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На осно ву чла на 69. ст. 2. и 4. За ко на о бу џет ском си сте му 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – ис прав ка и 108/13) и чла на 43. став 2. 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, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је за 2014. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/13), у окви-
ру Раз де ла 16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, функ ци ја 160  – Оп ште 
јав не услу ге не кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, апро при ја ци ја еко-
ном ска кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве  – те ку ћа бу џет ска 
ре зер ва, одо бра ва ју се Кан це ла ри ји за по моћ и об но ву по пла вље-
них под руч ја, сред ства у укуп ном из но су од 1.000 ди на ра за отва-
ра ње апро при ја ци је еко ном ске кла си фи ка ци је 484  – На кна да ште-
те за по вре де или ште ту на ста лу услед еле мен тар них не по го да или 
дру гих при род них узро ка.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше ња 
ко ри сти ће се за не пла ни ра не свр хе за ко је ни је утвр ђе на апро при-
ја ци ја и књи жи ће се у окви ру Раз де ла 3  – Вла да, Гла ва 3.27  – Кан-
це ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја, функ ци ја 110  – 
Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи нан сиј ски и фи скал ни по сло ви 
и спољ ни по сло ви, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 484  – 
На кна да ште те за по вре де или ште ту на ста лу услед еле мен тар них 
не по го да или дру гих при род них узро ка. 

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја. 

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-12564/2014 
У Бе о гра ду, 15. ок то бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

3454
На осно ву чла на 70. ст. 2. и 4. За ко на о бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  –  ис прав ка и 108/13) и чла на 43. став 2. 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, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва стал не бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је 
за 2014. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/13), Ре ше њем о 
упо тре би сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер ве 05 број 401-3624/2014 
од 6. ма ја 2014. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 49/14) и Ре-
ше њем о упо тре би сред ста ва стал не бу џет ске ре зер ве 05 број 401-
4212/2014 од 22. ма ја 2014. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
55/14) у окви ру Раз де ла 16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, функ ци ја 
160  – Оп ште јав не услу ге не кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, апро-
при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве  – стал-
на бу џет ска ре зер ва, одо бра ва ју се Кан це ла ри ји за по моћ и об но ву 
по пла вље них под руч ја, сред ства у укуп ном из но су од 9.600.000 ди-
на ра ра ди ре а ли за ци је За кључ ка Вла де 05 број 351-12223/2014 од 
7. ок то бра 2014. го ди не ко јим се опре де љу ју сред ства за су фи нан-
си ра ње рас хо да и из да та ка у от кла ња њу по сле ди ца по пла ва.

2. Сред ства стал не бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше ња 
рас по ре ђу ју се у окви ру Раз де ла 3  – Вла да, Гла ва 3.27  – Кан це-
ла ри ја за по моћ и об но ву по пла вље них под руч ја, функ ци ја 110  – 
Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи нан сиј ски и фи скал ни по сло ви 
и спољ ни по сло ви, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 484  – 
На кна да ште те за по вре де или ште ту на ста лу услед еле мен тар них 
не по го да или дру гих при род них узро ка.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја. 

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-12567/2014 
У Бе о гра ду, 15. ок то бра 2014. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
3455

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 диофре квен ци ја  
за рад у ра диофре квен циј ским оп се зи ма  

1710–1785/1805–1880 MHz

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

квен ци ја за стан дард GSM 1800/MFCN укљу чу ју ћи и IMT (In ter-
na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) за пру жа ње јав не елек трон ске 
ко му ни ка ци о не услу ге у ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма 1710 –
1785/1805 –1880 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.
Пла ном рас по де ле из чла на 1. овог пра вил ни ка утвр ђе ни су усло-

ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја, рас по де ла ра дио-фре квен ци ја, 

као и дру ги тех нич ки усло ви за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја у ра-
дио-фре квен циј ским оп се зи ма 1710 –1785/1805 –1880 MHz.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва-

жи План рас по де ле фре квен ци ја за GSM/DCS 1800 ра дио-си стем 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 17/08) у де лу ко ји се од но си на рас-
по де лу фре квен циј ских бло ко ва за DCS 1800 ра дио-си стем.

