gi tal Se lec ti ve Cal ling
DVBT  Ter re strial Di gi tal Vi deo Bro ad ca sting
ECA  Euro pean Com mon Al lo ca tion
ECC  Elec tro nic Com mu ni ca ti ons Com mit tee
EESS  Earth Ex plo ra ti onSa tel li te Ser vi ce
EGSM  Ex ten ded GSM
EISCAT  Euro pean In co he rent SCAT ter fa ci lity
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ENG  Elec tro nic News Gat he ring
EPIRB  Emer gency Po si tionIn di ca ting Ra di o be a con
ERC  Euro pean Ra di o com mu ni ca ti ons Com mit tee
ERO  Euro pean Ra di o com mu ni ca ti ons Of fi ce
EU  EUro pean fo ot no te
FDD  Fre qu ency Di vi sion Du plex
FM  Fre qu ency Mo du la tion
FSS  Fi xedSa tel li te Ser vi ce
FWA  Fi xed Wi re less Ac cess
GE75  Ge ne va 1975 Agre e ment
GE85  Ge ne va 1985 Agre e ment
GLO NASS  Glo bal Na vi ga tion Sa tel li te System
GMDSS  Glo bal Ma ri ti me Dis tress and Sa fety System
GNSS  Glo bal Na vi ga tion Sa tel li te System
GPS  Glo bal Po si ti o ning System
GSM  Glo bal System for Mo bi le Com mu ni ca ti ons
GSM 1800  Glo bal System for Mo bi le Com mu ni ca ti ons using 

1800 MHz band
GSMR  GSM for Ra il ways
HAPS  High Al ti tu de Plat form Systems
HDFS  High Den sity Fi xed Ser vi ce
HDFSS  High Den sity Fi xedSa tel li te Ser vi ce
HDTV  High De fi ni tion Te le vi sion
HEST  High E.i.r.p. Sa tel li te Ter mi nals
HF  High Fre qu ency
IALA  In ter na ti o nal As so ci a tion of Lightho u se Aut ho ri ti es
IBCN  In te gra ted Bro ad band Com mu ni ca ti ons Net work
ILS  In stru ment Lan ding System
IMO  In ter na ti o nal Ma ri ti me Or ga ni sa tion
IMT  In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons
ISM  In du strial, Sci en ti fic and Me di cal
ITS  In tel li gent Tran sport Systems
ITU  In ter na ti o nal Te le com mu ni ca tion Union
JTIDS  Jo int Tac ti cal In for ma tion Di stri bu tion System
LA ES  Lo ca tion Ap pli ca tion for Emer gency Ser vi ces
LDC  Low Duty Cycle
LEST  Low E.i.r.p. Sa tel li te Ter mi nals
LPR  Le vel Pro bing Ra dar
LT2  Lo ca tion Trac king Type 2
MCA  Mo bi le Com mu ni ca ti ons Ser vi ces on Bo ard Air craft 
MES  Mo bi le Earth Sta ti ons
MFCN  Mo bi le/Fi xed Com mu ni ca ti ons Net works
MIDS  Mul ti fun cti o nal In for ma tion Di stri bu tion System
MLS  Mic ro wa ve Lan ding System
MSI  Ma ri ti me Sa fety In for ma tion
MSS  Mo bi leSa tel li te Ser vi ce
MWS  Mul ti me dia Wi re less System
NAV TEX  Nar rowband di rectprin ting te le graphy system for 

tran smis sion of na vi ga ti o nal and me te o ro lo gi cal war nings and ur gent 
in for ma tion to ships

