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Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-612/2012
У Бе о гра ду, 2. фе бру а ра 2012. го ди не

Влада
Пред сед ник,

др МиркоЦветковић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
296

На осно ву чла на 26. став 1. За ко на о по ли тич ким стран ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), чла на 11. За ко на о ми ни-
стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/11), чла на 23. став 
2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 
101/07 и 95/10) и чла на 192. став 1. За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 30/10), по сту па ју ћи по при ја ви Ми ло ва на Ви ло ти ћа 
из Бе о гра да – Зе мун, за упис по ли тич ке стран ке „По крет за раз вој 
Ср би је” у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка,

Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву до но си

РЕШЕЊЕ

1. „По крет за раз вој Ср би је”, са се ди штем у Бе о гра ду, Те ра-
зи је број 32, упи су је се у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка, на ре ги-
стар ском ли сту број 84.

2. Као за ступ ник „По кре та за раз вој Ср би је” упи су је се Ми ле 
Дра гић из Зре ња ни на.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Број 119-00-00-00087/2011-08
У Бе о гра ду, 20. ја ну а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
МиланМарковић,с.р.

297
На осно ву чла на 26. став 1. За ко на о по ли тич ким стран ка ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), чла на 11. За ко на о ми ни-
стар стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/11), чла на 23. став 
2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 
101/07 и 95/10) и чла на 192. став 1. За ко на о оп штем управ ном 
по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 30/10), по сту па ју ћи по при ја ви Мар ка Сте ва но-
ви ћа из Бе о гра да за упис по ли тич ке стран ке Уни ја Ро ма Ср би је у 
Ре ги стар по ли тич ких стра на ка,

Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву до но си

РЕШЕЊЕ

1. Уни ја Ро ма Ср би је, са се ди штем у Бе о гра ду, Ни ко ла ја Го-
го ља број 94/34, упи су је се у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка, на 
ре ги стар ском ли сту број 85, као по ли тич ка стран ка на ци о нал не 
ма њи не.

2. Као за ступ ник Уни је Ро ма Ср би је упи су је се Мар ко Сте ва-
но вић из Бе о гра да.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Број 119-00-00-00106/2011-08
У Бе о гра ду, 26. ја ну а ра 2012. го ди не

Ми ни стар,
МиланМарковић,с.р.

298
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”, број 44/10), а у ве зи са Планом 
намене р ади о- фреквенц иј ских опсега ( „С лу жбени  глас ни к РС” ,  бр . 
112/04  и  86/0 8), уз  уч ешће надлежно г  о рг ан а аутон ом не покра ји не , 
 на пр ед лог  Репу бл ичке агенције за  електрон ск е  комун икације , 

М инистар ст во  култ уре, ин форм ис ања и ин фо рм ац ионог 
д руш тва доноси

ПРАВИЛНИК

оутврђивањуПланарасподеле
фреквенција/локацијазатерестричкеаналогне
FMиTVрадиодифузнестаницезатериторију

РепубликеСрбије

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се План 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 2.
Усло ви за рас по де лу ра дио-фре квен ци ја, рас по де лу ра дио-

фре квен ци ја по ло ка ци ја ма/обла сти ма, као и дру ги тех нич ки усло-
ви за ко ри шће ње ра дио-фре квен ци ја у оп се гу 87.6 MHz – 107.9 
MHz (ана лог на FM ра ди о ди фу зи ја); у оп се зи ма 47 МHz – 68 МHz, 
174 MHz – 230 MHz и 470 MHz – 862 MHz (ана лог на TV ра ди о ди-
фу зи ја); у оп се зи ма 174 MHz – 230 MHz и 470 MHz – 862 MHz (за 
по тре бе екс пе ри мен тал ног еми то ва ња ди ги тал не ра ди о ди фу зи је); 
у оп се гу 470 MHz – 862 MHz (за по тре бе ини ци јал не мре же за те-
сти ра ње ди ги тал ног те ле ви зиј ског сиг на ла), утвр ђе ни су у пла ну 
из чла на 1. овог пра вил ни ка.