Има лац по је ди нач не до зво ле за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци-
ја на ста вља да ко ри сти ра дио-фре квен ци је до де ље не на осно ву Пла-
на рас по де ле фре квен ци ја за GSM/DCS 1800 ра дио-си стем („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 17/08), до за ме не, од но сно до де ле но вих 
ра дио-фре квен ци ја, у скла ду са за ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 4.
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 110-00-00047/2014-01
У Бе о гра ду, 13. ок то бра 2014. го ди не

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

1710–1785/1805–1880 MHZ

УВОД

План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за рад у ра дио-фре квен-
циј ским оп се зи ма 1710 –1785/1805 –1880 MHz (у да љем тек сту: 
План рас по де ле) утвр ђу је се на осно ву Уред бе о утвр ђи ва њу 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 Пла на 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. Тех нич ки спо ра зум из ме ђу на ци о нал них те ла за упра вља-
ње ра дио-фре квен циј ским спек тром Ре пу бли ке Аустри је, Ре пу бли-
ке Хр ват ске, Ре пу бли ке Ма ђар ске, Ре пу бли ке Ру му ни је, Ре пу бли ке 
Ср би је, Ре пу бли ке Сло вач ке и Ре пу бли ке Сло ве ни је о гра нич ној 
ко ор ди на ци ји ши ро ко по ја сних си сте ма (UMTS, LTE i Wi MAX) у 
оп се гу 1800 MHz (1710 –1785/1805 –1880 MHz);

4. Тех нич ки спо ра зум из ме ђу на ци о нал них те ла за упра вља-
ње ра дио-фре квен циј ским спек тром Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 
Цр не Го ре о гра нич ној ко ор ди на ци ји IMT/UMTS си сте ма у GSM 
оп се зи ма 880 –915/925 –960 MHz и 1710 –1785/1805 –1880 MHz;

5. 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;

6. 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); 

7. 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); 

8. 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); 

9. 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); 

10. 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); 

11. 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); 

12. SRPS EN 301 908-18 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 18: E-UTRA, UTRA i GSM/
ED GE мул ти стан дард ра дио (MSR) ба зне ста ни це (BS);

13. SRPS EN 301 908-21 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 21: OFD MA TDD WMAN (мо-
бил ни Wi MAX) FDD ко ри снич ка опре ма (UE);

14. SRPS EN 301 908-22 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 21: OFD MA TDD WMAN (мо-
бил ни Wi MAX) FDD ба зне ста ни це (BS).

Б) Ме ђу на род на ре гу ла ти ва
1. Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра ди о ко му ни ка ци ја ма-ITU, 

Же не ва, 2012.;
2. Од лу ка Ко ми си је 2011/251/ЕУ од 18. апри ла 2011. го ди не 

о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке 2009/766/ЕЗ о ускла ђи ва њу ра дио-
фре квен циј сих оп се га 900 MHz и 1800 MHz за те ре стрич ке си сте-
ме ко ји мо гу пру жа ти па не вроп ске елек трон ске ко му ни ка ци о не 
услу ге у Европ ској за јед ни ци;

3. ERC препорукe и ECC одлукe Кон фе рен ци је европ ских 
ад ми ни стра ци ја за по шту и те ле ко му ни ка ци је (у да љем тек сту: 
CEPT):

 – ECC Пре по ру ка о пла ни ра њу и ко ор ди на ци ји фре квен ци ја 
за GSM 900, GSM 1800, Е-GSM и GSM-R коп не не мо бил не си сте-
ме (ECC REC/(05)08);

 – ERC Од лу ка се од но си на фре квен циј ске оп се ге ко ји су на-
ме ње ни за уво ђе ње DCS 1800 (ERC/DEC/(95)03);

