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II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 021-865/2014
У Бе о гра ду, 29. ја ну а ра 2014. го ди не

Вла да

Пред сед ник,
Иви ца Да чић, с.р.

375
На осно ву чла на 10. став 3. За ко на о Фон ду за раз вој Ре пу-

бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 119/12), 
чла на 17. став 1. и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12 и 7/14  – УС),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам Фон да за раз вој  
Ре пу бли ке Ср би је за пла си ра ње сред ста ва при вред ним 
су бјек ти ма на осно ву по себ них ака та Вла де Ре пу бли ке 

Ср би је за 2014. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о до но ше њу Про гра ма Фон да 

за раз вој Ре пу бли ке Ср би је за пла си ра ње сред ста ва при вред ним 
су бјек ти ма на осно ву по себ них ака та Вла де Ре пу бли ке Ср би је за 
2014. го ди ну, ко ју је до нео Управ ни од бор Фон да за раз вој Ре пу-
бли ке Ср би је на сед ни ци од 28. ја ну а ра 2014. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 401-920/2014
У Бе о гра ду, 30. ја ну а ра 2014. го ди не

Вла да

Пред сед ник,
Иви ца Да чић, с.р.

376
На осно ву чла на 61. став 12. и чла на 69. став 4. За ко на о бу-

џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – ис прав ка и 108/13) и чла на 17. став 1. и 
чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12 и 7/14  – УС),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е
о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је за 2014. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 110/13), са Раз де-
ла 16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Гла ва 16.7  – Упра ва за јав ни дуг, 
функ ци ја 170  – Тран сак ци је јав ног ду га, апро при ја ци ја еко ном ска 
кла си фи ка ци ја, и то:

 – 441  – От пла те до ма ћих ка ма та, сред ства у из но су од 
600.000.000 ди на ра;

 – 442  – От пла та стра них ка ма та, сред ства у из но су од 
546.438.000 ди на ра,
сред ства у укуп ном из но су од 1.146.438.000 ди на ра пре но се се у 
те ку ћу бу џет ску ре зер ву, утвр ђе ну у окви ру Раз де ла 16  – Ми ни-
стар ство фи нан си ја, функ ци ја 160  – Оп ште јав не услу ге не кла си-
фи ко ва не на дру гом ме сту, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци-
ја 499  – Сред ства ре зер ве  – те ку ћа бу џет ска ре зер ва и рас по ре ђу ју 
се На род ној скуп шти ни  – струч ним слу жба ма, ра ди обез бе ђи ва ња 
не пла ни ра них сред ста ва по треб них за спро во ђе ње из бо ра, из бор ни 
ма те ри јал и дру ге тро шко ве за спро во ђе ње из бо ра за на род не по-
сла ни ке На род не скуп шти не, рас пи са них за 16. март 2014. го ди не.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше ња 
рас по ре ђу ју се у окви ру Раз де ла 1  – На род на скуп шти на, Гла ва 1.1 
 – На род на скуп шти на  – Струч не слу жбе, функ ци ја 130  – Оп ште 
услу ге, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја, и то:

 – 416  – На гра де за по сле ни ма и оста ли по себ ни рас хо ди, 
сред ства у из но су од 922.450.000 ди на ра;

 – 421  – Стал ни тро шко ви, сред ства у из но су од 56.328.000 
ди на ра;

 – 422  – Тро шко ви пу то ва ња, сред ства у из но су од 9.000.000 
ди на ра;

 – 423  – Услу ге по уго во ру, сред ства у из но су од 85.300.000 
ди на ра;

 – 426  – Ма те ри јал, сред ства у из но су од 73.360.000 ди на ра.
3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-

нан си ја. 
4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
05 број 401-917/2014

У Бе о гра ду, 30. ја ну а ра 2014. го ди не
Вла да

Пред сед ник,
Иви ца Да чић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
377

На осно ву чла на 84. 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 и 60/13  – УС), а у ве зи са 
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”, брoj 99/12), уз уче шће над ле жног ор га на 
ауто ном не по кра ји не, на пред лог Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је, 

Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К
о утвр ђи ва њу Пла на рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за си сте ме за пру жа ње јав не елек трон ске ко му ни ка ци о не  
услу ге – ши ро ко по ја сне бе жич не при ступ не си сте ме (BWA), мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не мре же (MFCN)  

у фре квен циј ским оп се зи ма 3400–3600 MHz и 3600–3800 MHz
Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу је се План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за си сте ме за пру жа ње јав не елек трон ске ко му ни ка ци о не услу-
ге  – ши ро ко по ја сне бе жич не при ступ не си сте ме (BWA), мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не мре же (MFCN) у фре квен циј ским оп се зи ма 



31. јануар 2014. Број 10 19
3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz (у да љем тек сту: План рас по де-
ле) за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

План рас по де ле из ста ва 1. овог чла на од штам пан је уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја и дру ги тех нич ки 

усло ви за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја у фре квен циј ским оп се-
зи ма 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz, утвр ђе ни су у Пла ну рас-
по де ле из чла на 1. овог пра вил ни ка.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за си сте ме са фик сним бе-
жич ним при сту пом (FWA) у фре квен циј ским оп се зи ма 3410 –3600 
MHz и 3600 –3800 MHz („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 17/08).

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог 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 110-00-00068/2013-07
У Бе о гра ду, 24. ја ну а ра 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

ПЛАН

РАС ПО ДЕ ЛЕ РА ДИО-ФРЕ КВЕН ЦИ ЈА ЗА СИ СТЕ МЕ  
ЗА ПРУ ЖА ЊЕ ЈАВ НЕ ЕЛЕК ТРОН СКЕ  

КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ УСЛУ ГЕ  – ШИ РО КО ПО ЈА СНЕ  
БЕ ЖИЧ НЕ ПРИ СТУП НЕ СИ СТЕ МЕ  (BWA),  

МО БИЛ НЕ/ФИК СНЕ КО МУ НИ КА ЦИ О НЕ МРЕ ЖЕ (MFCN)  
У ФРЕ КВЕН ЦИЈ СКИМ ОП СЕ ЗИ МА 3400 –3600 MHZ  

И 3600 –3800 MHZ

УВОД

План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја за си сте ме за пру жа ње 
јав не елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге  – ши ро ко по ја сне бе жич-
не при ступ не си сте ме (BWA),   мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о-
не мре же (MFCN) у фре квен циј ским оп се зи ма 3400 –3600 MHz и 
3600 –3800 MHz (у да љем тек сту: План рас по де ле) утвр ђу је се на 
осно ву Пла на на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га и дру гих ре-
ле вант них на ци о нал них ака та и од го ва ра ју ћих ме ђу на род них спо-
ра зу ма и пре по ру ка има ју ћи у ви ду по тре бе и зах те ве ко ри сни ка.

Пра во на ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја из фре квен циј ских 
оп се га 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz сти че се на осно ву по-
је ди нач не до зво ле ко ја се из да је по спро ве де ном по ступ ку јав ног 
над ме та ња у скла ду са чла ном 89. За ко на о елек трон ским ко му ни-
ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10 и 60/13  – УС)

Основ за до но ше ње и усло ви за из ра ду Планa рас по де ле са-
др жа ни су у сле де ћим до ку мен ти ма:

1. За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 44/10 и 60/13  – УС  – у да љем тек сту: За кон);

2. Уред ба 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”, брoj 99/12, у да љем тек сту: План 
на ме не);

3. ECC/DEC/(07)02 ECC De ci sion of 30 March 2007 on ava i la
bi lity of fre qu ency bands bet we en 3400–3800 MHz for the har mo ni sed 
im ple men ta tion of Bro ad band Wi re less Ac cess systems (BWA);

4. ECC/DEC/(11)06 Har mo ni sed fre qu ency ar ran ge ments for 
mo bi le/fi xed com mu ni ca ti ons net works (MFCN) ope ra ting in the 
bands 3400–3600 MHz and 3600–3800 MHz;

5. ECC/REC/(04)05 Gu i de li nes for ac com mo da tion and as sig
nment of Mul ti po int Fi xed Wi re less systems in fre qu ency bands 3.436 
GHz and 3.638 GHz;

