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Колегијуму 

 

 

Предмет:  Извештај о резултатима јавних консултација о Нацрту правилника о 

утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском 

опсегу 3400-3800 MHz 

 

На 47. седници трећег сазива Управног одбора Агенције одржаној дана 11.2.2020. године 

донета је одлука о утврђивању текста Нацртa правилника о утврђивању Плана расподеле 

радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz, као и упућивању истог 

на јавне консултације у периоду од 19.2.2020. до 10.3.2020. године (15 радних дана). 

 

I) Коментари 

 

У поступку Јавних консултација о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле 

радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz, у предвиђеном року, у 

оквиру јавних консултација, пристигли су следећи коментари (Прилог 1): 

  

1. VIP MOBILE DOO 

 

VIP MOBILE DOO је дописом број К41/20 од 9.3.2020. године доставио коментаре на 

Нацрт правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-

фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz. С тим у вези, оператор је исказао заинтересованост 

за овај део спектра,  истакавши да би 3400-3800 MHz радио-фреквенцијски опсег требао 

имати примар у будућим аукцијама због потребе имплементације 5G технологије, као и да би 

сам модел аукције требао бити једноставан (аукција не треба да обухвата блокове спектра 

различитих опсега, CCA и сл.), водећи рачуна о могућим интермодулационим сметњама 

другог реда (IM2) које потичу од 1800 MHz. Указан је став да цена спектра треба да буде што 

нижа, а обавезе операторима за изградњу и покривање сразмерно више. Дописом је наведено 

мишљење да део опсега 3400-3420 MHz не треба бити предмет аукције услед могуће 

итерференције са радарским системима. Такође исказано је мишљење да Агенција треба да 

дефинише регулаторне услове за расподелу радио фреквенцисјких опсега и синхронизације 

између оператора, услове коришћења слот формата и нумерологију у TDD опсегу.  
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Став Агенције на коментар VIP MOBILE DOO 

 

У вези са наведеним коментарима и сугестијама, указујемо да је чланом 89. Закона о 

елeктронским комуникацијама дефинисан начин коришћења радио фреквенција, по 

спроведеном поступку јавног надметања. С тим у вези, Агенција доноси одлуку о 

испуњености услова за издавање појединачних дозвола по спроведеном поступку јавног 

надметања и о томе обавештава Министарство, које доноси акт којим се ближе прописују 

минимални услови за издавање појединачних дозвола по спроведеном поступку јавног 

надметања, који нарочито садржи број појединачних дозвола које се могу издати за одређени 

радио фреквенцијски опсег, период на који се издају појединачне дозволе, најмањи износ 

једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања појединачне дозволе, услове у погледу 

обезбеђивања покривености одређеног дела територије или становништва, као и друге 

минималне услове за издавање појединачних дозвола.  

 Актом о минималним условима могуће је прописати и препорука је да се пропише 

обавеза синхронизације између оператора као и услове коришћења слот формата.  

На коментар VIP MOBILE DOO да је потребно из аукције искључити фреквенцијски 

опсег 3400-3420 MHz напомињемо да су у Нацрту правилника о утврђивању Плана 

расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz   тачкама  2. и  

3.4. дефинисани услови коришћења фреквенцијског опсег 3400-3420 MHz, а као што је већ 

речено актом који ближе прописује минималне услове за издавање пјединачних дозвола 

прописује се број појединачних дозвола које се могу издати за одређени радио 

фреквенцијски опсег.  

Узимајући све наведено у обзир, става смо да су пристигле примедбе и коментари 

предмет акта којим се прописују минимални услови. 

 

2. Телеком Србија 

 

Телеком Србија је дописом број 93928/1-2020 од 10.3.2020. године доставио коментар на 

Нацрт правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-

фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz, којим се сугерише да је неопходно успоставити 

регулаторни оквир у коме би се специфицирали технички елементи за функционисање 

интероператорских синхронизованих мрежа. Става су да би непостојање регулаторног 

оквира пре саме доделе радио фреквенција, успорило договоре између оператора након 

спроведене аукције, али и да би успорило процес имплементације.  

 

Став Агенције на коментар Телекома Србија 

 

У вези пристигле сугестије, указујемо да у складу са чланом 89. Закона о електронским 

комуникацијама, наведени услов је предмет акта којим се прописују минимални услови. 

 

 

II) Мишљења 

 

У складу са чланом 84. став 4. Закона, Агенција је затражила мишљење од органа 

одбране, безбедности и службе за хитне интервенције. У предвиђеном року пристигла су 

мишљења (Прилог 2): 
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• Безбедносно-информативне агенције 

• Министарства унутрашњих послова 

• Министарства одбране 

 

1. Безбедносно-информативна агенција 

 

Безбедносно-информативна агенција је сагласна са Нацртом правилника, како је наведено 

у допису број 15-4384/2 од 9.3.2020. године, који је упућен и стигао у Агенцију остављеном 

року. 

 

3. Министарство унутрашњих послова 

 

Министарство унутрашњих послова у свом допису, број 01-1795/20-2 oд 6.3.2020. године, 

који је прослеђен и стигао у Агенцију у остављеном року, наводи да са становишта 

делокруга Министарства унутрашњих послова немају примедби на достављени текст Нацрта 

правилника. 

 

4. Министарство одбране 

 

Министарство одбране је дописом број 253-13 од 5.3.2020. године доставило своје 

мишљење у остављеном року, у којем наводи да са становишта своје надлежности нема 

примедби на предложени текст Правилника. 

 

III) Предлог правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у 

радио-фреквенцијском опсегу 3400 - 3800 MHz 

 

У складу са изнетим, узимајући све претходно у обзир, сачињен је предлог текста 

Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском 

опсегу 3400 - 3800 MHz, за Управни одбор Агенције (Прилог 3). 

 

IV) Закључак 

 

Како у поступку јавних консултација није било промена/примедби у односу на Нацрт 

правилника који је раније усвојен, предлажемо да се текст Предлога правилника после 

разматрања на Колегијуму, проследи на Управни одбор Агенције ради усвајања коначног 

текста предлога и слања у надлежно министарство ради усвајања. 

 

 

Извештај припремиле 

 

Сања Грчић и Александра Вучић 

 

 

 