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

План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за те ре стрич ке ана лог не 
FM и ТV 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. 74/07, 27/08 и 2/10). 

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 345-01-00361/2011-01
У Бе о гра ду, 27. ја ну а ра 2011. го ди не

Ми ни стар,
ПредрагМарковић,с.р.

ПЛАН

РАСПОДЕЛЕФРЕКВЕНЦИЈА/ЛОКАЦИЈА
ЗАТЕРЕСТРИЧКЕАНАЛОГНЕFMИTVРАДИОДИФУЗНЕ

СТАНИЦЕЗАТЕРИТОРИЈУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

I. УВОД

План рас по де ле фре квен 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 (у да-
љем тек сту: План рас по де ле) утвр ђу је се на осно ву Пла на на ме не 
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ра дио-фре квен циј ских оп се га 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.

По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом пла ну рас по де ле има ју 
сле де ће зна че ње:

1) План рас по де ле об у хва та скуп ра дио-фре квен ци ја и/или 
ра дио-фре квен циј ских ка на ла, усво јен на утвр ђен на чин и под од-
ре ђе ним усло ви ма, у ци љу ко ри шће ња за ра ди о ди фу зи ју у VHF и 
UHF оп се зи ма; 

2) ра ди о ди фу зи ја је об лик јед но смер не те ле ко му ни ка ци је на-
ме ње не ве ли ком бро ју ко ри сни ка ко ји има ју од го ва ра ју ће при јем-
не ка па ци те те, а оства ру је се по мо ћу ра дио или ка блов ских мре жа;

3) ра ди о ди фу зна слу жба је ра ди о ко му ни ка циј ска слу жба чи је 
еми си је су на ме ње не за не по сре дан при јем од стра не нај ши ре јав-
но сти. Ове еми си је мо гу укљу чи ти пре нос сиг на ла зву ка, те ле ви-
зиј ског сиг на ла или сиг на ла дру ге вр сте;

4) ра ди о ди фу зна ста ни ца је сва ки пре дај ник са при па да ју ћим 
ан тен ским си сте мом, по ста вљен на јед но знач но од ре ђе ном ме сту 
ко ји еми ту је сиг на ле зву ка, сли ке и оста ле ре ле вант не сиг на ле у 
фре квен циј ским оп се зи ма на ме ње ним за те ре стрич ку ра ди о ди фу-
зи ју, и то:

5) те ле ви зи ја (VHF: I и III оп сег; UHF: IV и V оп сег) је сва-
ка ра ди о ди фу зна ста ни ца ко ја је сво јим еми си о ним па ра ме три ма 
и ло ка циј ским по да ци ма у пот пу но сти де фи ни са на у тех нич ком и 
ге о граф ском сми слу;

6) ра дио-фре квен циј ски спек тар је део елек тро маг нет ног 
спек тра ко ји се од но си на ра дио-фре квен ци је кон вен ци о нал но 
сме ште не у оп се гу од 9 kHz до 3000 GHz; 

7) ра дио-фре квен циј ски оп сег је део ра дио-фре квен циј ског 
спек тра од ре ђен гра нич ним уче ста но сти ма;

8) до де ље на фре квен ци ја је цен тар ра дио-фре квен циј ског оп-
се га до де љен ра дио ста ни ци;

9) ра дио-фре квен циј ски ка нал је део ра дио-фре квен циј ског 
спек тра на ме њен да се ко ри сти за еми си ју, а ко ји мо же би ти де-
фи ни сан по мо ћу две од ре ђе не гра ни це, или сво јом цен трал ном 
фре квен ци јом и при дру же ном ши ри ном оп се га, или по мо ћу би ло 
ко јег екви ва лент ног по ка за те ља;