(OR)  OffRo u te
PA MR  Pu blic Ac cess Mo bi le Ra dio
PMR  Pro fes si o nal Mo bi le Ra dio, Pri va te Mo bi le Ra dio
PPDR  Pu blic Pro tec tion and Di sa ster Re li ef
PWAP  Pri va te Wi de Area Pa ging
(R)  Ro u te
RA  Ra dio Astro nomy
REC  Re com men da tion
RFID  Ra dio Fre qu ency Iden ti fi ca tion
RLANS  Ra dio Lo cal Area Net work System
RR  ITU Ra dio Re gu la ti ons
RTTT  Road Tran sport & Traf fic Te le ma tics
SAB  Ser vi ces An cil lary to Bro ad ca sting
SAP  Ser vi ces An cil lary to Pro gram ming
SART  Se arch and Re scue Tran spon ders
SDAB  Sa tel li te Di gi tal Audio Bro ad ca sting
SIT  Sa tel li te In ter ac ti ve Ter mi nal
SNG  Sa tel li te News Gat he ring
SPCS  Sa tel li te Per so nal Com mu ni ca tion System
SRD  Short Ran ge De vi ce
SRR  Short Ran ge Ra dar
SSR  Se con dary Sur ve il lan ce Ra dar
SUT  Sa tel li te User Ter mi nal
TA CAN  Tac ti cal Air Na vi ga tion

TDAB  Ter re strial Di gi tal Audio Bro ad ca sting
TDD  Ti me Di vi sion Du plex
TE TRA  Ter re strial Trun ked Ra dio
TLPR  Tank Le vel Pro bing Ra dar
TRAECS  Ter re strial Ra dio Ap pli ca ti ons Ca pa ble of Pro vi ding 

Elec tro nic Com mu ni ca ti ons Ser vi ces
TS  Ter mi nal Sta tion
TV  Te le vi sion
UIC  In ter na ti o nal Union for Ra il ways
UMTS  Uni ver sal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons System
UWB  Ul tra – Wi de band
VLBI  Very Long Ba se li ne In ter fe ro me try (Ra dio Astro nomy)
VOR  VHF Om nidi rec ti o nal Ran ge
VSAT  Very Small Aper tu re Ter mi nal
WARC  World Ad mi ni stra ti ve Ra dio Con fe ren ce
WAS  Wi re less Ac cess System
WRC  World Ra di o com mu ni ca tion Con fe ren ce

ПРИЛОГ7

СПИСАК
КОРИШЋЕНИХМЕЂУНАРОДНИХAKATAИЗОБЛАСТИ

РАДИО-КОМУНИКАЦИЈА

1. Кон вен ци ја о те ле ко му ни ка ци ја ма Ме ђу на род не уни је за 
те ле ко му ни ка ци је,

2. Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра диоко му ни ка ци ја ма, Же не
ва, 1999.

3. Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра диоко му ни ка ци ја ма, Же не
ва, 2001.

4. Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра диоко му ни ка ци ја ма, Же не
ва, 2004.

5. Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра диоко му ни ка ци ја ма, Же не
ва, 2008.

6. Фи нал на ак та WARC, Же не ва, 1997.
7. Фи нал на ак та WRC, Ис тан бул, 2000.
8. Фи нал на ак та WRC, Же не ва 2003.
9. Фи нал на ак та WRC, Же не ва 2007.
10. Фи нал на ак та WRC, Же не ва 2010.
11. Фи нал на ак та Европ ске VHF/UHF кон фе рен ци је за ра дио

ди фу зи ју, Сток холм, 1961., ре ви до ва на у Же не ви 2006.
12. Фи нал на ак та Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 

о ра диоди фу зи ји на ки ло ме тар ским и хек то ме тар ским та ла си ма 
(Ре ги о ни 1 и 3), Же не ва, 1975.

13. Фи нал на ак та Свет ске ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 
о ра диоко му ни ка ци ја ма у ва зду хо плов ној мо бил ној слу жби (R), 
Же не ва, 1978.

14. Фи нал на ак та Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 
за пла ни ра ње VHF FM звучнe ра диодифузијe (Ре ги он 1 и део Ре
ги о на 2), Же не ва, 1984.

15. Фи нал на ак та Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 
за пла ни ра ње по мор ске ра диона ви га ци о не слу жбе (ра диофа ро
ви) у Европ ској по мор ској зо ни, Же не ва, 1985.

16. Фи нал на ак та Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је 
за пла ни ра ње MF по мор ске мо бил не и ва зду хо плов не мо бил не ра
диона ви га ци о не слу жбе (Ре ги он 1), Же не ва, 1985.