6. Re so lu tion ITUR 56 Na ming for In ter na ti o nal Mo bi le Te le
com mu ni ca ti ons;

7. ECC Re port 100 Com pa ti bi lity bet we en BWA in the band 
3400–3800 MHz and ot her ser vi ces;

8. EC De ci sion 2008/411/EC Com mis sion De ci sion of 21 May 
2008 on the har mo ni sa tion of the 3400–3800 MHz fre qu ency band for 
ter re strial systems ca pa ble of pro vi ding elec tro nic com mu ni ca ti ons 
ser vi ces in the Com mu nity;

9. ECC Re port 203 “Le ast Re stric ti ve Tec hni cal Con di ti ons su i
ta ble for Mo bi le/Fi xed Com mu ni ca tion Net works (MFCN), in clu ding 
IMT in the fre qu ency bands 3400–3600 MHz and 3600–3800 MHz“;

10. CEPT Re port 49 “Tec hni cal con di ti ons re gar ding spec trum 
har mo ni sa tion for ter re strial wi re less systems in the 3400–3800 MHz 
fre qu ency band”; 

11. EN 302 326 Fi xed ra dio Systems; Mul ti po int Equ ip ment and 
An ten nas;

12.  EN 302 623 Bro ad band Wi re less Ac cess Systems (BWA) in 
the 3400 MHz to 3800 MHz fre qu ency band; Mo bi le Ter mi nal Sta ti ons;

13. EN 302 774 Bro ad band Wi re less Ac cess Systems (BWA) in the 
3400 MHz to 3800 MHz fre qu ency band; Ba se Sta ti ons;

14. ET SI EN 301 9081 V6.2.1 (201304) IMT cel lu lar net works; 
Har mo ni zed EN co ve ring the es sen tial re qu i re ments of ar tic le 3.2 of 
the R&TTE Di rec ti ve; Part 1: In tro duc tion and com mon re qu i re ments; 

15. ET SI EN 301 90814 V6.1.1 (201302) IMT cel lu lar net
works; Har mo ni zed EN co ve ring the es sen tial re qu i re ments of ar tic le 
3.2 of the R&TTE Di rec ti ve; Evol ved Uni ver sal Ter re strial Ra dio Ac
cess (EUTRA) Ba se Sta ti ons (BS); 

16. ET SI EN 301 90818 V6.2.1 (201211) IMT cel lu lar net
works; Har mo ni zed EN co ve ring the es sen tial re qu i re ments of ar tic le 
3.2 of the R&TTE Di rec ti ve; Part 18: EUTRA, UTRA and GSM/ED
GE Mul tiStan dard Ra dio (MSR) Ba se Sta tion (BS);

17. ET SI EN 301 90819 V6.1.1 (201302) IMT cel lu lar net works; 
Har mo ni zed EN co ve ring the es sen tial re qu i re ments of ar tic le 3.2 of the 
R&TTE Di rec ti ve; Part 19: OFD MA TDD WMAN (Mo bi le Wi MAX) 
TDD User Equ ip ment (UE);

18. ET SI EN 301 90820 V6.1.1 (201302) IMT cel lu lar net
works; Har mo ni zed EN co ve ring the es sen tial re qu i re ments of ar tic le 
3.2 of the R&TTE Di rec ti ve;

Part 20: OFD MA TDD WMAN (Mo bi le Wi MAX) TDD Ba se Sta
ti ons (BS);

19. ITUR P.45214 Pre dic tion pro ce du re for the eva lu a tion of 
in ter fe ren ce bet we en sta ti ons on the sur fa ce of the Earth at fre qu en ci es 
abo ve abo ut 0.1 GHz.

Усло ви за из ра ду Пла на рас по де ле у по гра нич ном под руч ју 
Ре пу бли ке Ср би је утвр ђу ју се би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним 
спо ра зу ми ма са ад ми ни стра ци ја ма су сед них др жа ва.