10) до де ље ни фре квен циј ски оп сег је фре квен циј ски оп сег 
уну тар ко јег је еми си ја ста ни це до зво ље на, чи ја је ши ри на јед на ка 
ши ри ни по треб ног оп се га уве ћа ној за дво стру ку ап со лут ну вред-
ност то ле ран ци је фре квен ци је. За не ке слу жбе ко ри сти се и из раз 
„до де ље ни ка нал”;

11) фре квен циј ска до де ла је овла шће ње да то од ад ми ни стра-
ци је (над ле жног ор га на) за ра дио-ста ни цу да ко ри сти ра дио-фре-
квен ци ју или ра дио-фре квен циј ски ка нал, под спе ци фи ци ра ним 
усло ви ма (ге о граф ске ко ор ди на те, над мор ска и ефек тив на ви си на 
ло ка ци је, ви си на еми си о не ан те не из над тла, до де ље на фре квен-
ци ја, сна га пре дај ни ка, вр ста еми си је, до би так и ди ја грам зра че ња 
ан тен ског си сте ма, по ла ри за ци ја из ра че ног елек тро маг нет ног сиг-
на ла и слич но);

12) зо на по кри ва ња је област уну тар ко је је ја чи на по ља же ље-
ног пре дај ни ка јед на ка или ве ћа од ја чи не упо тре бљи вог по ља. Зо-
на по кри ва ња је од ре ђе на са мо спе ци фи ци ра ним тех нич ким усло-
ви ма, без об зи ра на ад ми ни стра тив не или ре гу ла тор не аспек те;

13) зо на сер ви са је део зо не по кри ва ња уну тар ко је ко ри сник 
има пра во да тра жи да се обез бе ди до го во ре на за шти та;

14) ја чи на упо тре бљи вог по ља је ми ни мал на ја чи на по ља по-
треб на да се омо гу ћи же ље ни ква ли тет при је ма, под спе ци фи ци-
ра ним при јем ним усло ви ма, у при су ству при род ног и ин ду стриј-
ског шу ма, као и у при су ству смет њи, би ло у по сто је ћој си ту а ци ји, 
или ка ко је од ре ђе но Пла ном рас по де ле;

15) RF од нос за шти те је ми ни мал на вред ност од но са же ље-
ног и не же ље ног сиг на ла, обич но из ра же на у де ци бе ли ма, на ула-
зу у при јем ник, од ре ђе на под утвр ђе ним усло ви ма та ко да се на 
из ла зу при јем ни ка по стиг не спе ци фи ци ра ни ква ли тет при је ма же-
ље ног сиг на ла; 

16) штет на смет ња је смет ња ко ја угро жа ва рад ра дио-на ви-
га циј ске слу жбе, или дру ге слу жбе без бед но сти, или озбиљ но де-
гра ди ра, оме та, или че сто пре ки да ра ди о ко му ни ка циј ску слу жбу 
ко ја ра ди у скла ду са ме ђу на род ним Пра вил ни ком о ра ди о ко му-
ни ка ци ја ма;

17) ко ор ди на ци ја је про цес до го ва ра ња око ко ри шће ња фре-
квен ци ја и/или ра дио-ка на ла ра ди ефи ка сни јег и ра ци о нал ни јег 
ко ри шће ња фре квен ци ја и у ци љу ели ми ни са ња штет них смет-
њи. У про це су мо ди фи ко ва ња по сто је ћих пла но ва или уво ђе њем 

но вих ра ди о ди фу зних ста ни ца ко ор ди на ци ја је са став ни, че сто 
оба ве зу ју ћи, део тог про це са;

18) ефек тив на из ра че на сна га (ERP) – у по сма тра ном сме ру 
је про из вод сна ге ко ја се до во ди ан те ни и до бит ка ан те не у по сма-
тра ном сме ру у од но су на по лу та ла сни ди пол; 

