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ПРЕДмЕТ : Коментари на нацрт Правилника о изменама и допунама 
Правилника о начину контроле коришfiења радио-фреквенцијског спектра, 

обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи 

Поштовани г. Јанковиfiу, 

Републичка агенција за електронске комуникације је на званичној Интернет 
страни позвала стручну јавност, да путем јавних консултација, до понедељка 
14.01.2093.године, изнесе своје мишљење на текст нацрта Правилника 0 
изменама и допунама Правилника 0 начину контроле коришћења радио- 
фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних 
сметњи. 

C тим у вези благовремено достављамо коментаре Телекома Србија на 
наведени нацрт Правилника. 

C поштовањем, 

При  . : коментари на нацрт Прав лника о изменама и допунама Правилника о начину 
контроле коришfiења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите 
од штетних сметњи 
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КОМЕНТАРИ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. 
HA  НАЦРТ ПРАВИЛНИКА  0  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  0  

НАЧИНУ КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕ ЊА РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, 
ОБАВlbAF6A ТЕХНИЧКИХ ПРЕГЛЕДА И ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНИХ СМЕТF6И 

У вези са јавним консултацијама објављеним на званичној Интернет страни 
Републичке агенције за електронске комуникације поводом нацрта Правилника 
O  изменама и допунама Правилника 0 начину контроле каришТiења радио- 
фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних 
сметњи ( у даљем тексту: нацрт измена и допуна Правилника), Предузеfiе за 
телекомуникације „Телеком Србија „а.д., износи следеТiе коментаре и сугестије. 

Сматрамо да нацрт измена и допуна Правилника на адекватан начин 
заокружује реryлаторни оквир у погледу заштите од неовлашћеног ометања 
рада мобилних оператора у фреквентном опсегу за који оператори имају 
плаћену лиценцу. 

Ипак, мишљења смо да је везано за одредбе члана 40а. потребно појаснити 
и детаљније регулисати следеће: 

1. У случају да ометаче користе органи безбедности или одбране, да ли је 
мoryTie и на који начин треба да се ограничи зона дејства коришfiених 
ометача? 

2. Везано за став 2. наведеног члана, није јасно шта he  ce  десити уколико 
ометање органа безбедности траје дуго и просторно широко и на који 
начин Рател може обезбедити заштиту Телекома Србија у  TOM  случају? 

„тЕЛЕком сРБИЈА" А.Д.  
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