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На осно ву чла на 89. став 3. За ко на о елек трон ским ко му ни-

ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14),
Ми ни стар за тр го ви ну, ту ри зам и те ле ко му ни ка ци је до но си

П РА  В И Л  Н И К

о ми ни мал ним усло ви ма за из да ва ње по је ди нач них  
до зво ла за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја  

по спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме та ња  
у ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма  

791–821/832–862 MHz

1. Увод на од ред ба

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал ни усло ви за из да-

ва ње по је ди нач них до зво ла за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја по 
спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме та ња у ра дио-фре квен циј ским 
оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz за пру жа ње јав не елек трон ске 
ко му ни ка ци о не услу ге за си стем IMT ко ји об у хва та IMT-2000 и 
IMT-Advan ced (In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons: у да љем 
тек сту: по је ди нач на до зво ла), ко ји на ро чи то са др жи број по је ди-
нач них до зво ла ко је се мо гу из да ти за од ре ђе ни ра дио-фре квен циј-
ски оп сег, пе ри од на ко ји се из да ју по је ди нач не до зво ле, нај ма њи 
из нос јед но крат не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком из да ва ња по-
је ди нач не до зво ле, усло ве у по гле ду обез бе ђи ва ња по кри ве но сти 
од ре ђе ног де ла те ри то ри је или ста нов ни штва, као и дру ге ми ни-
мал не усло ве за из да ва ње по је ди нач них  до зво ла.

2. Прав ни оквир за из да ва ње по је ди нач не до зво ле

Члан 2.
По је ди нач на до зво ла из да је се у скла ду са За ко ном о елек-

трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 
60/13  – УС и 62/14, у да љем тек сту: За кон), Уред бом о утвр ђи ва-
њу Пла на на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 99/12) и Пра вил ни ком о утвр ђи ва њу Пла на рас по-
де ле ра дио-фре квен ци ја за рад у ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма 
791 –821/832 –862 MHz („Слу жбе ни гла сник РС”, број 94/14, у да-
љем тек сту: План рас по де ле).

Број по је ди нач них до зво ла ко је се из да ју за ра дио-фре квен циј ски 
оп сег 791–821/832–862 MHz 

Члан 3.
У скла ду са Пла ном рас по де ле рас по ло жи во је шест основ-

них (упа ре них) ра дио-фре квен циј ских бло ко ва, ши ри не по 5 MHz.
За те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, за рас по ло жи ве основ не ра-

дио-фре квен циј ске бло ко ве у ра дио-фре квен циј ским оп се зи ма из 
чла на 1. овог пра вил ни ка, из да ју се нај ви ше три по је ди нач не до-
зво ле.

По је ди нач ном до зво лом до де љу ју се два основ на ра дио-фре-
квен циј ска бло ка.

Уко ли ко се на овај на чин не до де ли шест рас по ло жи вих ра-
дио-фре квен циј ских бло ко ва, по сту пак јав ног над ме та ња ће се на-
ста ви ти та ко да се пре о ста ли бло ко ви мо гу до де ли ти на сле де ћи 
на чин:

1) ако је у по ступ ку јав ног над ме та ња уче ство вао са мо је дан 
опе ра тор, тај опе ра тор се мо же из ја сни ти за до де љи ва ње до дат них 
10 МHz (2 основ на бло ка);

2) ако су у прет ход ном по ступ ку јав ног над ме та ња уче ство-
ва ла два опе ра то ра, они се мо гу из ја сни ти за до де љи ва ње пре о ста-
лих бло ко ва пу тем јав ног над ме та ња, и то на сле де ћи на чин:

(1) ако су оба опе ра то ра за ин те ре со ва на за пре о ста ле бло-
ко ве, сва ком од њих се мо же до де ли ти још по 5 МHz (1 основ ни 
блок),

(2) ако је са мо је дан опе ра тор за ин те ре со ван за пре о ста ле 
бло ко ве, том опе ра то ру се мо же до де ли ти још 10 МHz  (2 основ на 
бло ка).

Основ ни бло ко ви ће би ти до де ље ни у кон ти ну и те ту.
Јед ном опе ра то ру мо же би ти из да та нај ви ше јед на по је ди нач-

на до зво ла.

