
НАЦРТ 

На основу члана 84. став 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени 

гласник РС”, број 44/10), а у вези са Уредбом о утврђивању Плана намене радио-

фреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, бр. 99/12), уз учешће надлежног органа 

аутономне покрајине, на предлог Републичке агенције за електронске комуникације,  

 Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ  ПЛАНА РАСПОДЕЛЕ 

ФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА ЗА ТЕРЕСТРИЧКЕ АНАЛОГНЕ FM И TV 

РАДИОДИФУЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке 

аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 9/12 и 30/12), у Глави II. Садржина плана, у одељку 2. Регулаторни оквир 

за израду Плана расподеле, у првом ставу, брише се тачка 4) и уместо ње се додаје нова 

која гласи:  

„4) Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени 

гласник РС”, бр. 99/12);” 

  

У Глави II. Садржина плана, у одељку 2.2. Национална регулатива, први став мења 

се и гласи: 

„На националном нивоу узимајући у обзир поменута ратификована међународна 

документа донета је „Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега”, 

Београд, 2012. година и одговарајући правилници који регулишу рад радиодифузних 

станица у Републици Србији.” 

 

У Глави II. Садржина плана, у одељку 2.2.1. План намене радио-фреквенцијских 

опсега, први став мења се и гласи: 

„2.2.1. Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега 

План намене радио-фреквенцијских опсега је штампан уз Уредбу о утврђивању 

Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, бр. 99/12- у даљем 

тексту: План намене) и чини њен саставни део. План  намене радио-фреквенцијских опсега 

утврђује основне критеријуме за расподелу и услове за коришћење фреквенцијских опсега, 

као и конкретну намену фреквенцијских опсега по радио службама и делатностима. У 

изради Плана намене узета су у обзир ратификована документа ITU: Устав и Конвенција о 

телекомуникацијама, међународни Правилник о радиокомуникацијама, документа ITU са 

светских и регионалних конференција, као и релевантна документа Конференције 

европских администрација за пошту и телекомуникације ( CEPT).” 

 

У Глави II. Садржина плана, брише се одељак 4. Проблематика коришћења ТВ 

канала 61-69. 
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Досадашњи одељак 5. постаје одељак 4. 

Досадашњи одељак 6. постаје одељак 5. 
 

Члан 2. 

 

  Анекс 2: План расподеле фреквенција/локација за аналогну TV радио-дифузију за 

територију Републике Србије, који је одштампан уз Правилник о утврђивању Плана 

расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице 

за територију Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 9/12 и 30/12), замењује се 

новим Анексом 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 3. 

 

  Анекс 3: План расподеле фреквенција/локација за експериментално емитовање 

дигиталне радиодифузије за територију Републике Србије, који је одштампан уз 

Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне 

FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени гласник РС”, 

бр. 9/12 и 30/12), замењује се новим Анексом 3. који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 Анекс 4: План расподеле фреквенција/локација за потребе формирања иницијалне 

мреже за тестирање емитовања дигиталног TV сигнала који је одштампан уз Правилник о 

утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV 

радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени гласник РС”, број 9/12 

и 30/12) замењује се новим Анексом 4. који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

Број:  

У Београду,  

       МИНИСТАР 

 

       Расим Љајић 

  


