
 

 

Коментари РАТЕЛ-а на достављене коментаре и предлоге “SRB Digital” d.o.o. 

Нови Пазар 

 

Коментари и предлози СРБ Дигитал д.о.о. се односе на коришћење фреквенцијског 

опсега 11.7-12.5 MHz  који је у Нацрту Плана намене није намењен за фиксну службу, 

односно, за коришћење MMDS технологије. Предлог је да се наведени фреквенцијски 

опсег додели и за фиксну службу . 

Коментар Ратела: 

 Важећа регулатива 

Према Европској табели намене (THE EUROPEAN TABLE OF FREQUENCY 

ALLOCATIONS AND APPLICATIONS IN THE FREQUENCY RANGE 8.3 kHz to 3000 

GHz (ECA TABLE) Approved October 2018) фреквенцијски опсег 11.7-12.5 MHz је 

намењен за следеће службе на примарној основи: 

 радио-дифузна сателитска служба; 

 мобилна изузев ваздухопловне мобилне  

Опсег 11.7-12.5 MHz није намењен фиксној служби. 

 

Према важећем  Плану намене  у Републици Србији радио-фреквенцијски опсег 11.7 – 

12.5 GHz намењен је за више радио-служби и начина коришћења: 

 фиксна служба на примарној основи, за јавне електронске комуникационе услуге 

– MMDS ,  

 радио-дифузна сателитска служба за радио и телевизију на примарној основи,  

везано за  ноту EU28  која се позива на одлуку ERC/DEC(00)08  

 радио-дифузна служба на примарној основи; 

 мобилна изузев ваздухопловне мобилне на примарној основи; 

 за HEST и LEST радио-фреквенције се користе на основу општег овлашћења; 

 за MES радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се 

издаје по захтеву; 

 

Одлуком ERC/DEC(00)08 (а не препоруком као што се наводи у кометару SRB Digital) 

je прописано да администрације чланице CEPT-а неће уводити нове системе у фиксној 

служби у опсегу 11.7 – 12.5 GHz (ERC/DEC(00)08) 

 

 Историјат  у планирању коришћења опсега  11.7 – 12.5 GHz 

 



План намене из 2004. године („Службени гласник РС“, број 112/2004) предвиђао је 

коришћење опсега 11,7 – 12,5 GHz и за MMDS, иако је одлука ERC/DEC(00)08 из 2000. 

године.  

На основу Плана намене из 2004.године,  Агенција је 27.06.2007. године, на својој  

Интернет страници, објавила  позив да се пријаве лица која пружају или намеравају да 

пружају услуге сателитске дистрибуције РТВ програма и терестричког преноса РТВ 

програма (MMDS, LMDS) крајњим корисницима. Агенција је тадашњем надлежном 

министарству упутила допис у коме је навела резултате спроведене анкете и захтев да 

се министарство изјасни о даљем поступању. Надлежно министарство није одговорило 

Агенцији на предметни допис, тако да Агенција није предузимала даље мере. Јавног 

надметања за наведени фреквенцијски опсег није било. 

Такође се у Плану намене из 2012.године задржао исти начин коришћења опсега 

због постојање важећих дозвола у моменту објављивања Плана намене. Дозволе издате 

за MMDS престале су да важе за корисника „FOKUS MEDIA“ У 2008.години а за 

корисника „ELEKTRO INTEREX“ 20.09.2012.године (Предлог Плана намене је упућен 

Министарству 07.03.2012. али је План намене објављен у октобру 2012, односно, у 

моменту предаје Плана намене Министарству на усвајање, постојале су важеће 

дозволе). 

Агенција од усвајања Плана намене 2012. године није издавала дозволе  у  

предметном фреквенцијском опсегу. 

 Коришћење фреквенцијскog опсега  11.7 – 12.5 GHz за фиксну службу у 

Европи 

 

Што се тиче коришћења опсега за MMDS, на сајту CEPT-a може се видети да је 37 

земаља чланица CEPT-a имплементирало одлуку ERC/DEC(00)08, 2 нису, 1 је на 

разматрању, а за 8 земаља нема информације. Према подацима из 2016. године из ECC 

Report 173-Фиксни сервиси у Европи, овај опсег се користи за P-MP у Словенији, БиХ  

и у Мађарској  (ограничено на опсег 12.3-12.5 GHz). 

 Закључак 

С обзиром да је Република Србија чланица CEPT-а, односно због усаглашавања 

наше регулативе са европском у области телекомуникација, као и због ометања радио-

дифузне сателитске службе (пријемника) од стране фиксне службе одлучено је да се у 

Нацрту Плана намене радио-фреквенцијских опсега избрише фиксна служба у 

фреквенцијском опсегу 11.7-12.5 МHz.  

 

 

 


