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На ОснОву чл. 8, 11. став 1. тачка 2) и 89. став 2. ЗакОна 0 електрОнеким 
кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), 
чл. 12. и 16. етав 1. тачка 4) Статута РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и 
пОштанеке уелуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16), у вези еа УредбОм 0 
утврђивању Плана намене ради0-фреквенцијских Опсега („Службени гласник РС", брОј 
89%20), ПравилникОм 0 утврђивању Плана распОделе ради0-фреквенција у ради0- 
фреквенцијекОм Опеегу 694-790 MHz („Службени глаеник РС", брОј 52/21), ПравилникОм 0 
утврђивању Плана раепОделе ради0-фреквенција у ради0-фреквенцијскОм Опсегу 2500-2690 
MHz („Службени глаеник РС", брОј 129/20) и ПравилникОм 0 утврђивању Плана распОделе 
ради0-фреквенција у ради0-фреквенцијскОм Опсегу 3400-3800 MHz („Службени глаеник РС", 
брОј 129/20), 

Управни ОдбОр РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанске 
услуге, на 6. еедници четвртОг сазива ОдржанОј дана 8.10.2021. гОдине дОн0еи 

одлуку 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да су иепуњени уелОви за издавање пОјединачних дОзвОла за 
кОришћење ради0-фреквенција п0 епрОведенОм пОступку јавнОг надметања за 
пружање јавне електрОнске кОмуникаци0не уелуге у ради0-фреквенцијеким Опеезима 
694-790 MHz, 2500-2690 MHz u 3400-3800 MHz за теритОрију Републике Србије. 

2. РегулатОрна агенција за електрОнеке кОмуникације и пОштанске уелуге ће 0 Овој 
Одлуци Обавестити Миниетаретв0 тргОвине, туризма и телекОмуникација, у циљу 
донОшења акта из члана 89. став 3. ЗакОна 0 електрОнеким кОмуникацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн) кОјим ее 
прОпиеују минимални уелОви за издавање пОјединачник дОзвОла за кОришћење ради0- 
фреквенција п0 епрОведенОм п0етупку јавнОг надметања у ради0-фреквенцијским 
Опеезима из тачке 1. Ове Одлуке. 

З. Ова Одлука ступа на снагу нареднОг дана Од дана дОнОшења и Објављује се на 
интернет етраници РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске 
уелуге. 
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Образложење 

Доношењем Уредбе о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега 
(„Службени гласник РС", број 89/20, у даљем тексту: План намене) од стране Владе 
Републике Србије, као и одговарајућих планова расподеле, и то: Правилника о утврђивању 
Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 2500-2690 MHz 
(„Службени гласник РС", број 129/20), Правилника о утврђивању Плана расподеле радио- 
фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz („Службени гласник РС", број 
129/20) и Правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио- 
фреквенцијском опсегу 694-790 MHz („Службени гласник РС", број 52/21) од стране 
Министарства трговине, туризма и телекомункација, стекли су се регулаторни услови за 
издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку 
јавног надметања за рад у радио-фреквенцијским опсезима 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz u 
694-790 MHz за територију Републике Србије. 

На основу Плана намене и напред наведених планова расподеле, омогућено је 
коришћење предметних радио-фреквенцијскик опсега на примарној основи у мобилној 
служби (изузев ваздухопловне мобилне) за мобилне и фиксне комуникационе мреже (MFCN) 
за пружање јавне електронске комуникационе услуге на технолошки неутралној основи, на 
територији Републике Србије. 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: Агенција) је у протеклом периоду предузела активности усмерене на ослобађање од 
стране постојеl~iих корисника делова радио-фреквенцијског спектра који ћe бити предмет 
јавног надметања, а све у циљу стварања неопкодних услова за покретање овог поступка. 
Радио-фреквенцијски опсези 694-790 MHz и 3400-3800 MHz су ослобођени од претходник 
корисника ових опсега, док радио-фреквенцијски опсег 2500-2690 MHz тренутно користи 
Војска Србије на основу ноте SRB46 из Плана намене, која гласи: „SRB46 Фреквенцијски 
опсези 2520-2580 MHz u 2600-2670 MHz, као и фреквенцијски oncer 26.5-27.5 GHz, се могу 
користити од стране Органа одбране — Војска до почетка коришћења истог од стране радио- 
система предвиђених Планом намене до завршеткајавног надметања. Заједничко коришћење 
наведеног опсега је могуће уз сагласност регулаторног тела надлежног за област 

електронских комуникација.". 

Такође, у циљу регулисања тржишта електронских комуникација и ефикасног и 
рационалног коришћења радио-фреквенцијског спектра, Агенција је дана 31.5.2021. године 
објавила Јавни позив за пријаву лица која су заинтересована за коришћење радио- 
фреквенција из радиофреквенцијских опсега 700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz u 3500 
MHz за мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за пружање јавне електронске 
комуникационе услуге. Јавни позив је био отворен до 1.9.2021. године и у наведеном року 
поднете су пријаве u достављени подаци од стране четири оператора, и то: SERBIA 
BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, Preduzeće za 
telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd, TELENOR D.O.O. BEOGRAD u 
А1 Srbija d.o.o. Beograd. 
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Након дОношења акта из члана 89. став 3. Закона 0 електронским кОмуникацијама 
(„Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 — УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн) којим се прописују 
минимални услОви за издавање пОјединачних дОзвола за коришћење ради0-фреквенција по 
спрОведеном пОступку јавног надметања за радио-фреквенцијски Опсег 2500-2690 MHz, 
Агенција ћe, у складу са нотОм SRB46 из Плана намене, предузети неопхОдне активнОсти у 
циљу Ослобађања предметнОг ради0-фреквенцијскОг Опсега од стране постојећик корисника 
д0 датума кОји је предвиђен за пОчетак коришћења истог, а по завршенОм пОступку јавнОг 
надметања. 

Председник 
Упр .: н ~ гуі бора 

Доставити: 
-Министраству трговине, туризма и телекомуникација 
-Сектору за електронске комуникације 
-СектОру за правне пОслове 
-Кабинету 
-Аркиви 
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