19) до би так ан те не у од но су на по лу та ла сни ди пол је од нос 
по треб не сна ге на ула зу у по лу та ла сни ди пол без гу би та ка и сна ге 
до ве де не на улаз да те ан те не, обич но из ра жен у де ци бе ли ма, да би 
обе ан те не про из ве ле, у по сма тра ном сме ру, исту ја чи ну по ља или 
гу сти ну флук са сна ге на истом ра сто ја њу;

20) ефек тив на ви си на пре дај не ан те не је ви си на ан те не из над 
про сеч не ви си не те ре на из ме ђу 3 и 15 km од пре дај не ан те не, у 
сме ру при јем ни ка. Прет по ста вља се да је ви си на при јем не ан те не 
10 m из над ни воа зе мље; 

21) мак си мал на ефек тив на ви си на пре дај не ан те не је нај ве ћа 
вред ност ефек тив не ви си не у да том прав цу за да ту ло ка ци ју и пре-
дај ну ан те ну;

22) та ла сност те ре на је ви син ска раз ли ка из ме ђу вред но сти 
ви си на пре ва зи ђе них за 90% и 10% на ра сто ја њу од 10 до 50 km од 
пре дај не ан те не у сме ру при јем не ан те не; 

23) угао про кр че но сти је угао у при јем ној тач ки из ме ђу хо-
ри зон тал не ли ни је и ли ни је ко ја спа ја нај ви шу пре пре ку у окви ру 
ра сто ја ња од 16 km у сме ру пре дај не ан те не. 

II. СА ДР ЖИ НА ПЛА НА

1.УсловизаизрадуПланарасподелефреквенција/локација
затерестричкеаналогнеFMиТVрадиодифузнестаницеза

територијуРепубликеСрбије

У из ра ди Пла на рас по де ле се по шло од сле де ћих усло ва и 
прин ци па:

1) ство ри ти, у огра ни че ном фре квен циј ском ре сур су, мо гућ-
ност оп ти мал ног бро ја фре квен ци ја/ло ка ци ја, ко је ће, у мак си мал-
но мо гу ћој ме ри, за до во љи ти по тре бе ко ри сни ка ра ди о ди фу зног 
спек тра за по кри ва њем же ље не зо не сер ви са, тј. те ри то ри је ре пу-
бли ке, по кра ји не, ре ги о на и/или ло кал не те ри то ри је, од но сно од-
го ва ра ју ћег про цен та ста нов ни штва, ра ди о ди фу зним сиг на лом;

2) обез бе ди ти јав ни ра ди о ди фу зни сер вис са оп ти мал ним 
бро јем фре квен ци ја/ло ка ци ја ко ји ће за до во љи ти услов по кри ве-
но сти ста нов ни штва ра ди о ди фу зним сиг на лом од нај ма ње 90%;

3) обез бе ди ти ко мер ци јал ни ра ди о ди фу зни сер вис са оп ти-
мал ним бро јем фре квен ци ја/ло ка ци ја ко ји ће за до во љи ти услов 
по кри ве но сти ста нов ни штва у мре жа ма на ци о нал ног, ре ги о нал ног 
и ло кал ног ка рак те ра ра ди о ди фу зним сиг на лом од нај ма ње 60%.

2.РегулаторнаосновазаизрадуПланарасподеле

Ре гу ла тор на и тех нич ка осно ва за из ра ду Пла на рас по де ле, 
као и по сту пак за мо ди фи ка ци ју, ко ор ди на ци ју и но ти фи ка ци ју 
фре квен ци ја је са др жа на у сле де ћим до ку мен ти ма:

1) Ре ги о нал ни спо ра зум за Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну ко ји 
се од но си на ко ри шће ње фре квен ци ја за ра ди о ди фу зну слу жбу у 
VHF и UHF оп се зи ма, Шток холм, 1961. ( ST. 61); 

2) Ре ги о нал ни спо ра зум ко ји се од но си на ко ри шће ње оп се га 
87.5 – 108 MHz за FM звуч ну ра ди о ди фу зи ју, Же не ва, 1984. (GE 84); 

