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3. На че ло по де ле од го вор но сти

Сви мо ра ју да сно се од го вор ност за сво је про пу сте у си сте му 
без бед но сти са о бра ћа ја.

Од го вор ност у си сте му без бед но сти у Ре пу бли ци Ср би ји 
има ју сви ви до ви и ни вои вла сти, јав на упра ва, сред ства јав ног ин-
фор ми са ња, ме ди ји, обра зов не ин сти ту ци је, при вред на дру штва и 
пред у зет ни ци, удру же ња и оста ли об ли ци удру жи ва ња, и гра ђа ни.

Де ло ва ње у си сте му без бед но сти са о бра ћа ја пред у зи ма се у 
скла ду са при зна тим ме то да ма, пра ви ли ма и прин ци пи ма на у ке и 
стру ке.

4. На че ло за шти те де це

Де ца ужи ва ју по себ ну за шти ту у са о бра ћа ју. 
При ли ком де ло ва ња у си сте му без бед но сти са о бра ћа ја, без-

бед ност де це је пр ви при о ри тет.

IV. ПОД РУЧ ЈА ДЕ ЛО ВА ЊА СА СМЕР НИ ЦА МА

Де ло ва ње у си сте му без бед но сти друм ског са о бра ћа ја пред у-
зи ма се у ци љу уна пре ђи ва ња: 

1. Упра вља ња без бед но шћу са о бра ћа ја;
2. Без бед но сти пу те ва;
3. Без бед но сти во зи ла;
4. Без бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју;
5. Де ло ва ња на кон са о бра ћај не не зго де.

1. Уна пре ђи ва ње упра вља ња без бед но шћу са о бра ћа ја

Основ не смер ни це у под руч ју де ло ва ња ка уна пре ђи ва њу си-
сте ма упра вља ња без бед но шћу са о бра ћа ја су:

1) по ста вља ње стра те шког и прав ног окви ра;
2) из град ња и ја ча ње чи ни ла ца у си сте му упра вља ња (из град-

ња и ја ча ње ка па ци те та и ин те гри те та ин сти ту ци ја и по је ди на ца);
3) из град ња и ја ча ње упра вља ња ра дом чи ни ла ца и кон тро ле 

ра да чи ни ла ца у си сте му упра вља ња;
4) из град ња и ја ча ње ве за из ме ђу чи ни ла ца у си сте му упра-

вља ња;
5) упра вља ње по да ци ма;
6) по сто ја но фи нан си ра ње, тран спа рент но тро ше ње сред ста-

ва и тран спа рент на ана ли за од но са уло же них сред ста ва и оства ре-
них ефе ка та.

2. Уна пре ђи ва ње без бед но сти пу та

Основ не смер ни це у под руч ју де ло ва ња ка уна пре ђе њу без-
бед но сти пу те ва су:

1) пут не сме да бу де узрок са о бра ћај не не зго де;
2) пут тре ба да спре чи са о бра ћај ну не зго ду ка да до ђе до гре-

шке уче сни ка у са о бра ћа ју или гре шке на во зи лу;

3) пут тре ба да спре чи или убла жи по сле ди це на ста ле са о-
бра ћај не не зго де.

3. Уна пре ђе ње без бед но сти во зи ла

Основ не смер ни це у под руч ју де ло ва ња ка уна пре ђе њу без-
бед но сти во зи ла су:

1) во зи ло не сме да бу де узрок са о бра ћај не не зго де;
2) во зи ло тре ба да спре чи са о бра ћај ну не зго ду ка да до ђе до 

гре шке уче сни ка у са о бра ћа ју или гре шке пу та;
3) во зи ло тре ба да има мо гућ ност да спре чи или убла жи по-

сле ди це на ста ле у са о бра ћај ној не зго ди.