Пе ри од на ко ји се из да ју по је ди нач не до зво ле

Члан 4.
По је ди нач на до зво ла се из да је на пе ри од од 10 го ди на. 
На кон ис те ка пе ри о да на ко ји је из да та по је ди нач на до зво ла, 

иста се мо же про ду жи ти у скла ду са чла ном 92. став 2. За ко на на 
пет го ди на.

Нај ма њи из нос јед но крат не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком  
из да ва ња по је ди нач не до зво ле

Члан 5.
Нај ма њи из нос јед но крат не на кна де ко ја се пла ћа при ли ком 

из да ва ња по је ди нач не до зво ле је 17.500.000 EUR за сва ки по је ди-
нач ни основ ни ра дио-фре квен циј ски блок од ре ђен Пла ном рас по-
де ле.

Из нос јед но крат не на кна де по стиг нут на јав ном над ме та њу 
пла ћа се у ди нар ској про тив вред но сти по сред њем кур су На род не 
бан ке Ср би је на дан упла те. 

Вр ста услу ге

Члан 6.
Има лац по је ди нач не до зво ле ду жан је да у ра дио-фре квен-

циј ским оп се зи ма 791 –821/832 –862 MHz, пру жа јав ну елек трон-
ску ко му ни ка ци о ну услу гу за си стем IMT (In ter na ti o nal Mo bi le 
Te le com mu ni ca ti ons) ко ји об у хва та IMT-2000 и IMT-Advan ced, на 
тех но ло шки не у трал ној осно ви.

Усло ви у по гле ду обез бе ђи ва ња по кри ве но сти од ре ђе ног де ла  
ста нов ни штва и те ри то ри је услу гом и ква ли те та услу ге

Члан 7.
Има лац по је ди нач не до зво ле, из да те у скла ду са За ко ном, ду-

жан је да јав ну елек трон ску ко му ни ка ци о ну услу гу за си стем IMT 
(In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) ко ји об у хва та IMT-2000 
и IMT-Advan ced, пру жа у скла ду са Пла ном рас по де ле, не пре кид-
но, 24 са та днев но, се дам да на у не де љи.

Има лац по је ди нач не до зво ле, из да те у скла ду са За ко ном, ду-
жан је да у ро ку од че ти ри ме се ца од да на из да ва ња по је ди нач не 
до зво ле за поч не ко мер ци јал но пру жа ње мо бил не ши ро ко по ја сне 
услу ге. 

Oператор ко ји је већ има лац по је ди нач не до зво ле за јав ну 
елек трон ску ко му ни ка ци о ну мре жу и пру жа ње јав не елек трон ске 
ко му ни ка ци о не услу ге у оп се зи ма 1710 –1785/1805 –1880 MHz, из-
да те у скла ду са За ко ном, ду жан је да обез бе ди по кри ве ност те-
ри то ри је и ста нов ни штва мо бил ном ши ро ко по ја сном услу гом на 
сле де ћи на чин: 

1) у ро ку од го ди ну да на од да на из да ва ња по је ди нач не до-
зво ле, ду жан је да обез бе ди до ступ ност услу га за 50% ста нов ни-
штва Ре пу бли ке Ср би је;

2) у ро ку од три го ди не од да на из да ва ња по је ди нач не до зво-
ле ду жан је да обез бе ди  до ступ ност услу га на 50% те ри то ри је Ре-
пу бли ке Ср би је, од че га оба ве зно у 25% на се ље них ме ста Пчињ-
ског, Ја бла нич ког, Ра шког, Пи рот ског и Зла ти бор ског окру га.

Опе ра тор ко ји ни је има лац по је ди нач не до зво ле из ста ва 3. 
овог чла на ду жан је да обез бе ди по кри ве ност ста нов ни штва мо-
бил ном ши ро ко по ја сном услу гом на сле де ћи на чин:

1) у ро ку од три го ди не од да на из да ва ња по је ди нач не до зво-
ле ду жан је да обез бе ди до ступ ност услу га за 50% ста нов ни штва 
Ре пу бли ке Ср би је;

2) у ро ку од пет го ди на од да на из да ва ња по је ди нач не до зво-
ле ду жан је да обез бе ди до ступ ност услу га за 50% те ри то ри је  Ре-
пу бли ке Ср би је, од че га оба ве зно у 25% на се ље них ме ста Пчињ-
ског, Ја бла нич ког, Ра шког, Пи рот ског и Зла ти бор ског окру га.