 – ECC/DEC/(06)13 Од ре ђи ва ње оп се га 880 –915 MHz, 925 –
960MHz, 1710 –1785MHz и 1805 –1880MHz за те ре стрич ке UMTS, 
LTE и Wi MAX си сте ме;

 – ECC/REC/(08)02 Пла ни ра ње фре квен ци ја и ко ор ди на ци ја 
фре квен ци ја за GSM/UMTS/LTE/Wi MAX коп не не мо бил не си сте-
ме ко ји ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 900 и 1800 MH;9/30/2014;

 – ECC Re port 082: Сту ди ја ком па ти бил но сти за UMTS си сте-
ме у GSM 900/1800 фре квен циј ским оп се зи ма;

 – ECC Re port 096: Ком па ти бил ност из ме ђу UMTS 900/1800 
си сте ма и си сте ма ко ји ра де у су сед ним оп се зи ма;

 – CEPT Re port 040: Сту ди ја ком па ти бил но сти за LTE и Wi-
MAX ко ји ра де у оп се зи ма 880 –915 MHz / 925 –960 MHz и 1710 –
1785 MHz / 1805 –1880 MHz (900/1800 MHz оп се зи);

 – CEPT Re port 041: Ком па ти бил ност из ме ђу LTE и Wi MAX 
ко ји ра де у оп се зи ма 880 –915 MHz/925 –960 MHz и1710 –1785 
MHz/1805 –1880 MHz (900/1800 MHz оп се зи) и си сте ма ко ји ра де 
у су сед ним оп се зи ма;

 – ECC Re port 146: Ком па ти бил ност GSM MCBTS и дру гих 
сер ви са (TRR, RSBN/PRMG, HC-SDMA, GSM-R, DME, MIDS, 
DECT) ко ји ра де у 900 MHz и 1800 MHz фре квен циј ским оп се-
зи ма; 

 – Re so lu tion ITU-R 56: Пој мов ник за ме ђу на род не мо бил не 
те ле ко му ни ка ци је (IMT). 

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 рас по де ле при ме ње ни су сле де ћи усло ви 

и прин ци пи:
1) уса гла ше но ко ри шће ње ра дио-фре квен циј ског бло ка/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;

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 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 др жа ва ма чла ни ца ма CEPT;

3) основ ни тех нич ких па ра ме три за из ра ду и ре а ли за ци ју 
Пла на рас по де ле ра дио фре квен ци ја, ко ји се при ме њу ју у окви ру 
др жа ва чла ни ца CEPT;

4) омо гу ћа ва ње опе ра то ри ма јав них мо бил них те ле 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 
на ба зи тех но ло шке не у трал но сти, из град ња и функ ци о ни са ње у 
скла ду са стан дар дом GSM 1800/MFCN, укљу чу ју ћи и IMT, ра-
дио-си сте ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

5) ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја у скла ду са стан дар дом 
GSM 1800/MFCN, укљу чу ју ћи и IMT, у ци љу из бе га ва ња по ја ве 
ме ђу соб них штет них смет њи.

2. Оп шти усло ви за рас по де лу ра диофре квен ци ја из  
на ме ње них ра диофре 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 ра дио-фре квен циј ског оп се га 1710 –1785/1805 –1880 
MHz за IMT си сте ме за пру жа ње јав не елек трон ске ко му ни ка ци-
о не услу ге.
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У ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма 1710 –1785/1805 –1880 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).

Основ ни ра дио-фре квен циј ски блок је ши ри не 5 MHz. FDD 
Dow nlink по чи ње од 1710 MHz, а FDD Uplink од 1805 MHz.

Рас по ред основ них ра дио-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 ра дио-фре квен циј ских бло ко ва 
у оп се зи ма 1710 –1785/1805 –1880 (MHz).