17. Фи нал на ак та Свет ске ад ми ни стра тив не ра диокон фе рен
ци је за ко ри шће ње ге о ста ци о нар не са те лит ске ор би те и пла ни ра
ње све мир ских слу жби ко је је ко ри сте (ORB88), Же не ва, 1988.

18. Спе ци јал ни до го вор CEPT Ад ми ни стра ци ја у ве зи са ко
ри шће њем оп се га 4768 MHz, 87.5108 MHz, 174230 MHz, 230
240 MHz и 14521492 MHz за уво ђе ње те ре стрич ке ди ги тал не 
звуч не ра диоди фу зи је, TDAB, Вис ба ден, 1995., ко ји је ре ви до ван 
у Кон стан ци 2007. (WI95rev CO07)

19. Ре ги о нал ни до го вор ко ји се од но си на ра диоте ле фон ску 
слу жбу на уну тра шњим плов ним пу те ви ма, Ба зел, 2000.

20. Спо ра зум из ме ђу Ад ми ни стра ци ја ко ји се од но си на ко
ор ди на ци ју фре квен ци ја из ме ђу 29.7 MHz и 39.5 GHz, за фик сну 
слу жбу и коп не ну мо бил ну слу жбу, HСM Спо ра зум.

21. Спе ци јал ни до го вор CEPT Ад ми ни стра ци ја у ве зи са ко
ри шће њем оп се га 14521479.5 MHz за те ре стрич ку ди ги тал ну 
звуч ну ра диоди фу зи ју, TDAB, Ма стрихт, 2002., ре ви до ван у Кон
стан ци 2007. (МА02rev CO07).
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22. Од го ва ра ју ће Пре по ру ке ITUR рад них гру па.
23. Од го ва ра ју ће Пре по ру ке CEPTa и ERC Од лу ке.
24. Од го ва ра ју ћи ET SI стан дар ди.
25. ERC Из ве штај 25, Европ ска та бе ла на ме на и ко ри шће ња 

фре квен ци ја у фре квен циј ском под руч ју од 9 kHz до 275 GHz, Ли
са бон, 2002 – Да блин, 2003 – Тур ска, 2004 –Ко пен ха ген 04 – Ни ца 
07 – Ба ку 08 – Ки јев 09 – Лил 11.

26. Tec hni cal pro ce du re bet we en the Fre qu ency Ma na ge ment 
Aut ho ri ti es of CRO A TIA, HUN GARY, RO MA NIA, SER BIA and 
UKRA I NE on the fre qu ency co or di na tion in the fre qu ency bands 880 
– 890/925 – 935 MHz (EGSM)

Тех нич ки спо ра зум из ме ђу ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма
ђар ске, Ру му ни је, Ср би је и Укра ји не о ко ор ди на ци ји у по гра нич
ним обла сти ма у фре квен циј ским оп се зи ма 880 – 890/925 – 935 
MHz (EGSM)

27. Tec hni cal ar ran ge ment bet we en the Ad mi ni stra ti ons of 
AUSTRIA, CRO A TIA, HUN GARY, RO MA NIA, SER BIA, SLO VAK 
RE PU BLIC, SLO VE NIA AND UKRA I NE on bor der co or di na tion of 
IMT2000/UMTS systems in GSM bands 880 – 915/925 – 960 MHz 
and 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz

Тех нич ки спо ра зум из ме ђу ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма
ђар ске, Ру му ни је, Ср би је и Укра ји не о ко ор ди на ци ји у по гра нич
ним обла сти ма за IMT/UMTS си сте ме у GSM фре квен циј ским оп
се зи ма 880 – 915 / 925 – 960 MHz (GSM 900) и 1710 – 1785 / 1805 
 1880 MHz (GSM 1800).

28. Agre e ment bet we en the Na ti o nal Fre qu ency Ma na ge ment 
Aut ho ri ti es of SER BIA and HUN GARY on bor der co or di na tion of 
IMT2000/UMTS systems in the fre qu ency bands 1900 – 1980 and 
2110  2170 MHz.

