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На основу члана 89. став 3. Закона о електронским комуни
кацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14),
Министар за трговину, туризам и телекомуникације доноси

П РА В И Л Н И К
о минималним условима за издавање појединачних
дозвола за коришћење радио-фреквенција
по спроведеном поступку јавног надметања
у радио-фреквенцијским опсезима
791–821/832–862 MHz
1. Уводна одредба
Члан 1.
Овим правилником прописују се минимални услови за изда
вање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по
спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским
опсезима 791–821/832–862 MHz за пружање јавне електронске
комуникационе услуге за систем IMT који обухвата IMT-2000 и
IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications: у даљем
тексту: појединачна дозвола), који нарочито садржи број поједи
начних дозвола које се могу издати за одређени радио-фреквенциј
ски опсег, период на који се издају појединачне дозволе, најмањи
износ једнократне накнаде која се плаћа приликом издавања по
јединачне дозволе, услове у погледу обезбеђивања покривености
одређеног дела територије или становништва, као и друге мини
малне услове за издавање појединачних дозвола.
2. Правни оквир за издавање појединачне дозволе
Члан 2.
Појединачна дозвола издаје се у складу са Законом о елек
тронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10,
60/13 – УС и 62/14, у даљем тексту: Закон), Уредбом о утврђива
њу Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гла
сник РС”, број 99/12) и Правилником о утврђивању Плана распо
деле радио-фреквенција за рад у радио-фреквенцијским опсезима
791–821/832–862 MHz („Службени гласник РС”, број 94/14, у да
љем тексту: План расподеле).
Број појединачних дозвола које се издају за радио-фреквенцијски
опсег 791–821/832–862 MHz
Члан 3.
У складу са Планом расподеле расположиво је шест основ
них (упарених) радио-фреквенцијских блокова, ширине по 5 MHz.
За територију Републике Србије, за расположиве основне ра
дио-фреквенцијске блокове у радио-фреквенцијским опсезима из
члана 1. овог правилника, издају се највише три појединачне до
зволе.
Појединачном дозволом додељују се два основна радио-фре
квенцијска блока.
Уколико се на овај начин не додели шест расположивих ра
дио-фреквенцијских блокова, поступак јавног надметања ће се на
ставити тако да се преостали блокови могу доделити на следећи
начин:
1) ако је у поступку јавног надметања учествовао само један
оператор, тај оператор се може изјаснити за додељивање додатних
10 МHz (2 основна блока);
2) ако су у претходном поступку јавног надметања учество
вала два оператора, они се могу изјаснити за додељивање преоста
лих блокова путем јавног надметања, и то на следећи начин:
(1) ако су оба оператора заинтересована за преостале бло
кове, сваком од њих се може доделити још по 5 МHz (1 основни
блок),
(2) ако је само један оператор заинтересован за преостале
блокове, том оператору се може доделити још 10 МHz (2 основна
блока).

Основни блокови ће бити додељени у континуит ету.
Једном оператору може бити издата највише једна појединач
на дозвола.
Период на који се издају појединачне дозволе
Члан 4.
Појединачна дозвола се издаје на период од 10 година.
Након истека периода на који је издата појединачна дозвола,
иста се може продужити у складу са чланом 92. став 2. Закона на
пет година.
Најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом
издавања појединачне дозволе
Члан 5.
Најмањи износ једнократне накнаде која се плаћа приликом
издавања појединачне дозволе је 17.500.000 EUR за сваки поједи
начни основни радио-фреквенцијски блок одређен Планом распо
деле.
Износ једнократне накнаде постигнут на јавном надметању
плаћа се у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
Врста услуге
Члан 6.
Ималац појединачне дозволе дужан је да у радио-фреквен
цијским опсезима 791–821/832–862 MHz, пружа јавну електрон
ску комуникациону услугу за систем IMT (International Mobile
Telecommunications) који обух вата IMT-2000 и IMT-Advanced, на
технолошки неутралној основи.
Услови у погледу обезбеђивања покривености одређеног дела
становништва и територије услугом и квалитета услуге
Члан 7.
Ималац појединачне дозволе, издате у складу са Законом, ду
жан је да јавну електронску комуникациону услугу за систем IMT
(International Mobile Telecommunications) који обухвата IMT-2000
и IMT-Advanced, пружа у складу са Планом расподеле, непрекид
но, 24 сата дневно, седам дана у недељи.
Ималац појединачне дозволе, издате у складу са Законом, ду
жан је да у року од четири месеца од дана издавања појединачне
дозволе започне комерцијално пружање мобилне широкопојасне
услуге.
Oператор који је већ ималац појединачне дозволе за јавну
електронску комуникациону мрежу и пружање јавне електронске
комуникационе услуге у опсезима 1710–1785/1805–1880 MHz, из
дате у складу са Законом, дужан је да обезбеди покривеност те
риторије и становништва мобилном широкопојасном услугом на
следећи начин:
1) у року од годину дана од дана издавања појединачне до
зволе, дужан је да обезбеди доступност услуга за 50% становни
штва Републике Србије;
2) у року од три године од дана издавања појединачне дозво
ле дужан је да обезбеди доступност услуга на 50% територије Ре
публике Србије, од чега обавезно у 25% насељених места Пчињ
ског, Јабланичког, Рашког, Пиротског и Златиборског округа.
Оператор који није ималац појединачне дозволе из става 3.
овог члана дужан је да обезбеди покривеност становништва мо
билном широкопојасном услугом на следећи начин:
1) у року од три године од дана издавања појединачне дозво
ле дужан је да обезбеди доступност услуга за 50% становништва
Републике Србије;
2) у року од пет година од дана издавања појединачне дозво
ле дужан је да обезбеди доступност услуга за 50% територије Ре
публике Србије, од чега обавезно у 25% насељених места Пчињ
ског, Јабланичког, Рашког, Пиротског и Златиборског округа.
Све сметње и прекиди у мрежи морају бити откривени и
отклоњени у периоду утврђеном релевантним међународним
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нормама, препорукама и општим актима Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге.
3. Завршна одредба
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00061/2015-07
У Београду, 11. августа 2015. године
Министар,
Расим Љајић, с.р.

