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Предмет:  Извештај о резултатима јавних консултација о Нацрту правилника о 

утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у радио-фреквенцијским 

опсезима 1900-1980 и 2100-2170 MHz 

 

На 8. седници четвртог сазива Управног одбора Агенције одржаној дана 3.12.2021. године 

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

радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz, као и 

упућивању истог на јавне консултације у периоду од 7.12.2021. до 28.12.2021. године (15 

радних дана). 

У дефинисаном року коментаре на Нацрт су доставили: TELENOR DOO BEOGRAD, SBB 

DOO BEOGRAD, а пристигла су по захтеву Агенције и мишљења Безбедоносно-

информативне агенције, Министарства унутрашњих послова и Министарства одбране. 

 

У даљем тексту су наведни пристигли коментари као и став Агенције поводом истих. 

 

I) Коментари 

 

У поступку Јавних консултација о Нацрту правилника о утврђивању Плана расподеле 

радио-фреквенција у радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz, у 

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

  

1. TELENOR DOO BEOGRAD 

 

TELENOR DOO BEOGRAD је дописом број: 26/361/21 од 27.12.2021. године доставио 

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

фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz. С тим у вези, TELENOR 

подржава предложени План расподеле у циљу даљег унапређења ефикасности коришћења 

лиценцираног спектра за пружање јавне електронске комуникационе услуге и обезбеђења 

услова за коришћење наведених радио-фреквенцијских опсега за 5G технологију.  

 

Став Агенције на коментар TELENOR DOO BEOGRAD 

 

У вези са изнетим ставом TELENOR-а којим у потпуности подржава Нацрт 

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

опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz, нема измена Нацрта по овом коментару. 
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2. SBB DOO BEOGRAD 

 

SBB DOO BEOGRAD је дописом број: 1324/2021 од 28.12.2021. године доставио коментаре 

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

фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz. 

 

SBB подржава доношење Плана расподеле чиме би се заокружила регулатива у односу 

на делове радио-фреквенцисјких опсега подобних и за коришћење за потребе IMT 2020, 

oдносно 5G, a све у функцији по њиховом мишљењу предстојећег multi-band јавног 

надметања. 

 

SBB DOO BEOGRAD је у наведеном допису доставио и коментаре који се не односе на 

сам садржај Нацрта Плана расподеле већ на начин коришћења опсега 2100 MHz, односно, нису 

релевантни за доношење од стране УО Предлога Плана расподеле радио-фреквенција у радио-

фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz и достављање Министарству а 

што је и био предмет јавних консултација.  

 

Став Агенције на коментар SBB DOO BEOGRAD 

 

На основу достављених коментара SBB DOO BEOGRAD, нема измена Нацрта по овом 

коментару. 
 

Дана  29.12.2021. године SBB DOO BEOGRAD се обратио Агенцији са захтевом за приступ 

информацијама од јавног значаја број 1327/2021 који је у Агенцији заведен под бројем 1-К-34908-11/21. 

Поступајући по захтеву, у складу са надлежностима Агенције, на основу члана 16. став 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја,  SBB DOO BEOGRAD су достављене копије 

тражене документације. У наведеним дописима се и налазе одговори на питања које је SBB DOO 

BEOGRAD упутио поводом Јавних консултација. С обзиром да је ово тема која није повезана 

са јавним консултацијама на текст Нацрта, даље разматрање коментара  SBB DOO BEOGRAD 

није обухваћено овим извештајем. 
 

 

II) Мишљења 

 

У складу са чланом 84. став 4. Закона о електронским комуникацијама, Агенција је 

затражила и добила мишљење од органа одбране, безбедности и службе за хитне интервенције.  

 

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

радио-фреквенцијским опсезима 1900-1980 MHz и 2110-2170 MHz 

 

Узимајући у обзир да након јавних консултација нема измена у односу на текст Нацрта 

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

опсезима 1900-1980 и 2100-2170 MHz, а који је усвојен од стране УО за јавне консултације, 

предметни правилник се прослеђује на наредну седницу Управног одбора Агенције ради 

усвајања коначног текста и да се као Предлог Плана расподеле радио-фреквенција у радио-

фреквенцијским опсезима 1900-1980 и 2100-2170 MHz проследи у надлежно министарство 

ради усвајања и доношења.  