Све смет ње и пре ки ди у мре жи мо ра ју би ти от кри ве ни и 
от кло ње ни у пе ри о ду утвр ђе ном ре ле вант ним ме ђу на род ним 

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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нор ма ма, пре по ру ка ма и оп штим ак ти ма Ре гу ла тор не аген ци је за 
елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге. 

3. За вр шна од ред ба

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00061/2015-07
У Бе о гра ду, 11. ав гу ста 2015. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

4590
На осно ву чла на 42. став 6. За ко на о под сти ца ји ма у по љо-

при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 10/13 
и 142/14), 

Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о ко ри шће њу под сти ца ја за спро во ђе ње  
на уч но и стра жи вач ких, раз вој них и ино ва тив них  

про је ка та кроз ме ре и ак ци је по др шке про мо тив ним  
ак тив но сти ма у по љо при вре ди 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју усло ви и на чин спро-

вођењa на уч но и стра жи вач ких, раз вој них и ино ва тив них про је ка та 
у по љо при вре ди кроз ме ре  и ак ци је по др шке про мо тив ним ак-
тив но сти ма у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (у да љем тек сту: 
под сти ца ји).

Члан 2.
Под сти ца ји об у хва та ју:
1) под сти цај за ор га ни за ци ју на уч но-струч них ску по ва, се ми-

на ра, ра ди о ни ца, три би на и пре да ва ња у обла сти по љо при вре де и 
ру рал ног раз во ја, ко ји се одр жа ва ју на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је;

2) под сти цај за ор га ни за ци ју при вред них ма ни фе ста ци ја, сај-
мо ва и из ло жби, укљу чу ју ћи и из ло жбе кул тур не ба шти не, у обла-
сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја, на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је;

3) под сти цај за уче шће, од но сно из ла га ње соп стве них по-
љо при вред них и пре храм бе них про из во да на до ма ћим и ме ђу на-
род ним при вред ним ма ни фе ста ци ја ма, сај мо ви ма и из ло жба ма у 
обла сти по љо при вре де и ру рал ног раз во ја.

Члан 3.
Под сти ца ји из чла на 2. тач ка 1) овог пра вил ни ка на ме ње ни 

су за по кри ће тро шко ва:
1) за ку па из ла гач ког про сто ра;
2) ан га жо ва ња кон сул та на та;  
3) из ра де ди зај на и штам па ња про мо тив ног ма те ри ја ла.
Под сти ца ји из чла на 2. тач ка 2) овог пра вил ни ка на ме ње ни 

су за по кри ће тро шко ва:
1) за ку па из ла гач ког про сто ра са основ ним тех нич ким услу-

га ма;
2) из град ње, од но сно закупa штан да;
3) за ку па би не, озву че ња и осве тље ња;
4) из ра де ди зај на и штам па ња про мо тив ног ма те ри ја ла;
5) огла ша ва ња у штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма.
Под сти ца ји из чла на 2. тач ка 3) овог пра вил ни ка на ме ње ни 

су за по кри ће тро шко ва:
1) за ку па из ла гач ког про сто ра са основ ним тех нич ким услу-

га ма;
2) из град ње, од но сно за ку па штан да.
Под сти ца ји  из ст. 1 –3. овог чла на не об у хва та ју: 
1) по ре зе укљу чу ју ћи по рез на до да ту вред ност; 
2) ца рин ске, уво зне и ад ми ни стра тив не так се, као и на кна де 

за по треб не са гла сно сти од др жав них ин сти ту ци ја и јав них пред-
у зе ћа; 

3) тро шко ве бан кар ске про ви зи је, тро шко ве јем ства и слич но; 
4) тро шко ве пре во за, мон та же, обез бе ђе ња ро бе и услу га и 

дру ге опе ра тив не тро шко ве; 
5) на кна ду за соп стве ни  рад  и  ма те ри јал  под но си о ца зах-

те ва;
6) на бав ку пред ме та зах те ва пу тем ли зин га, це си је, ком пен-

за ци је, асиг на ци је или на дру ги на чин ко ји пред ста вља гашењe 
оба ве зе пу тем пре би ја ња ду го ва.