1. Усло ви за из ра ду Пла на рас по де ле 

У из ра ди Пла на расподeле при ме ње ни су сле де ћи усло ви и 
прин ци пи:

1) ком па ти бил но ко ри шће ње на ме ње ног фре квен циј ског бло-
ка од стра не опе ра то ра на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу;

2) ко ри шће ње основ них ре гу ла тор них по став ки за из ра ду и 
ре а ли за ци ју Пла на рас по де ле ко је се при ме њу ју у зе мља ма чла ни-
ца ма CEPT;

3) основ ни тех нич ки па ра ме три за из ра ду и ре а ли за ци ју Пла-
на рас по де ле ко ји се при ме њу ју у зе мља ма чла ни ца ма CEPT;

4) омо гу ћа ва ње опе ра то ри ма јав них ко му ни ка ци о них си сте-
ма оп ти мал но тех нич ко и еко ном ско пла ни ра ње, из град њу и функ-
ци о ни са ње мо бил них/фик сних ко му ни ка ци о них мре жа на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са Пла ном рас по де ле;

5) уса гла ше но ко ри шће ње фре квен циј ских бло ко ва/фре квен-
ци ја од стра не опе ра то ра на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу;

6) ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја из фре квен циј ских оп се га 
3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz без по ја ве ме ђу соб них штет них 
смет њи.

На осно ву усло ва за из ра ду Пла на рас по де ле у фре квен циј-
ским оп се зи ма 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz про пи су ју се 
тех нич ки и ре гу ла тор ни усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја у 
овим фре квен циј ским оп се зи ма.

2. Тех нич ки и ре гу ла тор ни усло ви  за рас по де лу  
ра дио-фре квен ци ја

План рас по де ле про пи су је тех нич ке и ре гу ла тор не усло ве за 
до де лу ра дио-фре квен ци ја из фре квен циј ских оп се га 3400 –3600 
MHz и 3600 –3800 MHz за си сте ме за пру жа ње јав не елек трон ске 
ко му ни ка ци о не услу ге  – ши ро ко по ја сне бе жич не при ступ не си-
сте ме (BWA), мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не мре же (MFCN).

Мо бил не/фик сне ко му ни ка ци о не мре же (MFCN) укљу чу-
ју те ре стрич ки IMT и дру ге ко му ни ка ци о не мре же у мо бил ној и 
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фик сној слу жби, где IMT (In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons) 
об у хва та IMT-2000 и IMT-Advan ced (Резолуцијa ITU-R 56  –Na-
ming for In ter na ti o nal Mo bi le Te le com mu ni ca ti ons).

2.1. Рас по ред ра диофре квен циј ских бло ко ва за оп сег  
3400–3600 MHz

У фре квен циј ском оп се гу 3400 –3600 MHz ко ри сти се TDD (Ti-
me Di vi sion Du plex) на чин ра да. Основ ни фре квен циј ски блок је ши-
ри не 5 MHz и оп сег са др жи 40 основ них фре квен циј ских бло ко ва. У 
слу ча ју по ме ра ња фре квен циј ског бло ка ра стер је 100 kHz. Рас по ред 
основ них фре квен циј ских бло ко ва при ка зан је на Сли ци 1.
 

Слик а 1.  Ра според о сн овних ф ре квенцијских блокова  у оп-
сег у 3400 – 36 00 MHz 

Ф ре квенцијск и  блоков и формир ају се  спај ање м више о сн-
овних фрекве нц ијских  блоков а.

2 .2.  Распоре д  радиофр еквенцијских блокова за  опс ег  
 3600–38 00  MHz

У фреквенцијск ом  опсегу 3600 –3 800 M Hz  корист и се TDD  
(Time  Division  Duple x) н ачи н рада. Основн и  фреквенцијски  блок  је  
ширине 5 M Hz и оп сег  сад ржи 40 о сн овних фре кв енциј ск их  блоко-
ва.  У с лучају п омера ња фреквенцијског бл ок а растер  је 100  kHz.  Ра-
според о сн овних  фр еквенцијских  блокова п рика зан  је на  Сл ици 2. 

Ф ре квенцијск и  блоков и формир ају се  спај ање м више 
 основних фреквенцијских блоковa.

