


 

1.2. Републичка агенција за електронске комуникације 

 

 На www.ratel.rs стоји да је позив за јавне консултације, заједно са предлогом Плана 

намене објављен 23.12.2011.г.  

 Увидом у документ „План намене радио-фреквенцијских опсега“, који је понуђен 

за преузимање на www.ratel.rs , уочава се да је ПДФ верзија наведеног документа 

креирана  дана 27.12.2011.г. То значи да предлог Плана намене није могао бити објављен 

23.12.2011.г., већ најраније 27.12.2011.г. 

 

 

2.  Примедбе на доделу РФ опсега аматерској и аматерској сателитској служби у 

Р.Србији 
 

Преглед фреквенцијских опсега за доделу на коришћење аматерској служби у Р.Србији, 

који је Савез радио-аматера Србије доставио надлежном министарству у новембру 2010.г.:  

 

Ред.бр. 
Фреквенцијски 

опсег/подопсег 
Коришћење Напомена 

1 135,7-137,8 kHz Секундарно 

- Прилог 4 у Плану намене из 2004.г., наведена препорука ERC 

REC 62-01  

- Одлука ITU/WRC-07 

2 1850-2000 kHz Секундарно - додељен на коришћење аматерској служби 

3 490-510 kHz Секундарно - доделити на бази експерименталног коришћења 

4 5260-5410 kHz Секундарно - доделити на бази експерименталног коришћења 

5 51,9-52 MHz Секундарно - проширење већ додељеног опсега 

6 70-70,5 MHz Секундарно  

 

Образложење примедби за предлог Плана намене РФ опсега: 

 

1. 135,7-137,8 kHz - Немамо примедби, обзиром да је после 5 година овај опсег додељен на 

коришћење аматерској служби у Р.Србији, међу последњима у Европи. 

 

2. 1850-2000 kHz - Сматрамо да нема никаквих препрека да се коришћење овог опсега 

прошири и на аматерску службу у Р.Србији обзиром да је наведени опсег додељен на 

коришћење аматерској служби у многим земљама у ИТУ Регион 1, између осталих, и у 

ближем окружењу: у Хрватској, Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, итд. 

 

3. 490-510 kHz – Крајем 90-тих година прошлог века поморске службе су практично 

напустиле овај део опсега и прешле на "Global Maritime Distress Safety System" (GMDSS) 

који користи друге фреквенцијске опсеге. Све више земаља у том опсегу дозвољава рад 

аматерској служби на секундарној основи, као што су на пр.: Велика Британија, Белгија, 

Ирска, Данска, Исланд, Холандија, Шведска, Хрватска, Норвешка, Немачка, Чешка 

Република, Малта, САД, Канада, Нови Зеланд. 
 

4. 5260-5410 kHz – Овај опсег већ користе аматерске службе других земаља (Велика 

Британија, Канада, САД, Финска, Ирска, Исланд, Чешка Република, Португал, Норвешка, 

Немачка, Хрватска, итд.) на секундарној или на експерименталној основи, па се поставља 

питање: зашто и аматерска служба у Р.Србији не би имала право коришћења ? 

 

6. 70-70,5 MHz – Сматрамо да нема никаквих препрека да се коришћење овог 

фреквенцијског опсега, на секундарној основи, одобри и нашој аматерској служби 

обзиром да га већ годинама користи аматерска служба у Белгији, Хрватској, Словенији, 







Број: 4-521/2

Датум: 18.11.2010.

МИНИСТАРТВО ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

Немањина 22-26

11000 Београд

Предмет: Радна група за израду Плана намене радио-фреквенцијских опсега 

Веза: Ваш допис бр. 345-01-445/2010-03

У  вези  Вашег  горе  наведеног  дописа,  који  смо  примили  15.11.2010.г., 

достављамо Вам име и презиме и податке за контакт за нашег представника у 

радној групи:

Синиша Радуловић, дипл.инж.

адреса: Видиковачки венац 29/34, 11090 БеоградXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

бр.телефона: 063-317-251XXXXXXXX

е-mail адреса: yuXX  1XX  raXX  @XX  openXXXX  .X  telekomXXXXX  .X  rsXX   X

У прилогу Вам достављамо преглед фреквенцијских опсега које  користимо, 

као и преглед фреквенцијских опсега за чије смо коришћење заинтересовани.

С поштовањем

    ПРЕДСЕДНИК

 САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

                Мирослав Вемић

Прилог: као у тексту



Прилог 

 

А) Према важећем ПЛАНУ НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА, јул 2004.г., 

аматерска и аматерска сателитска служба, односно радио-аматери у Р.Србији користе 

следеће фреквенцијске опсеге: 
 

Фреквенцијски опсег Примедба у Плану намене 

1810-1850 kHz  

3500-3800 kHz  

7000-7200 kHz  

10100-10150 kHz  

14000-14350 kHz  

18068-18168 kHz  

21000-21450 kHz  

24890-24990 kHz  

28000-29700 kHz  

50–51.9 MHz Напомена 70 

144-146 MHz  

432-438 MHz  

1240-1300 MHz  

2300-2450 MHz  

5650-5850 MHz  

10-10.50 GHz  

24.00-24.25 GHz  

47.00-47.20 GHz  

75.5-76.00 GHz Напомена 263 

76.00-81.00 GHz  

81.0-81.50 GHz Прилог 1, напомена 127 

122.25-123.00 GHz  

134.00-141.00 GHz  

241.00-250.00 GHz  

 

 

Б) Предлог радио-фреквенцијских опсега које би требало доделити на коришћење аматерској и 

аматерској сателитској служби у Р.Србији, односно уврстити у План намене 

 

Фреквенцијски 

опсег 
Коришћење Напомена 

135,7-137,8 kHz Секундарно 

- Прилог 4 у Плану намене из 2004.г., 

наведена препорука ERC REC 62-01  

- Одлука ITU/WRC-07 

1850-2000 kHz Секундарно 
- додељен на коришћење аматерској 
служби 

490-510 kHz Секундарно 
- доделити на бази експерименталног 

коришћења 

5260-5410 kHz Секундарно  

51,9-52 MHz Секундарно - проширење већ додељеног опсега 

70-70,5 MHz Секундарно  

 


