
                 

НАЦРТ 

 

 На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1, члана 29. став 1. тачка 4) и 

члана 33. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 

60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), а у вези са Законом о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), чл. 2, 4. и 6. 

Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге 

(„Службени гласник РС”, бр. 14/13, 25/13 - исправка и 99/13), члана 12. став 1. тачка 1) 

и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), уз сагласност 

Министарства финансија   број: ___________ од _________  2021. године, 

 

 Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге на  ____. седници трећег сазива одржаној дана ______2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

о допуни Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга 

из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге 

   

Члан 1. 

У члану 3. став 1. Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из 
надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/13 и 92/20), у табели, у реду „Сателитска“ после тачке 
15) г) терминали у мобилној сателитској служби додаје се тачка 15) д) која гласи: 

 

„Сателитска 

 

15) 

 

д) CGC (Complementary Ground 

Component) радио-станица у мобилној 

сателитској служби 

 

450.000,00“. 

 

Члан 2. 

 

 Овај правилник, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

Број: 

У Београду, _______. 2021. године 

 

 

                        

 

                              ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                              Драган Ковачевић 

 



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 I. Правни основ 

 

 

Правни основ за доношење Правилника о допуни Правилника о утврђивању 

накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Правилник), садржан је у 

одредбама чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 29. став 1. тачка 4)  и 33. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 

95/18 - др. закон, у даљем тексту: Закон).  

 

Одредбом члана 29. став 1. тачка 4) Закона је прописано да се накнада плаћа, у 

складу са овим законом, за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција). 

 

Такође, одредбом члана 33. Закона је прописано да се висина накнаде за 

пружање услуга из надлежности Агенције утврђује према врсти услуге коју Агенција 

пружа у складу са овим законом (издавање и продужење, између осталог појединачних 

дозвола за коришћење радио-фреквенција), имајући у виду трошкове Агенције за 

пружање тих услуга. 

 

 

II. Разлози за доношење Правилника  

 

Влада Републике Србије је, 18. јуна 2020. године, донела Уредбу о утврђивању 

Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС“, број 89/20, у 

даљем тексту: План намене). У складу са Планом намене, радио-фреквенцијски опсег 

1980-2010 MHz (смер: Земља-свемир)/2170-2200 MHz (смер: свемир-Земља) намењен је, 

између осталих служби наведених у табели Плана намене, и мобилној сателитској 

служби. Измена у Плану намене, односно у овом радио-фреквенцијском опсегу, односи 

се на могућност укључивања CGC (Complementary Ground Component) радио-станица, у 

оквиру мобилне сателитске службе (CGC радио-станице су земаљске станице које 

„попуњавају“ сигналом подручја са лошијим сателитским пријемом и базиране су на 

LTE технологији), у део радио-фреквенцијског опсега 1980-1995/2170-2185 MHz. 

Појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција за CGC радио-станице издаје се 

по захтеву, у складу са Законом.  

У циљу развоја мобилних сателитских комуникација, као и постепеног 

покривања свих земаља чланица овом услугом, Европска комисија је одлукама EU 

Decision No. 626/2008/EC и EU Decision No. 2009/449/EC доделила радио-фреквенцијски 

спектар 1980-2010/2170-2200 MHz компанијама за сателитске комуникације Inmarsat и 

Solaris. Такође, доношење Плана намене доприноси унапређењу регулаторног оквира, 

који би омогућио, издавање Inmarsat-u појединачних дозвола за коришћење радио-

фреквенција, односно имплементацију CGC базних радио-станица на територији 

Републике Србије, као допуну сателитској мрежи станица, којом би се обезбедила 



широкопојасна, високо квалитетна веза путницима у авионима током прелета територије 

Републике Србије. 

 

III. Објашњење појединих решења 

  

 

Имајући у виду наведено законско решење, приликом утврђивања трошкова за 

издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција узети су у обзир 

трошкови Агенције код процене покривања сигналом CGC базне радиo-станице, као и 

трошкови координације, планирања, коришћења наведених радио-фреквенцијских 

опсега са системима Војске Србије и суседним земљама, које већ имају имплементиране 

Inmarsat системе са CGC базним радио-станицама. 

 

 

IV. Предлог даљих активности 

        
Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт овог 

правилникa, као и да исти, након тога, Aгенција у складу са одредбама чл. 34-36. Закона, 

упути на јавне консултације у трајању од десет радних дана.  

 

Након спроведених јавних консултација, извршиће се обрада приспелих 

примедаба, предлога и сугестија и Управном одбору Агенције ће се доставити 

одговарајући предлог правилника. По његовом усвајању, сагласно члану 23. став 2. 

Закона и члану 57. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 

101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), овај општи акт се упућује ресорном 

министарству, на даљу надлежност, ради прибављања мишљења о његовој уставности и 

законитости, као и Министарству финансија, ради добијања сагласности у складу са 

чланом 17. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20). По добијеном мишљењу надлежних 

министарстава, предметни правилник се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

 V. Средства за спровођење Правилника  

 

      За спровођење овог правилника није потребно обезбедити посебна средства у 

финансијском плану Агенције. 

  

 