Члан 4.
Пра во на ко ри шће ње под сти ца ја  оства ру је:
1) фи зич ко ли це  – но си лац ко мер ци јал ног по ро дич ног по љо-

при вред ног га здин ства;
2) пред у зет ник;
3) на уч но и стра жи вач ка уста но ва.
Фи зич ко ли це  – но си лац ко мер ци јал ног по ро дич ног  по љо-

при вред ног га здин ства, од но сно пред у зет ник, оства ру је пра во на 
под сти ца је ако је упи сан у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва 
и на ла зи се у ак тив ном ста ту су и ако је члан удру же ња по љо при-
вред них про из во ђа ча, од но сно члан зе мљо рад нич ке  за дру ге, ко је 
је осно ва но у прет ход ној го ди ни у од но су на го ди ну у ко јој се под-
но си зах тев.

Члан 5.
Под сти ца је мо же да оства ри  ли це из чла на 4. овог пра вил-

ни ка ако: 
1) је пред мет под сти ца ја у пот пу но сти ре а ли зо ван у пе ри о ду 

од 1. ок то бра прет ход не ка лен дар ске го ди не до 30. сеп тем бра те-
ку ће ка лен дар ске го ди не, при че му се под ре а ли за ци јом у сми слу 
овог пра вил ни ка сма тра из вр ше ње свих рад њи ве за них за на бав ку 
пред ме та под сти ца ја (за кљу че ње уго во ра, про мет ро бе и услу га, 
из да ва ње до ку ме на та ко ји пра те ро бу и услу ге, пре у зи ма ње ро бе, 
ис пла та це не у пот пу но сти и др.), као и ста вља ње у функ ци ју у 
скла ду са на ме ном;

2) не ма еви ден ти ра них до спе лих не из ми ре них ду го ва ња пре-
ма ми ни стар ству над ле жном за по сло ве по љо при вре де (у да љем 
тек сту: Ми ни стар ство), по осно ву ра ни је оства ре них под сти ца ја, 
суб вен ци ја и кре ди та; 

3) за пред мет под сти ца ја за ко ји под но си зах тев не ко ри сти 
под сти ца је по не ком дру гом осно ву (суб вен ци је, под сти ца ји, до-
на ци је), од но сно ако пред мет под сти ца ја ни је пред мет дру гог по-
ступ ка за ко ри шће ње под сти ца ја; 

4) је из ми ри ло до спе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо да; 
5) до ба вљач и под но си лац зах те ва не пред ста вља ју по ве за на 

ли ца у сми слу за ко на ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке. 

Члан 6.
За исту про мо тив ну ак тив ност у окви ру под сти ца ја  из чла на 

2. тач. 1) и 2) овог пра вил ни ка  пра во на под сти ца је мо же да оства-
ри са мо је дан ко ри сник у ро ку за ре а ли за ци ју пред ме та под сти ца ја 
из чла на 5. тач ка 1) овог пра вил ни ка.

Ако је за исту про мо тив ну ак тив ност из ста ва 1. овог чла на 
под не то ви ше зах те ва, пра во на под сти цај оства ру је под но си лац 
ко ји је ра ни је под нео зах тев, а ако су зах те ви под не ти у исто вре-
ме, пра во на под сти цај оства ру је под но си лац чи ји је зах тев ра ни је 
при мљен у Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре-
ди не  – Упра ви за аграр на пла ћа ња (у да љем тек сту: Упра ва).

Члан 7.
По сту пак за оства ри ва ње пра ва на под сти ца је по кре ће се по 

зах те ву ли ца из чла на 4. овог пра вил ни ка, у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу ју под сти ца ји у  по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на на ро чи то са др жи:
1) по дат ке о под но си о цу:
(1) име и пре зи ме од но сно по слов но име под но си о ца зах те ва,
(2) адре са пре би ва ли шта од но сно се ди шта (оп шти на, ме сто, 

ули ца и број),
(3) ЈМБГ под но си о ца зах те ва (за фи зич ка ли ца као и за овла-

шће на/од го вор на ли ца),
(4) број по љо при вред ног га здин ства,
(5) ма тич ни број (за на уч но и стра жи вач ке уста но ве, од но сно 

пред у зет ни ке),