4. Уна пре ђи ва ње без бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју

Основ не смер ни це у под руч ју де ло ва ња ка уна пре ђе њу без-
бед но сти уче сни ка у са о бра ћа ју су:

1) из град ња и про ме на све сти, ста во ва, зна ња и ве шти на уче-
сни ка у са о бра ћа ју кроз обра зо ва ње, ин фор ми са ње и вас пи та ње;

2) про ме на по на ша ња уче сни ка у са о бра ћа ју као ре зул тат 
кон тро ле и санк ци о ни са ња;

3) укла ња ње из си сте ма (трај но или при вре ме но) уче сни ка у 
са о бра ћа ју ко ји ни су по доб ни за без бед но уче ство ва ње у са о бра-
ћа ју.

5. Уна пре ђе ње де ло ва ња на кон са о бра ћај не не зго де

Основ не смер ни це у под руч ју уна пре ђе ња де ло ва ња на кон 
са о бра ћај не не зго де су:

1) спре ча ва ње на стан ка са о бра ћај не не зго де као по сле ди ца 
прет ход но на ста ле са о бра ћај не не зго де (тзв. „се кун дар не са о бра-
ћај не не зго де”);

2) спа са ва ње жи во та, од но сно убла жа ва ње здрав стве них по-
сле ди ца по вре ђе них уче сни ка са о бра ћај не не зго де;

3) утвр ђи ва ње гре шке ко ја је узро ко ва ла са о бра ћај ну не зго ду 
од но сно до при не ла те жи ни по сле ди ца и при ме на ме ра за трај но 
от кла ња ње ути ца ја (по на вља ња) гре шке; 

4) утвр ђи ва ње од го вор но сти и санк ци о ни са ње чи ни о ца ко ји 
је узро ко вао са о бра ћај ну не зго ду од но сно до при нео те жи ни по-
сле ди ца;

5) от кла ња ње од но сно убла жа ва ње здрав стве них, фи нан сиј-
ских и дру гих по сле ди ца са о бра ћај не не зго де;

6) ко ор ди на ци ја де ло ва ња хит них слу жби при ли ком от кла ња-
ња од но сно убла жа ва ња по сле ди ца са о бра ћај них не зго да.

V. РОК ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

На ци о нал на стра те ги ја без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви-
ма ће би ти до не та у ро ку од три ме се ца од да на усва ја ња овог за-
кључ ка.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
2902

На осно ву чла на 84. став 3. За ко на о елек трон ским ко му ни-
ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), 

Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до но си 

П РА  В И Л  Н И К

о утвр ђи ва њу пла на рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за 
рад у фре квен циј ским оп се зи ма 791–821/832–862 MHz

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се План рас по де ле ра дио-фре-

квен ци ја за IMT (In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) си сте ме 
за пру жа ње јав не елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге у фре квен-
циј ским оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је.

План рас по де ле из ста ва 1. овог чла на је од штам пан уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја и дру ги тех нич ки 

усло ви за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја у фре квен циј ским оп-
се зи ма 791 –821/832 –862 MHz, утвр ђе ни су у Пла ну рас по де ле из 
чла на 1. овог пра вил ни ка.

Члан 3.
Овај пра вил ник 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”. 

Број 110-00-00025/2014-07
У Бе о гра ду, 20. ав гу ста 2014. године

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.
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ПЛАН РАС ПО ДЕ ЛЕ РА ДИО ФРЕ КВЕН ЦИ ЈА  
ЗА РАД У ФРЕ КВЕН ЦИЈ СКИМ ОП СЕ ЗИ МА  

791–821/832–862 MHZ

УВОД

План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за рад у фре квен циј ским 
оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz (у да љем тек сту: План рас по де ле) 
утвр ђу је се на осно ву Пла на на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га 
и дру гих ре ле вант них на ци о нал них ака та и од го ва ра ју ћих ме ђу на-
род них спо ра зу ма и пре по ру ка, а има ју ћи у ви ду по тре бе и зах те ве 
ко ри сни ка.