Ред ни број 
основ ног 

ра дио-фре-
квен циј ског 

бло ка

Ра дио-фре квен циј ски оп сег 
1710-1785 (МHz)

Ра дио-фре квен циј ски оп сег 
1805-1880 (MHz)

До ња  
фре квен ци ја 
бло ка (MHz)

Гор ња  
фре квен ци ја 
бло ка (MHz)

До ња  
фре квен ци ја 
бло ка (MHz)

Гор ња  
фре квен ци ја 
бло ка (MHz)

1 1710 1715 1805 1810
2 1715 1720 1810 1815
3 1720 1725 1815 1820
4 1725 1730 1820 1825
5 1730 1735 1825 1830
6 1735 1740 1830 1835
7 1740 1745 1835 1840
8 1745 1750 1840 1845
9 1750 1755 1845 1850

10 1755 1760 1850 1855
11 1760 1765 1855 1860
12 1765 1770 1860 1865
13 1770 1775 1865 1870
14 1775 1780 1870 1875
15 1780 1785 1875 1880

У ра дио-фре квен циј ском оп се гу 1710 –1785/1805 –1880 MHz, 
у ци љу под сти ца ња ра ци о нал ног и еко но мич ног ко ри шће ња ра-
дио-фре квен циј ског спек тра на тех но ло шки не у трал ној осно ви и 
уна пре ђе ња ква ли те та услу га елек трон ских ко му ни ка ци ја, фор ми-
ра ће се ра дио-фре квен циј ски бло ко ви спа ја њем ви ше су сед них, 
основ них ра дио-фре квен циј ских бло ко ва. 

Ра дио-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 ра дио-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 ра дио-фре квен циј ских бло ко-
ва је Ре пу бли ка Ср би ја.

Ко ри сни ци до де ље ног ра дио-фре квен циј ског бло ка у оба ве зи 
су да, при пру жа њу јав них елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га 
у скла ду са стан дар дом GSM 1800/MFCN, укљу чу ју ћи и IMT, при-
ме не основ не ре гу ла тор не по став ке и тех нич ке усло ве.

2.1. Основ не ре гу ла тор не по став ке

Основ не ре гу ла тор не по став ке:
1. Пла ни ра ње ко ри шће ња ра дио-фре квен ци ја за јав не елек-

трон ске ко му ни ка ци о не услу ге у скла ду са стан дар дом GSM 1800/
MFCN, укљу чу ју ћи и IMT, вр ше опе ра то ри  – има о ци ли цен це за 
јав ну мо бил ну те ле ко му ни ка ци о ну мре жу и пру жа ње услу га јав не 
мо бил не те ле ко му ни ка ци о не мре же у скла ду са GSM/GSM 1800 и 
UMTS/IMT-2000 стан дар дом, а ко је су из да те у скла ду са За ко ном 
о те ле ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/03 и 36/06); 

2. Пла ни ра ње ра дио-фре квен ци ја у по гра нич ној обла сти 
би ће за сно ва но на ко ор ди на ци ји фре квен ци ја из ме ђу су сед них 
над ле жних ад ми ни стра ци ја. Ко ор ди на ци ја ра дио-фре квен ци ја у 
по гра нич ној обла сти се вр ши на осно ву би ла те рал них или мул ти-
ла те рал них спо ра зу ма;

3. До де ла ра дио-фре квен ци ја у по гра нич ној обла сти вр ши се 
на осно ву спро ве де ног по ступ ка ко ор ди на ци је ра дио-фре квен ци ја, 
од но сно на осно ву де фи ни са них пре фе рент них фре квен ци ја. Пре-
фе рент не ра дио-фре квен ци је су ра дио-фре квен ци је ко је су уна-
пред од ре ђе не за ко ри шће ње у по гра нич ној обла сти без спро во ђе-
ња по ступ ка ко ор ди на ци је ра дио-фре квен ци је;

4. Не пре фе рент не ра дио-фре квен ци је се ко ор ди ни ра ју са 
над ле жним ад ми ни стра ци ја ма су сед них зе ма ља са гла сно би ла те-
рал ним или мул ти ла те рал ним спо ра зу ми ма;

5. Рас по де ла ра дио-фре квен ци ја вр ши се на осно ву ра дио-фре-
квен циј ских бло ко ва ко ји у ни зу са др же ви ше сук це сив них ка на ла.