3) Фре квен циј ски план за те ле ви зи ју, ЈРТ, 1989;
4) План на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 112/04 и 86/08); 
5) За кон о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 44/10 – у да љем тек сту: ЗеК); 
6) За кон о ра ди о ди фу зи ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/02, 

97/04, 76/05, 79/05 – др. за кон, 62/06 и 85/06, 86/06 – ис прав ка и 
41/09 – у да љем тек сту: ЗоРД); 

7) За кон о по твр ђи ва њу за вр шних ака та Ре ги о нал не кон фе-
рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма за пла ни ра ње ди ги тал не те ре-
стри јал не ра ди о ди фу зне слу жбе у де ло ви ма Ре ги о на 1 и 3, у фре-
квен циј ским оп се зи ма 174 – 230 MHz и 470 – 862 MHz (RRC-06) 
(„Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/10);

8) За кон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма 
од ре ђе них де ло ва Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди о ди фу-
зну зо ну (Шток холм, 1961.) са Ре зо лу ци ја ма (RRC-06-Rev.ST61);

9) За кон о по твр ђи ва њу За вр шних ака та Свет ске кон фе рен-
ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (WRC-07) („Слу жбе ни гла сник РС – 
Ме ђу на род ни уго во ри”, број 2/11).
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2.1. Ме ђу на род на ре гу ла ти ва

Ме ђу на род ни Пра вил ник о ра ди о ко му ни ка ци ја ма је основ ни 
до ку мент ITU ко ји је на свет ском ни воу де фи ни сао на ме ну фре-
квен циј ских оп се га по слу жба ма, до де лу и ко ри шће ње фре квен-
ци ја, ко ор ди на ци ју, но ти фи ка ци ју и упис фре квен циј ских до де ла, 
по ступ ке у слу ча ју штет них смет њи ра дио ста ни ци, ад ми ни стра-
тив не по ступ ке ко ји се од но се на из да ва ње до зво ла за ра дио ста-
ни це, иден ти фи ка ци ју ра дио ста ни це и слу жбе на до ку мен та, 
основ не ка рак те ри сти ке ра дио слу жби и тех нич ке па ра ме тре ра-
дио ста ни ца ко је ра де у окви ру тих слу жби, ко му ни ка ци је у свр ху 
без бед но сти у ва зду хо плов ној и по мор ској слу жби и др. 

На осно ву Уста ва и Кон вен ци је ITU са зи ва ју се ме ђу на род не 
кон фе рен ци је за из ра ду пла на рас по де ле фре квен ци ја за по је ди не 
слу жбе у фре квен циј ским оп се зи ма ко ји су по ме ђу на род ном Пра-
вил ни ку о ра ди о ко му ни ка ци ја ма на ме ње ни тим слу жба ма. 

За ра ди о ди фу зну слу жбу одр жа не су ре ги о нал не кон фе рен-
ци је, ко је су од ин те ре са за овај план рас по де ле, на ко ји ма су из ра-
ђе ни пла но ви рас по де ле фре квен ци ја, и то:

1) Ре ги о нал ни спо ра зум за Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну ко ји 
се од но си на ко ри шће ње фре квен ци ја за ра ди о ди фу зну слу жбу у 
VHF и UHF оп се зи ма, Шток холм, 1961;

2) За кон о по твр ђи ва њу Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма 
од ре ђе них де ло ва Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди о ди фу-
зну зо ну (Шток холм, 1961.) са Ре зо лу ци ја ма (RRC-06-Rev.ST61);

3) Ре ги о нал ни спо ра зум ко ји се од но си на ко ри шће ње оп се га 
87,5 – 108 MHz за FM звуч ну ра ди о ди фу зи ју, Же не ва, 1984; 

4) За кон о по твр ђи ва њу за вр шних ака та Ре ги о нал не кон фе-
рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма за пла ни ра ње ди ги тал не те ре-
стри јал не ра ди о ди фу зне слу жбе у де ло ви ма Ре ги о на 1 и 3, у фре-
квен циј ским оп се зи ма 174 – 230 MHz и 470 – 862 MHz (RRC-06) 
(„Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/10);

5) За кон о по твр ђи ва њу За вр шних ака та Свет ске кон фе рен-
ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (WRC-07) („Слу жбе ни гла сник РС – 
Ме ђу на род ни уго во ри”, број 2/11).