Основ за до но ше ње и усло ви за из ра ду Планa рас по де ле са-
др жа ни су у сле де ћим до ку мен ти ма:

А) На ци о нал на ре гу ла ти ва
1. За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), у да љем тек сту: За кон);
2. Уред ба о утвр ђи ва њу Пла на на ме не ра дио-фре квен циј ских 

оп се га („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/12, у да љем тек сту: План 
на ме не);

3. SRPS EN 301 908-1 V6.2.1:2013 IMT ће лиј ске мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 1: Увод и оп шти зах те ви;

4. SRPS EN 301 908-2 V6.2.1:2014 IMT ће лиј ске мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 2: Ко ри снич ка опре ма (UE) 
ко ја ко ри сти тех ни ку CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 
спек тром (UTRA FDD); 

5. SRPS EN 301 908-3 V6.2.1:2014 IMT ће лиј ске мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 3: Ба зне ста ни це (BS) ко је 
ко ри сте тех ни ку CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним спек-
тром (UTRA FDD); 

6. SRPS EN 301 908-11 V5.2.1:2012 IMT ће лиј ске мре же  – 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 11: Ре пе ти то ри ко ји ко ри-
сте тех ни ку CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 
(UTRA FDD); 

7. SRPS EN 301 908-13 V6.2.1:2014 IMT ће лиј ске мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 13: Ко ри снич ка опре-
ма (UE) за уна пре ђе ни уни вер зал ни те ре стрич ки ра дио-при ступ 
(E-UTRA); 

8. SRPS EN 301 908-14 V6.2.1:2014 IMT ће лиј ске мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 14: Ба зне ста ни це (BS) за уна-
пре ђе ни уни вер зал ни те ре стрич ки ра дио-при ступ (E-UTRA); 

9. SRPS EN 301 908-15 V5.2.1:2012 IMT ће лиј ске мре же  – 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Deo 15: Ре пе ти то ри за уна пре ђе ни 
уни вер зал ни те ре стрич ки ра дио-при ступ (E-UTRA FDD); 

10. SRPS EN 301 908-18 V6.2.1:2013 IMT će lij ske мре же — 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE — Део 18: E-UTRA, UTRA i GSM/
ED GE мул ти стан дард ра дио (MSR) ба зне ста ни це (BS);

Б) Ме ђу на род на ре гу ла ти ва
1.EuropeanCommissionDecision2010/267/EUonharmonised

technicalconditionsofuseinthe790-862MHzfrequencybandforter-
restrialsystemscapableofprovidingelectroniccommunicationsservi-
cesintheEuropeanUnion;

2. ECC/DEC/(09)03: Harmonised conditions for mobile/fixed
communications networks (MFCN) operating in the 790-862 MHz
band;

3. CEPT Report 019: Least restrictive technical conditions for
WAPECSfrequencybands;

4.CEPTReport029:Technicalconsiderationsregardingharmo-
nisationoptionsforthedigitaldividendintheEuropeanUnion;

5.CEPTReport030:Theidentificationofcommonandminimal
(leastrestrictive)technicalconditionsfor790-862MHzforthedigital
dividendintheEuropeanUnion;

6.CEPTReport031:Frequency(channelling)arrangementsfor
the790-862MHzband;

7.ECC/REC/(11)04:Frequencyplanningandfrequencycoordi-
nation for terrestrial systems forMobile/Fixed Communication Net-
works(MFCN)capableofprovidingelectroniccommunicationsservi-
cesinthefrequencyband790-862MHz.