4590

На основу члана 42. став 6. Закона о подстицајима у пољо
привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13
и 142/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о коришћењу подстицаја за спровођење
научноис траживачких, развојних и иновативних
пројеката кроз мере и акције подршке промотивним
активностима у пољопривреди
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин спровођењa научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката
у пољопривреди кроз мере и акције подршке промотивним ак
тивностима у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту:
подстицаји).
Члан 2.
Подстицаји обухватају:
1) подстицај за организацију научно-стручних скупова, семи
нара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и
руралног развоја, који се одржавају на територији Републике Србије;
2) подстицај за организацију привредних манифестација, сај
мова и изложби, укључујући и изложбе културне баштине, у обла
сти пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике
Србије;
3) подстицај за учешће, односно излагање сопствених по
љопривредних и прехрамбених производа на домаћим и међуна
родним привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у
области пољопривреде и руралног развоја.
Члан 3.
Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника намењени
су за покриће трошкова:
1) закупа излагачког простора;
2) ангажовања консултаната;
3) израде дизајна и штампања промотивног материјала.
Подстицаји из члана 2. тачка 2) овог правилника намењени
су за покриће трошкова:
1) закупа излагачког простора са основним техничким услу
гама;
2) изградње, односно закупa штанда;
3) закупа бине, озвучења и осветљења;
4) израде дизајна и штампања промотивног материјала;
5) оглашавања у штампаним и електронским медијима.
Подстицаји из члана 2. тачка 3) овог правилника намењени
су за покриће трошкова:
1) закупа излагачког простора са основним техничким услу
гама;
2) изградње, односно закупа штанда.
Подстицаји из ст. 1–3. овог члана не обухватају:
1) порезе укључујући порез на додату вредност;
2) царинске, увозне и административне таксе, као и накнаде
за потребне сагласности од државних институција и јавних пред
узећа;
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3) трошкове банкарске провизије, трошкове јемства и слично;
4) трошкове превоза, монтаже, обезбеђења робе и услуга и
друге оперативне трошкове;
5) накнаду за сопствени рад и материјал подносиоца зах
тева;
6) набавку предмета захтева путем лизинга, цесије, компен
зације, асигнације или на други начин који представља гашењe
обавезе путем пребијања дугова.
Члан 4.
Право на коришћење подстицаја остварује:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољо
привредног газдинства;
2) предузетник;
3) научноистраживачка установа.
Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољо
привредног газдинства, односно предузетник, остварује право на
подстицаје ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава
и налази се у активном статусу и ако је члан удружења пољопри
вредних произвођача, односно члан земљорадничке задруге, које
је основано у претходној години у односу на годину у којој се под
носи захтев.
Члан 5.
Подстицаје може да оствари лице из члана 4. овог правил
ника ако:
1) је предмет подстицаја у потпуности реализован у периоду
од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра те
куће календарске године, при чему се под реализацијом у смислу
овог правилника сматра извршење свих радњи везаних за набавку
предмета подстицаја (закључење уговора, промет робе и услуга,
издавање докумената који прате робу и услуге, преузимање робе,
исплата цене у потпуности и др.), као и стављање у функцију у
складу са наменом;
2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања пре
ма министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем
тексту: Министарство), по основу раније остварених подстицаја,
субвенција и кредита;
3) за предмет подстицаја за који подноси захтев не користи
подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, до
нације), односно ако предмет подстицаја није предмет другог по
ступка за коришћење подстицаја;
4) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
5) добављач и подносилац захтева не представљају повезана
лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.
Члан 6.
За исту промотивну активност у оквиру подстицаја из члана
2. тач. 1) и 2) овог правилника право на подстицаје може да оства
ри само један корисник у року за реализацију предмета подстицаја
из члана 5. тачка 1) овог правилника.
Ако је за исту промотивну активност из става 1. овог члана
поднето више захтева, право на подстицај остварује подносилац
који је раније поднео захтев, а ако су захтеви поднети у исто вре
ме, право на подстицај остварује подносилац чији је захтев раније
примљен у Министарству пољопривреде и заштите животне сре
дине – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).
Члан 7.
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по
захтеву лица из члана 4. овог правилника, у складу са законом ко
јим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:
1) податке о подносиоцу:
(1) име и презиме односно пословно име подносиоца захтева,
(2) адреса пребивалишта односно седишта (општина, место,
улица и број),
(3) ЈМБГ подносиоца захтева (за физичка лица као и за овла
шћена/одговорна лица),
(4) број пољопривредног газдинства,
(5) матични број (за научноис траживачке установе, односно
предузетнике),