Сли ка 2. Рас по ред основ них фре квен циј ских бло ко ва у оп се-
гу 3600 –3800 MHz

2.3. Мак си мал на спек трал на гу сти на екви ва лент не изо троп не 
из ра че не сна ге

Ко ри шће ње фре квен циј ских бло ко ва у фре квен циј ским оп се-
зи ма 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz мо ра да бу де у гра ни ца ма 
BEM (block ed ge mask) (у да љем тек сту: BEM).

BEM је од ре ђе на  са 3 ком по нен те: 
 – мак си мал ном спек трал ном гу сти ном екви ва лент не изо-

троп не из ра че не сна ге уну тар фре квен циј ског бло ка до де ље ног 
јед ном опе ра то ру,

 – огра ни че њем сна ге ба зне ста ни це из ван фре квен циј ског бло ка 
до де ље ног опе ра то ру из у зи ма ју ћи пре ла зни фре квен циј ски оп сег и

 – огра ни че њем сна ге ба зне ста ни це у пре ла зном фре квен циј-
ском оп се гу.

На Сли ци 3. је да та илу стра ци ја BEM.

Сли ка 3. Илу стра ци ја BEM (Block Ed ge Mask)

2 .3 .1 .  Мак си  ма л  на  спек т ра л  на  гу  сти  на  екви  ва  лент -
не  изо  т роп  не  из  ра че  не  сна  ге  уну  т ар  фре  квен  ци ј  ског 

бло  ка  до де  ље  ног  ј ед  ном опе  ра то  ру

Мак си мал на спек трал на гу сти на екви ва лент не изо троп не из-
ра че не сна ге (e.i.r.p.) ба зне ста ни це уну тар фре квен циј ског бло ка 
до де ље ног јед ном опе ра то ру не сме да бу де ве ћа од 68 dBm/5 MHz 
по ан тен ском при кључ ку.

За фик сне тер ми нал не (ко ри снич ке) ста ни це про пи са на су 
огра ни че ња за мак си мал ну вред ност спек трал не гу сти не екви-
ва лент не изо троп не из ра че не сна ге (e.i.r.p.) у за ви сно сти од ти па 
тер ми нал не ста ни це и да та су у Та бе ли 1.

Тип тер ми нал не ста ни це e.i.r.p 
[dBm/5MHz]

Фик сна тер ми нал на ста ни ца у отво ре ном про сто ру 57
Фик сна тер ми нал на ста ни ца у за тво ре ном про сто ру 49

Та бе ла 1. Мак си мал на вред ност спек трал не гу сти не e.i.r.p. у 
за ви сно сти од ти па фик сне тер ми нал не ста ни це

За мо бил ну тер ми нал ну (ко ри снич ку) ста ни цу про пи са но је 
огра ни че ње за мак си мал ну вред ност екви ва лент не изо троп не из-
ра че не сна ге (e.i.r.p.) и да то је у Та бе ли 2.
Тип тер ми нал не ста ни це e.i.r.p [dBm]
Мо бил на тер ми нал на ста ни ца 25

Та бе ла 2. Мак си мал на вред ност e.i.r.p. за мо бил ну тер ми нал-
ну ста ни цу

2 .3 .2 .  Огра  ни  че  ња  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  из  ван  
фре  квен  ци ј  ског  бло  ка  до де  ље  ног  опе  ра то  ру  
из  у  зи  ма  ју  ћи  пре  ла  зни  фре  квен  ци ј  ски  оп  с ег

Сва ка ба зна ста ни ца ко ја ра ди у син хро ни зо ва ним TDD мре-
жа ма тре ба да ис пу ни стро жи ји од два усло ва на ве де на у Та бе ли 3.

Син хро ни зо ва не TDD мре же
ми ни мал но сла бље ње у од но су на мак си мал ну сна гу ба зне ста-
ни це (dB) (ин тер фе рен ци ја се ме ри у оп се гу од 5 MHz) 43

мак си мал на спек трал на гу сти на e.i.r.p. (dBm/5MHz) по ан тен-
ском при кључ ку 13

Та бе ла 3. Усло ви за синхронизованe TDD мре же из ван до де ље-
ног фре квен циј ског бло ка из у зи ма ју ћи пре ла зни фре квен циј ски оп сег

Сва ка ба зна ста ни ца ко ја ра ди у не син хро ни зо ва ним TDD мре-
жа ма тре ба да ис пу ни услов на ве ден у Та бе ли 4, где укуп на сна га 
у ће ли ји пред ста вља су му сна га за сва ку ан те ну, ума ње ну за 3 dB.