8. Resolution ITU-R 56Naming for InternationalMobile Tele-
communications;

1. Усло ви за из ра ду Пла на рас по де ле

На осно ву За ко на, План рас по де ле са др жи:
 – усло ве за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја из на ме ње них ра-

дио-фре квен циј ских оп се га,
 – рас по де лу ра дио-фре квен ци ја по ло ка ци ја ма или обла сти ма 

за јед ну или ви ше ра дио-ко му ни ка циј ских слу жби и де лат но сти и
 – тех нич ке усло ве за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја.
При из ра ди Пла на расподeле при ме ње ни су сле де ћи усло ви 

и прин ци пи:
1) омо гу ћа ва ње опе ра то ри ма јав них ко му ни ка ци о них си-

сте ма оп ти мал но тех нич ко и еко но мич но пла ни ра ње, из град ња и 
функ ци о ни са ње мо бил них/фик сних ко му ни ка ци о них мре жа на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

2) ко ри шће ње основ них ре гу ла тор них по став ки за из ра ду и 
ре а ли за ци ју уса гла ше ни су по до ку мен ти ма ко ји се при ме њу ју у 
зе мља ма чла ни ца ма CEPT;

3) основ ни тех нич ки па ра ме три за из ра ду и ре а ли за ци ју Пла-
на рас по де ле уса гла ше ни су по до ку мен ти ма ко ји се при ме њу ју у 
зе мља ма чла ни ца ма CEPT;

4) уса гла ше но ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ских бло ко ва/
фре квен ци ја од стра не опе ра то ра на на ци о нал ном и ме ђу на род ном 
ни воу;

5) ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја из фре квен циј ских оп се-
га 791 –821/832 –862 MHz у ци љу из бе га ва ња по ја ве ме ђу соб них 
штет них смет њи.

На осно ву усло ва за из ра ду Пла на рас по де ле у фре квен циј-
ским оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz про пи су ју се тех нич ки и 
ре гу ла тор ни усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја у овим фре-
квен циј ским оп се зи ма. 

2. Оп шти усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја  
из на ме ње них фре квен циј ских оп се га и под руч је упо тре бе

План рас по де ле про пи су је усло ве за рас по де лу ра дио-фре-
квен ци ја из фре квен циј ских оп се га 791 –821/832 –862 MHz за IMT 
си сте ме за пру жа ње јав не елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге где 
IMT (In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) об у хва та IMT-2000 
и IMT-Advan ced (Резолуцијa ITU-R 56  – Na ming for In ter na ti o nal 
Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons).

У ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz 
ко ри сти се ис кљу чи во ду плек сни на чин ра да FDD (Fre qu ency Di-
vi sion Du plex) са ду плек сним раз ма ком од 41 MHz и ко ји об у хва та 
2x30 МHz (упа ре но).

Основ ни фре квен циј ски блок је ши ри не 5 MHz. FDD Dow-
nlink по чи ње од 791 МHz а FDD Uplink од 832 МHz. Уве де ни су 
за штит ни фре квен циј ски оп се зи: пр ви, ши ри не 1 MHz, по чев од 
790 MHz и дру ги, ши ри не 11 MHz из ме ђу Dow nlink и Uplink фре-
квен циј ских оп се га, по чев од 821 MHz.

Рас по ред основ них фре квен циј ских бло ко ва при ка зан је у Та-
бе ли 1.

Та бе ла 1. Рас по ред основ них фре квен циј ских бло ко ва у фре квен циј ски оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz
790–791 791–796 796–801 801–806 806–811 811–816 816–821 821–832 832–837 837–842 842–847 847–852 852–857 857–862

За штит ни оп сег Dow nlink – пре дај ни за ба зну ста ни цу За штит ни оп сег Uplink – пре дај ни за тер ми нал ну ста ни цу
1 MHz 30 MHz (6 бло ко ва од 5 MHz) 11 MHz 30 MHz (6 бло ко ва од 5 MHz)
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У ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz 

мо гу да се фор ми ра ју фре квен циј ски бло ко ви спа ја њем ви ше су-
сед них основ них фре квен циј ских бло ко ва (n x 5MHz).  Фре квен-
циј ски бло ко ви се до де љу ју кон ти ну ал но, без по себ но од ре ђе ног 
спо ља шњег за штит ног фре квен циј ског раз ма ка из ме ђу фре квен-
циј ских бло ко ва до де ље них раз ли чи тим опе ра то ри ма. 

