
    

 

 

На основу члана 89. ст. 1. и 4. и члана 90. став 2. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - УС и 62/14), Правилника о 
минималним условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција 
по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-
1880 MHz („Службени гласник РС“, број 136/14),  

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: Агенција) објављује 

Ј А В Н И   О Г Л А С 
за учешће у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за 

коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-
фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије 

 
1. Предмет јавног надметања је издавање највише три појединачне дозволе за коришћење 

радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за пружање 
јавне електронске комуникационе услуге за стандард GSM 1800/MFCN укључујући и IMT 
(у даљем тексту: нова појединачна дозвола), на технолошки неутралној основи, за 
територију Републике Србије, које се издају у складу са Правилником о минималним 
условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по 
спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-
1880 MHz („Службени гласник РС“, број 136/14, у даљем тексту: Правилник МТТТ). 

2. Нова појединачна дозвола се издаје на период од 10 година. Након истека периода на који 
је издата појединачна дозвола, иста ће се продужити на период од две године. 

3. Нова појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција из тачке 1. овог огласа може 
се издати само имаоцу лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и пружање 
услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже за стандард GSM/GSM 1800 и 
UMTS/IMT-2000, а која је издата у складу са Законом о телекомуникацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 44/03 и 36/06). Једном оператору може бити издата највише једна нова 
појединачна дозвола за коришћење радио-фреквенција. Новом појединачном дозволом 
могу се доделити највише два радио-фреквенцијска блока, осим у случајевима 
предвиђеним Правилником МТТТ. 

4. Право учешћа у поступку јавног надметања из тачке 1. овог огласа (у даљем тексту: Јавно 
надметање) има лице које је регистровано за обављање делатности електронских 
комуникација у Републици Србији, односно ималац лиценце из тачке 3. овог огласа, који 
има најмање 2.000.000 корисника мобилне телефоније и да је остварио приход од услуга 
јавне мобилне телекомуникационе мреже од најмање 20 милијарди динара током 2013. 
године. Ималац појединачне дозволе дужан је да у року од шест месеци од дана издавања 
појединачне дозволе обезбеди покривеност сигналом на 50% територије Републике 
Србије, непрекидно 24 часа дневно, седам дана у недељи. Ималац појединачне дозволе, 
издате у складу са Законом, дужан је да, у року од два месеца од дана издавања 
појединачне дозволе, започне комерцијално пружање услуга.  
Право учешћа у Јавном надметању има лице које Агенцији приложи неопозиву банкарску 
гаранцију плативу на први позив, издату од стране првокласне банке на износ од 



 

300.000,00 EUR, и које откупи Конкурсну документацију. Ова банкарска гаранција је 
средство обезбеђења за благовремену уплату једнократне накнаде из члана 5. Правилника 
МТТТ, као и испуњење обавезе истовременог почетка коришћења замењених радио-
фреквенција и радио-фреквенција додељених новим појединачним дозволама. Агенција 
може, у случају неиспуњења или неуредног испуњења обавеза поднети гаранцију на 
наплату. 

5. Најмањи (почетни) износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања нове 
појединачне дозволе из тачке 1. овог огласа износи 3.500.000 EUR у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке на дан уплате за сваки појединачни 
радио-фреквенцијски блок одређен Правилником о утврђивању Плана расподеле радио-
фереквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима 1710-1785/1805-1880 MHz 
(„Службени гласник РС”, бр.112/14 и 125/14, у даљем тексту: План расподеле), а коначни 
износ једнократне накнаде утврђује се у Јавном надметању.  

6. Избор најповољније понуде у Јавном надметању извршиће се применом две фазе 
поступка. Прва фаза у поступку Јавног надметања спроводи се прикупљањем понуда, а 
друга фаза укључује спровођење Јавног надметања. 

7. Одлука о избору најповољније понуде ће бити заснована на висини понуђеног износа  
једнократне накнаде, при чему најмањи (почетни) износ једнократне накнаде у понуди 
лица, која испуне услове из овог огласа, не може бити мањи од 3.500.000 EUR, за сваки 
појединачни радио-фреквенцијски блок одређен Планом расподеле .    

8. Пријава за учешће у Јавном надметању за издавање нове појединачне дозволе из тачке 1. 
овог огласа са захтевом за откуп Конкурсне документације (у даљем тексту: Пријава) 
подноси се, на српском језику, у року од десет радних дана од дана објављивања 
Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, и то на адресу: Регулаторна 
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Вишњићева 8, 11000 Београд, 
Република Србија, са назнаком: „Пријава за откуп конкурсне документације за 
издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција у радио-
фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије“.  
Уз Пријаву се подноси и доказ о уплати износа од 25.000 динара на име трошкова за 
обраду Пријаве, као и износ од 250.000 динара за откуп Конкурсне документације, на 
рачун Агенције, а у складу са Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из 
надлежности Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, 
број 34/13).  
Саставни део Конкурсне документације је и Инструкција за понуђаче којом је ближе 
уређен начин достављања понуде, односно процедура којом се детаљно регулише 
спровођење поступка Јавног надметања. 

9. Понуда се подноси у року од 45 дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, до 12,00 часова (по локалном времену) на адресу: 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Вишњићева 8, 
11000 Београд, Република Србија, са назнаком: „Понуда за издавање појединачне 
дозволе за коришћење радио-фреквенција у радио-фреквенцијском опсегу 1710-
1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије – не отварати осим у присуству 
Комисије“.  

10. Агенција ће нову појединачну дозволу издати у року од два радна дана од истека рока за 
уплату на рачун буџета Републике Србије целокупног износа једнократне накнаде 
постигнутог у поступку Јавног надметања.  



 

11. Заинтересовани понуђачи, који су откупили Конкурсну документацију, приликом 
подношења понуде треба да уплате депозит у износу од 1.300.000 динара на рачун 
Агенције. Уплаћени депозит ће бити враћен након доношења одлуке о избору 
најповољнијих понуда.  

12. За све додатне информације у вези са овим Јавним огласом и Јавним надметањем, 
заинтересовано лице може се обратити Агенцији на адресу: Регулаторна агенција за 
електронске комуникације и поштанске услуге, Вишњићева 8, 11000 Београд, или 
путем електронске поште на е-mail адресу: ratel@ratel.rs. 
Контакт особа задужена за давање информација од значаја за поступак Јавног надметања 
је Зоран Бранковић, телефон: +381 11 2026 830, е-mail: zoran.brankovic@ratel.rs.  
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