Не син хро ни зо ва не TDD мре же
мак си мал на спек трал на гу сти на e.i.r.p. (dBm/5MHz) по ће ли ји -34

Та бе ла 4. Усло ви за несинхронизованe TDD из ван до де ље ног 
фре квен циј ског бло ка из у зи ма ју ћи пре ла зни фре квен циј ски оп сег

У фре квен циј ском оп се гу ис под 3400 MHz мак си мал на спек-
трал на гу сти на екви ва лент не изо троп не из ра че не сна ге (e.i.r.p.) 
ба зне ста ни це у син хро ни зо ва ним и не син хро ни зо ва ним TDD 
мре жа ма не сме би ти ве ћа од -59 dBm/MHz.

2 .3 .3 .  Огра  ни  че  ње  сна  ге  ба  зне  ст а  ни  це  у  пре  ла  зном 
фре  квен  ци ј  ском  оп  с е  гу

Ми ни мал но сла бље ње у од но су на мак си мал ну сна гу ба зне 
ста ни це и мак си мал на спек трал на гу сти на екви ва лент не изо троп-
не из ра че не сна ге у пре ла зном фре квен циј ском оп се гу да ти су у 
Та бе ли 5. При ме њу је се стро жи ји од два на ве де на усло ва. Пре ла-
зни фре квен циј ски оп сег об у хва та оп сег од 0  – 10 MHz из над и 
ис под фре квен циј ског бло ка до де ље ног опе ра то ру и не на ла зи се у 
су сед ном бло ку до де ље ном дру гом опе ра то ру, осим у слу ча ју син-
хро ни зо ва них TDD мре жа. Пре ла зни фре квен циј ски оп сег не об у-
хва та оп сег ис под 3400 MHz и из над 3800 MHz.

+/- (0-5) 
MHz

+/- (5-10) 
MHz

ми ни мал но сла бље ње у од но су на мак си мал ну сна гу 
ба зне ста ни це (dB) (ин тер фе рен ци ја се ме ри у оп се гу од 
5 MHz)

40 43

мак си мал на спек трал на гу сти на (e.i.r.p.) (dBm/5MHz) по 
ан тен ском при кључ ку 21 15

Та бе ла 5. Усло ви за ба зну ста ни цу у пре ла зном фре квен циј-
ском оп се гу
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2.3 .4 .  Мак си  ма л  на  спек т ра л  на  гу  сти  на  флук с а  

сна  ге  из  ван  до де  ље  не  обла  сти

Пре дај ни ци опе ра то ра не сме ју еми то ва ти спек трал ну гу сти-
ну флук са сна ге ве ћу од -115 dBW/m2/5 MHz из ван обла сти по кри-
ва ња ко ја је до де ље на опе ра то ру. Опе ра то ри се мо гу ме ђу соб но 
до го во ри ти о ма ње ре стрик тив ним усло ви ма од усло ва про пи са-
них прет ход ним ста вом, уз са гла сност ре гу ла тор ног те ла над ле-
жног за елек трон ске ко му ни ка ци је.

Опе ра тор је ду жан да при ла го ди па ра ме тре сво је ба зне ста-
ни це та ко да бу ду ис пу ње ни усло ви за смет ње ван гра ни ца те ри то-
ри је Ре пу бли ке Ср би је, утвр ђе ни би ла те рал ним или мул ти ла те рал-
ним ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма.

Пре дај ни ци опе ра то ра не сме ју еми то ва ти спек трал ну гу сти-
ну флук са сна ге ве ћу од -115 dBW/m2/5 MHz на гра нич ној ли ни ји 
са су сед ним зе мља ма, уко ли ко дру га чи је ни је до го во ре но би ла те-
рал ним или мул ти ла те рал ним ме ђу др жав ним спо ра зу ми ма.