Тех нич ки спо ра зум из ме ђу ад ми ни стра ци ја Ср би је и Ма ђар
ске о ко ор ди на ци ји у по гра нич ним обла сти ма за IMT/UMTS си
сте ме у фре квен циј ским оп се зи ма 1900 – 1980 /2010 – 2025 / 2110 
– 2170 MHz.

29. Tec hni cal agre e ment bet we en the Na ti o nal Fre qu ency Ma na
ge ment Aut ho ri ti es of SER BIA and MON TE NE GRO on bor der co or
di na tion of IMT/UMTS systems in GSM bands 880 – 915/925 – 960 
MHz and 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz.

Тех нич ки спо ра зум из ме ђу ад ми ни стра ци ја Ср би је и Цр не 
Го ре о ко ор ди на ци ји у по гра нич ним обла сти ма за IMT/UMTS си
сте ме у GSM фре квен циј ским оп се зи ма 880 – 915 / 925 – 960 MHz 
(GSM 900) и 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz (GSM 1800).

30. Tec hni cal agre e ment bet we en the Na ti o nal Fre qu ency Ma na
ge ment Aut ho ri ti es of SER BIA and MON TE NE GRO on bor der co or
di na tion of IMT/UMTS systems in the fre qu ency bands 1900 – 1980 / 
2010 – 2025 / 2110 – 2170 MHz.

Тех нич ки спо ра зум из ме ђу ад ми ни стра ци ја Ср би је и Цр не 
Го ре о ко ор ди на ци ји у по гра нич ним обла сти ма за IMT/UMTS си
сте ме у фре квен циј ским оп се зи ма 1900 – 1980 /2010 – 2025 / 2110 
– 2170 MHz.

31. Agre e ment bet we en the Ad mi ni stra ti ons of CRO A TIA, HUN
GARY, RO MA NIA and SER BIA con cer ning the fre qu ency co or di na
tion and pre fe ren tial fre qu ency di stri bu tion for Fi xed Wi re less Ac cess 
(FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 – 3600 MHz.

Спо ра зум из ме ђу Ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру
му ни је и Ср би је ко ји се од но си на ко ор ди на ци ју фре квен ци ја и 
рас по де лу пре фе рент них фре квен циј ских ка на ла за си сте ме са 
фик сним бе жич ним при сту пом (FWA) у оп се зи ма 3410 – 3600 
МHz и 3600 – 3800 МHz.

32. Agre e ment bet we en the Ad mi ni stra ti ons of CRO A TIA, HUN
GARY, RO MA NIA and SER BIA con cer ning the fre qu ency co or di na
tion and pre fe ren tial fre qu ency di stri bu tion for fi xed wi re less systems 
in the bands 24.549– 25.053 GHz and 25.557– 26.061 GHz.

Спо ра зум из ме ђу Ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру
му ни је и Ср би је ко ји се од но си на ко ор ди на ци ју фре квен ци ја и 
рас по де лу пре фе рент них фре квен циј ских ка на ла за фикснe бежич
нe си сте ме у оп се зи ма 24.549– 25.053 GHz и 25.557– 26.061 GHz. 

33. Agre e ment bet we en the Ad mi ni stra ti ons of CRO A TIA, HUN
GARY, RO MA NIA and SER BIA con cer ning the fre qu ency co or di na
tion and pre fe ren tial fre qu ency di stri bu tion for fi xed wi re less systems 
in the bands 27940.5– 28444.5 MHz and 28948.5– 29452.5 MHz. 

Спо ра зум из ме ђу Ад ми ни стра ци ја Хр ват ске, Ма ђар ске, Ру му
ни је и Ср би је ко ји се од но си на ко ор ди на ци ју фре квен ци ја и рас по
де лу пре фе рент них фре квен циј ских ка на ла за фикснe бежичнe си
сте ме у оп се зи ма 27940.5– 28444.5 MHz и 28948.5– 29452.5 MHz.