Под руч је упо тре бе до де ље них фре квен циј ских бло ко ва је Ре-
пу бли ка Ср би ја.

3. Тех нич ки усло ви за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја

3.1.Максималнаспектралнагустинаефективнеизотропнеизре-
ченеснаге

Ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ских оп се га 791 –821/832 –862 
MHz мо ра да бу де у гра ни ца ма спек трал не ма ске на иви ци бло ка 
 – BEM (blockedgemask), ко ја је од ре ђе на са три ком по нен те: мак-
си мал ном спек трал ном гу сти ном екви ва лент не изо троп не из ра че-
не сна ге уну тар фре квен циј ског бло ка до де ље ног јед ном опе ра то-
ру, огра ни че њем сна ге ба зне ста ни це из ван фре квен циј ског бло ка 
до де ље ног опе ра то ру из у зи ма ју ћи пре ла зни ра дио-фре квен циј ски 
оп сег и огра ни че њем сна ге ба зне ста ни це у пре ла зном ра дио-фре-
квен циј ском оп се гу. Ни вои BEM-а у слу ча ју MFCN (Mo bi le/Fi xed 
Com mu ni ca tion Net works) ба зне ста ни це од го ва ра ју сна зи из ра че-
ној од стра не уре ђа ја по ан те ни. На Сли ци 1. је да та илу стра ци ја 
BEM-а.

Сли ка 1. Илу стра ци ја BEM-а (BlockEdgeMask)

3 .1 .1 .  Огра  ни  че  ње  сна  ге  уну  т ар  фре  квен  ци ј  ског  
бло  ка  до де  ље  ног  ј ед  ном опе  ра то  ру

Мак си мал на спек трал на гу сти на екви ва лент не изо троп не из-
ра че не сна ге (e.i.r.p.) ба зне ста ни це уну тар фре квен циј ског бло ка 
до де ље ног јед ном опе ра то ру не сме да бу де ве ћа од 64 dBm/5 MHz.

За тер ми нал не (ко ри снич ке) ста ни це про пи са но је огра ни че-
ње за мак си мал ну вред ност екви ва лент не изо троп не из ра че не сна-
ге од 23 dBm.

3 .1 .2 .  Огра  ни  че  ња  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  из  ван  
фре  квен  ци ј  ског  бло  ка  до де  ље  ног  опе  ра то  ру  
из  у  зи  ма  ју  ћи  пре  ла  зни  фре  квен  ци ј  ски  оп  с ег

Та бе ла 2. Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це из ван Dow nlink 
фре квен циј ског бло ка до де ље ног опе ра то ру, а уну тар Uplink ра-
дио-фре квен циј ског оп се га 

Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це из ван Dow nlink 
фре квен циј ског бло ка до де ље ног опе ра то ру 

Max e.i.r.p 
по ан те ни

Ши ри на  
оп се га ме ре ња

Uplink ра дио-фре квен циј ски оп сег 832 –862 MHz -49.5 dBm 5 MHz

Та бе ла 3. Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це уну тар Dow nlink 
фре квен циј ског оп се га
Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це уну тар Dow nlink 
фре квен циј ског бло ка 

Max e.i.r.p 
по ан те ни

Ши ри на  
оп се га ме ре ња

Пре о ста ле фре квен ци је из Dow nlink ра дио-фре квен-
циј ског оп се га ван пре ла зног ра дио-фре квен циј ског 
оп се га

11 dBm 1 MHz

3 .1 .3 .  Огра  ни  че  ње  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  у  пре  ла  зном  
ра  дио-фре  квен  ци ј  ском  оп  с е  гу

Та бе ла 4. Усло ви за ба зну ста ни цу у пре ла зном ра дио-фре-
квен циј ском оп се гу 
Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це у пре ла зном ра дио-
фре квен циј ском оп се гу

