
 

 

Коментари РАТЕЛ-а на достављене коментаре и предлоге Telenor-а 

 

У тачки 1. достављених коментара постављено је питање начина коришћења  

фреквенцијског опсега 410-420/420-430 MHz након истека важећих лиценци 

постојећих корисника  опсега са даном 16.6.2019. године.  

Коментар:  

Коришћење опсега 410-420/420-430 MHz након истека лиценци је дефинисано у 

Табели нацрта Плана намене за  PMR/PAMR са наведеним условима 

коришћења у колонама ОСНОВА КОРИШЋЕЊА ITU-R/CEPT/ECC/ERC 

РЕГУЛАТИВА,  ETSI СТАНДАРД и НАЧИН ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА. 

У тачки 2. достављених коментара и предлога, достављене су примедбе за 

фреквенцијски опсег 700 MHz (694-790 MHz). Према мишљењу Telenor-а потребно је 

поменути опсег потпуно ослободити од дигиталних телевизијских канала (DVB-T2).  

Коментар: 

У вези са наведеним коментаром, истиче се да до данас у Републици Србији 

није донета одлука о намени предметног фреквенцијског опсега, тако да се 

наведени опсег до даљњег користи за радио-дифузну службу (дигитална 

терестричка телевизија). 

Такође, Радна група напомиње да је одредбама нота SRB34А и SRB34B, 

омогућено, да се по доношењу одговарајућих одлука предметни опсег користи 

за јавне мобилне електронске комуникационе мреже и услуге. 

 

У тачки 3. достављених коментара и предлога, поставља се питање ограничавања 

роком, напуштања фреквенцијског опсега E-GSM (880-890/925-935 MHz) стране 

садашњег корисника опсега – Органа одбране-Војска а за пружање јавних 

телекомуникационих услуга.  

Коментар: 

Временска одредница која се односи на напуштање наведеног опсега ће бити 

дефинисана државном одлуком.  

 
У тачки 4. достављених коментара и предлога, поставља се питање ближег 

одређивања начина издавања дозвола за  јавне мобилне електронске комуникационе 

мреже и услуге за опсег 1500 MHz (1452-1492 MHz). 

Коментар: 



Начин одређивања издавања дозвола ће бити дефинисан у наредном периоду 

посебном одлуком. Из наведеног разлога су у Плану намене наведене две 

могућности. 

 

У тачки 5. достављених коментара и предлога, предлаже се да се у фреквенцијском 

опсегу 2100МHz (1900-2170 MHz) поред препознате мобилне службе као примарне из 

табеле избаци фиксна служба као примарна, с обзиромна тренутно коришћење опсега 

од стране мобилних оператора.  

Коментар: 

Додела лиценце мобилним операторима је на одређени рок који је дефинисан 

условима лиценце. У табели је наведена и фиксна служба као примарна, која у 

року трајања лиценце нема утицаја на коришћење фреквенцијског опсега.  

 

У тачки 6. достављених коментара и предлога, износи се примедбу на неусглашеност 

у додели делатности коришћења за потребе МУП-а на опсегу 2520-2655MHz у TDD 

опсегу 2580-2600MHz који није у складу са Европском табелом фреквенција као и на 

проширење SRB46 ноте. 

Коментар: 

Додела за потребе МУП-а на опсегу 2520-2655MHz у TDD је додела која се заснива на 

технолошки неутралном коришћењу наведеног опсега и представља националну 

специфичност коришћења овог дела опсега. Нота SRB46 прецизно дефинише употребу 

опсега наведеног у истој. 

 

 


