Слободан Живковић
Гандијева бр.108 Нови Београд
Републичка агенција за електронске комуникације
Наталија Варагић
Вишњићева 8, 11000 Београд

Предмет: коментар на нацрт Правилникa о измени Правилника о утврђивању Плана
расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне
станице за територију Републике Србије

Поштовани,
Сматрам да је овај нацрт потребно допунити одређеним бројем локација и радних
канала да би се избегла ситуација у којој ће велики број гледаоца, пре свега у источном
и јужном делу, али и у другим деловима Србије остати без могућности пријема
дигиталног ТВ сигнала, односно поновиће се ситуација после конкурса за доделу
фреквенција из 2006. године, када је неколико десетина мањих и већих градова остала
без икаквих услова за пријем националних комерцијалних ТВ станица. Тада су
националне комерцијалне ТВ станице биле принуђене да постављају предајнике и
репетиторе без дозволе или су локалне самоуправе саме постављале уређаје ради
покривања своје територије овим сигналима. Националне комерцијалне ТВ станице
никад нису добиле ниједну дозволу за допунско покривање и поред захтева, израда
студија оправданости, изводљивости и техничке документације. Локалне самоуправе
наравно нису могле добити дозволу. Цела прича је завршена гурањем под тепих овог
проблема и приличним хаосом у етру.
Да би се избегла слична ситуација у наредних 1-2 године (а можда и дуже?)
неопходно је овај План расподеле допунити са, пре свега радним каналом за Дели
Јован нпр. К-24 (41,52), па ако је потребно и урадити мање измене у аналогној
расподели у тој зони. Тиме би се наравно омогућило покривање већег дела те зонеБор, Неготин, Кладово, Мајданпек, Кучево, додатним планирањем и Голубац и
неколико мањих градова који немају проблем избора слободних канала.
Сматрам да је потребно доделити и радне канале за одређени број мањих и
већих градова: Косјерић, Тутин, Брус, Сурдулицу, Владичин Хан, Димитровград, Белу
Паланку, Бабушницу, Сврљиг, Соко Бању, Лебане, Куршумлију, Прокупље, Чајетину,
Љиг...

Срдачан поздрав,
Слободан Живковић
Београд, 02.04.2013.