Max e.i.r.p 
по ан те ни

Ши ри на  
оп се га ме ре ња

 –10 до  – 5 MHz од до ње иви це бло ка 18 dBm 5 MHz
 – 5 до 0 MHz од до ње иви це бло ка 22 dBm 5 MHz
0 до +5 MHz од гор ње иви це бло ка 22 dBm 5 MHz

+5 до +10 MHz од до ње иви це бло ка 18 dBm 5 MHz

3 .1 .4 .  Огра  ни  че  ње  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  у  за  штит  ним 
оп  с е  зи  ма

Та бе ла 5. Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це у за штит ним оп-
се зи ма 
Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це уну тар за штит них 
ра дио-фре квен циј ских оп се га

Max e.i.r.p 
по ан те ни

Ши ри на  
оп се га ме ре ња

За штит ни оп сег 790 –791 MHz 17.4 dBm 1 MHz
За штит ни оп сег 821 –832 MHz (ду плек сни раз мак) 15 dBm 1 MHz

3 .1 .5 .  Огра  ни  че  ње  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  
у  ра  дио-фре  квен  ци ј  ским оп  с е  зи  ма  ис  под  790  MHz

Та бе ла 6. Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни це за фре квен ци-
је ис под 790 MHz ко је ко ри сти те ре стрич ка ди ги тал на те ле ви зи ја 
DTT (Di gi tal Ter re strial te le vi sion)
Огра ни че ње сна ге ба зне ста ни-
це из ван 791-821/832-862 MHz 
ра дио-фре квен циј ских оп се га 

e.i.r.p. у бло ку (P)
dBm/{10 MHz}

Max e.i.r.p 
по ан те ни

Ши ри на  
оп се га ме ре ња

470 –790 MHz
(за ДТТ канале који се штите)

P ≥ 59 0 dBm 8 MHz
36 ≤ P < 59 (P-59) dBm 8 MHz

P < 36  –23 dBm 8 MHz

4. Ре гу ла тор ни усло ви  за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја

Опе ра то ри ко ји ма су до де ље ни су сед ни фре квен циј ски бло-
ко ви, мо гу ме ђу соб но да се уса гла се о дру гим усло ви ма ко ји омо-
гу ћа ва ју ефи ка сни је ко ри шће ње фре квен циј ског спек тра од усло ва 
про пи са них у тач ка ма 3.1.2, 3.1.3. и 3.1.5. Пла на рас по де ле, уз са-
гла сност ре гу ла тор не аген ци је над ле жне за елек трон ске ко му ни ка-
ци је и по штан ске услу ге.

Опе ра тор је ду жан да при ла го ди па ра ме тре сво је ба зне ста-
ни це та ко да бу ду ис пу ње ни тех нич ки усло ви из ван гра ни ца те ри-
то ри је Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе ни би ла те рал ним или мул ти ла те-
рал ним ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма. У не до стат ку би ла те рал них 
или мул ти ла те рал них ме ђу др жав них спо ра зу ма тре ба по што ва ти 
огра ни че ња из пре по ру ке ECC/REC/(11)04: Fre qu ency plan ning and 
fre qu ency co or di na tion for ter re strial systems for Mo bi le/Fi xed Com-
mu ni ca tion Net works (MFCN) ca pa ble of pro vi ding elec tro nic com-
mu ni ca ti ons ser vi ces in the fre qu ency band 790 –862 MHz. 

У по је ди ним слу ча је ви ма смет њи, ре гу ла тор на аген ци ја над-
ле жна за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге, мо же од-
ре ди ти до дат на огра ни че ња упо тре бе ра дио-фре квен циј ских оп-
се га 791 –821/832 –862 MHz, ра ди за шти те по сто је ћих слу жби ко је 
ра де у су сед ним ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма.

Пра во на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја из ра дио-фре квен-
циј ских оп се га 791 –821/832 –862 MHz, сти че се 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, у скла ду са чла ном 89. За ко на. 