Про ра чун оме та ју ће спек трал не гу сти не флук са сна ге вр ши 
се пре ма пре по ру ци ITU-R P.452 за про па га ци ју у сло бод ном про-
сто ру уз до дат них 15 dB сла бље ња узи ма ју ћи у об зир ути цај то по-
гра фи је и мор фо ло ги је.

3. План рас по де ле ра дио-фре квен ци ја

У фре квен циј ским оп се зи ма 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 
MHz мо гу се фор ми ра ти фре квен циј ски бло ко ви nx5 MHz, спа ја-
њем ви ше су сед них основ них фре квен циј ских бло ко ва ши ри не 5 
MHz. Фре квен циј ски бло ко ви се до де љу ју кон ти ну ал но, без по себ-
но од ре ђе ног спо ља шњег за штит ног фре квен циј ског раз ма ка, из ме-
ђу фре квен циј ских бло ко ва до де ље них раз ли чи тим опе ра то ри ма.

Опе ра то ри ко ји ма су до де ље ни су сед ни фре квен циј ски бло-
ко ви мо гу се ме ђу соб но до го во ри ти о дру гим усло ви ма ко ји омо-
гу ћа ва ју ефи ка сни је ко ри шће ње фре квен циј ског спек тра од усло ва 
про пи са них у тач ка ма 2.3.2. и 2.3.3 овог пла на рас по де ле, уз са гла-
сност ре гу ла тор ног те ла над ле жног за елек трон ске ко му ни ка ци је.

Под усло ви ма из прет ход ног ста ва под ра зу ме ва ју се:
 – син хро ни за ци ја мре жа у мре жа ма са TDD на чи ном ра да,
 – до дат но фил три ра ње на стра ни ба зне ста ни це у при је му и 

у пре да ји,
 – уво ђе ње за штит ног ка на ла,
 – ко ор ди на ци ја па ра ме та ра по је ди нач них ба зних ста ни ца, као 

што су ази мут мак си мал ног зра че ња, ви си на и по зи ци ја ан те не итд.
Пра во на ко ри шће ње фре квен циј ских бло ко ва из фре квен циј-

ских оп се га 3400 –3600 MHz и 3600 –3800 MHz сти че се на осно ву 
по је ди нач не до зво ле за ре ги о нал но или на ци о нал но по кри ва ње, 
ко ја се из да је по спро ве де ном по ступ ку јав ног над ме та ња. За по-
тре бе овог пла на рас по де ле, усво је на је по де ла Ре пу бли ке Ср би је 
на управ не окру ге. На зи ви управ них окру га с при па да ју ћим оп-
шти на ма да ти су у Та бе ли 6.

Ред-
ни 

број

На зив управ ног 
окру га

Број 
оп-

шти на
При па да ју ће оп шти не

1. Град Бе о град 16

Ба ра је во, Во ждо вац, Вра чар, Гроц ка, Зве зда ра, 
Зе мун, Ла за ре вац, Мла де но вац, Но ви Бе о град, 
Обре но вац, Па ли лу ла, Ра ко ви ца, Сав ски ве нац, 
Со пот, Ста ри град, Чу ка ри ца

2. Се вер но бач ки 3 Бач ка То по ла, Ма ли Иђош, Су бо ти ца

3. Сред њо ба нат ски 5 Жи ти ште, Зре ња нин, Но ва Цр ња, Но ви Бе чеј, 
Се чањ

4. Се вер но ба нат ски 6 Ада, Ка њи жа, Ки кин да, Но ви Кне же вац, Сен-
та, Чо ка

5. Ју жно ба нат ски 8 Али бу нар, Бе ла Цр ква, Вр шац, Ко ва чи ца, Ко-
вин, Опо во, Пан че во, План ди ште

6. За пад но бач ки 4 Апа тин, Ку ла, Оџа ци, Сом бор

7. Ју жно бач ки 12
Бач, Бач ка Па лан ка, Бач ки Пе тро вац, Бе о чин, 
Бе чеј, Вр бас, Жа баљ, Но ви Сад –град, Ср бо-
бран, Срем ски Кар лов ци, Те ме рин, Ти тел