2.2. Основ ни тех нич ки усло ви

Основ ни тех нич ки па ра ме три да ти су у би ла те рал ним и мул-
ти ла те рал ним спо ра зу ми ма, као и од лу ка ма и пре по ру ка ма ITU и 
CEPT на ве де ним у уво ду Пла на рас по де ле.

Пред ви ђе на ши ри на ка на ла: 
 – за GSM: 200 kHz; 
 – за UMTS и Wi MAX: 5 MHz 
 – за LTE: 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz или 20 MHz.
За си стем UMTS, у скла ду са UMTS стан дар ди ма ко је је об-

ја вио ET SI, по себ но EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 и EN 
301908-11:

 – раз мак из ме ђу но си ла ца две су сед не UMTS мре же је 5 MHz 
или ви ше; 

 – раз мак из ме ђу но си ла ца две су сед не UMTS и GSM мре же 
је 2,8 MHz или ви ше.

За си стем LTE, у скла ду са LTE стан дар ди ма ко је је об ја вио 
ET SI, по себ но EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 и EN 
301908-15: 

 – фре квен циј ски раз мак је 200 kHz или ви ше из ме ђу иви-
це LTE ка на ла и иви це GSM ка на ла из ме ђу су сед не LTE мре же и 
GSM мре же;

 – из ме ђу иви це LTE ка на ла и иви це UMTS ка на ла ни је по-
тре бан фре квен циј ски раз мак из ме ђу су сед не LTE мре же и UMTS 
мре же;

 – из ме ђу иви це LTE ка на ла ни је по тре бан фре квен циј ски раз-
мак из ме ђу су сед них LTE мре жа.

За си стем Wi MAX у скла ду са Wi MAX стан дар ди ма ко је је об-
ја вио ET SI, по себ но EN 301908-1, EN 301908-21 и EN 301908-22:

 – фре квен циј ски раз мак је 200 kHz или ви ше из ме ђу иви-
це Wi MAX ка на ла и иви це GSM ка на ла, из ме ђу су сед не Wi MAX 
мре же и GSM мре же;

 – из ме ђу иви це Wi MAX ка на ла и иви це UMTS ка на ла ни је 
по тре бан фре квен циј ски раз мак из ме ђу су сед не Wi MAX мре же и 
UMTS мре же;

 – из ме ђу иви це Wi MAX ка на ла ни је по тре бан фре квен циј ски 
раз мак из ме ђу су сед них Wi MAX мре жа.

3456
На осно ву чла на 85. Ца рин ског за ко на („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 18/10 и 111/12),
Ми ни стар фи нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме ни Пра вил ни ка о од ре ђи ва њу ца рин ских ор га на 
за ца ри ње ње од ре ђе них вр ста ро бе или спро во ђе ње  

од ре ђе них по сту па ка

Члан 1.
У Пра вил ни ку о oдређивању ца рин ских ор га на за ца ри ње-

ње од ре ђе них вр ста ро бе или спро во ђе ње од ре ђе них по сту па ка 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 
12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14 и 64/14), у чла ну 6.  
тач ка 5) ре чи: 

„ – Ца ри нар ни ца Но ви Сад  – Ца рин ска ис по ста ва Тер ми нал 
 – Шид;”

за ме њу ју се ре чи ма:
„ – Ца ри нар ни ца Но ви Сад  – Ца рин ска ис по ста ва Же ле знич ка 

ста ни ца Шид; 
 – Ца ри нар ни ца Су бо ти ца  – Ца рин ска ис по ста ва Јав на скла-

ди шта Су бо ти ца”.

Члан 2.
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 110-00-00397/2014-17
У Бе о гра ду, 14. ок то бра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ду шан Ву јо вић, с.р.