2.1.1. Ре  ги  о  на л  ни  спо  ра  зум  за  Европ  ску  
ра  ди  о ди  фу  зну  зо  ну  ко  ји  с е  од  но  си  на  ко  ри  шће  ње 

фре  квен  ци  ј а  за  ра  ди  о ди  фу  зну  слу жбу  у  VHF и  UHF 
оп  с е  зи  ма ,  Шток  холм,  1961 .

Ре ги о нал ни спо ра зум за Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну де-
фи ни сао је од ред бе ко је се од но се на при ме ну спо ра зу ма, ста тус 
ра ди о ди фу зних ста ни ца ма ле сна ге, про ме не ка рак те ри сти ка ста-
ни ца ко је су пред мет Спо ра зу ма, но ти фи ка ци ју фре квен циј ских 
до де ла, при сту па ње Спо ра зу му, ре ви зи ју Спо ра зу ма, сту па ње на 
сна гу Спо ра зу ма, план за те ле ви зиј ске ста ни це у фре квен циј ском 
оп се гу 47 – 68 MHz, план за те ле ви зиј ске ста ни це у фре квен циј-
ском оп се гу 174 – 230 MHz и план за те ле ви зиј ске ста ни це у фре-
квен циј ском оп се гу 470 – 862 MHz. 

Од ин те ре са је ис та ћи сле де ће оба ве зе ад ми ни стра ци ја пот-
пи сни ца Спо ра зу ма:

1) да ра ди о ди фу зне ста ни це ко је ра де у оп се зи ма ко је су 
пред мет Спо ра зу ма има ју ка рак те ри сти ке ко је су да те у Пла ну 
рас по де ле;

2) да не ће ме ња ти ка рак те ри сти ке ко је су да те у Пла ну рас по-
де ле, или пу сти ти у рад но ве ста ни це, из у зев под усло ви ма ко ји су 
да ти у Спо ра зу му;

3) да ће пред у зи ма ти ме ре ко је се зах те ва ју у ци љу сма ње ња 
би ло ко је штет не смет ње про у зро ко ва не при ме ном Спо ра зу ма.

У ци љу при ме не ових оба ве за да та је де таљ на про це ду ра 
уко ли ко ад ми ни стра ци ја зах те ва из ме ну ка рак те ри сти ка ста ни ца.

СР Ју го сла ви ја је ра ти фи ко ва ла Ре ги о нал ни спо ра зум за 
Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну, Шток холм, 1961.

2.1.2. Ре  ги  о  на л  ни  спо  ра  зум ,  Про то  кол  о  ре  ви  зи  ји  
из  ве  сних  де  ло  ва  Ре  ги  о  на л  ног  спо  ра  зу  ма  

з а  Европ  ску  ра  ди  о ди  фу  зну  зо  ну  (Шток  холм,  1961)  
(Же  не  ва ,  2006)

Про то кол о из ме на ма и до пу на ма од ре ђе них де ло ва Ре ги о-
нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну (Шток холм, 
1961.) (RRC-06-Rev.ST61) је по твр ђен са ци љем да усво је ни 

Ре ги о нал ни спо ра зум са Про то ко лом ко јим се вр ши ре ви зи ја од-
ре ђе них де ло ва Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди о ди фу зну 
зо ну (Шток холм, 1961.) мо же да се при ме ни на на чин, ка ко је то 
утвр ђе но у Про то ко лу, на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је.