8. Срем ски 7 Ин ђи ја, Ириг, Пе ћин ци, Ру ма, Срем ска Ми тро-
ви ца, Ста ра Па зо ва, Шид

9. Ма чван ски 8 Бо га тић, Вла ди мир ци, Ко це ље ва, Кру пањ, Ло-
зни ца, Љу бо ви ја, Ма ли Звор ник, Ша бац

10. Ко лу бар ски 6 Ва ље во, Лај ко вац, Љиг, Ми о ни ца, Осе чи на, Уб

11. По ду нав ски 3 Ве ли ка Пла на, Сме де ре во, Сме де рев ска Па-
лан ка

Ред-
ни 

број

На зив управ ног 
окру га

Број 
оп-

шти на
При па да ју ће оп шти не

12. Бра ни чев ски 8
Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, Жа ба ри, Жа-
гу би ца, Ку че во, Ма ло Цр ни ће, Пе тро вац, 
По жа ре вац

13. Шу ма диј ски 7 Аран ђе ло вац, Ба то чи на, Кнић, Кра гу је вац –
град, Ла по во, Ра ча, То по ла

14. По мо рав ски 6 Де спо то вац, Ја го ди на, Па ра ћин, Ре ко вац, Сви-
лај нац, Ћу при ја

15. Бор ски 4 Бор, Кла до во, Мај дан пек, Не го тин
16. За је чар ски 4 Бо ље вац, За је чар, Кња же вац, Со ко ба ња

17. Зла ти бор ски 10
Ари ље, Ба ји на Ба шта, Ко с је рић, Но ва Ва рош, 
По же га, При бој, При је по ље, Сје ни ца, Ужи це, 
Ча је ти на

18. Мо ра вич ки 5 Гор њи Ми ла но вац, Ива њи ца, Лу ча ни, Ча чак

19. Ра шки 5 Вр њач ка Ба ња, Кра ље во, Но ви Па зар, Ра шка, 
Ту тин

20. Ра син ски 6 Алек сан дро вац, Брус, Вар ва рин, Кру ше вац, 
Тр сте ник, Ћи ће вац

21. Ни шав ски 8 Ниш, Ни шка Ба ња, Алек си нац, Га џин Хан, 
До ље вац, Ме ро ши на, Ра жањ, Свр љиг

22. То плич ки 4 Бла це, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја, Про ку пље

23. Пи рот ски 4 Ба бу шни ца, Бе ла Па лан ка, Ди ми тров град, 
Пи рот

24. Ја бла нич ки 6 Бој ник, Ле ба не, Вла со тин це, Ле ско вац, Ме две-
ђа, Цр на Тра ва

25. Пчињ ски 7 Бо си ле град, Бу ја но вац, Вла ди чин Хан, Вра ње, 
Пре ше во, Сур ду ли ца, Тр го ви ште

Та бе ла 6. На зи ви управ них окру га са при па да ју ћим оп шти-
на ма

378
На осно ву чла на 84. 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 и 60/13  – УС), а у ве-
зи са 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), уз уче шће над ле жног 
ор га на ауто ном не по кра ји не, на пред лог Ре пу блич ке аген ци је за 
елек трон ске ко му ни ка ци је, 

Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни-
ка ци ја до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о из ме ни Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу Пла на рас по де ле 
фре квен ци ја/ло ка ци ја за те ре стрич ке ана лог не FM  

и TV ра ди о ди фу зне ста ни це за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је

Члан 1.
У Пра вил ни ку о утвр ђи ва њу Пла на рас по де ле фре квен ци ја/

ло ка ци ја за те ре стрич ке ана лог не FM и TV ра ди о ди фу зне ста ни це 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/12, 
30/12 и 93/13), Анекс 1  – План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за 
ана лог ну FM ра дио-ди фу зи ју за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је за-
ме њу је се но вим Анек сом 1, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник 
и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог 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 110-00-3/2013-07
У Бе о гра ду, 28. јануарa 2014. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.