Про то ко лом о из ме на ма и до пу на ма од ре ђе них де ло ва ко ји је 
пред ло жен за по твр ђи ва ње, де фи ни сан је план рас по де ле ка на ла за 
ди ги тал но еми то ва ње ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма. Про то ко-
лом о ре ви зи ји по је ди них де ло ва Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ-
ску ра ди о ди фу зну зо ну (Шток холм, 1961) (Же не ва, 2006) уки ну те 
су од ред бе чл. 3, 4. и 5. Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди-
о ди фу зну зо ну (Шток холм, 1961) и по ве за ни де ло ви Анек са 1 и 
2, што се ти че њи хо ве при ме не у фре квен циј ским оп се зи ма 174 
– 230 MHz и 470 – 862 MHz. 

2.1.3. За  кон  о  по твр  ђи  ва  њу  за  вр  шних  ака т а  
Ре  ги  о  на л  не  кон  фе  рен  ци  ј е  о  ра  дио-ко му  ни  ка  ци  ј а  ма 
за  пла  ни  ра  ње  ди  ги  т а л  не  те  ре  ст рич  ке  ра  ди  о ди  фу  зне 
слу жбе  у  де  ло  ви  ма  Ре  ги  о  на  1  и  3 ,  у  фре  квен  ци ј  ским 
оп  с е  зи  ма   174  –  230  MHz и  470  –  862  MHz (RRC-06) 

( „Слу жбе  ни  гла  сник  Р С –  Ме  ђу  на  род  ни  уго  во  ри” , 
бро ј  4 /10 )

Ре ги о нал ни спо ра зум, Же не ва 06 са др жи у Анек су 1 ана лог-
ни план ко ји се са сто ји од два де ла ко ји се од но се на оп сег 174 
– 230 MHz и оп сег 470 – 862 MHz. Овај ана лог ни план је ре зул-
тат из вр ше них но ти фи ка ци ја фре квен ци ја у Ме ђу на род ној уни ји 
за те ле ко му ни ка ци је и ва же ћи је за тран зи ци о ни пе ри од до пу ног 
уво ђе ња ди ги тал не те ре стрич ке ра ди о ди фу зне слу жбе. 

Ре ги о нал ни спо ра зум, Же не ва 06 са др жи у чла ну 4. про це-
ду ру за мо ди фи ка ци ју ана лог ног пла на. Мо ди фи ка ци ја ана лог ног 
пла на под ра зу ме ва про ме не ка рак те ри сти ка не ке фре квен циј ске 
до де ле ра ди о ди фу зној ста ни ци, до да ва ње у План рас по де ле но вих 
фре квен циј ских до де ла или бри са ње из Пла на рас по де ле не ке по-
сто је ће фре квен циј ске до де ле.

2.1.4. Ре  ги  о  на л  ни  спо  ра  зум  ко  ји  с е  од  но  си  
на  ко  ри  шће  ње  оп  с е  га  87 ,5  –  108  MHz за  FM  

звуч  ну  ра  ди  о ди  фу  зи  ју, 
Же  не  ва ,  1984 .

Фи нал на ак та са Ре ги о нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци-
је за пла ни ра ње VHF и FM звуч не ра ди о ди фу зи је, Же не ва, 1984. 
са др же Ре ги о нал ни спо ра зум ко ји се од но си на ко ри шће ње оп се га 
87,5 – 108 MHz за FM звуч ну ра ди о ди фу зи ју. Ре ги о нал ни спо ра-
зум де фи ни сао је од ред бе ко је се од но се на при ме ну Спо ра зу ма, 
по ступ ке ко ји се од но се на мо ди фи ка ци ју Пла на рас по де ле, ком-
па ти бил ност са ва зду хо плов ном ра ди о на ви га циј ском слу жбом, 
по сту пак ко ор ди на ци је и но ти фи ка ци је фре квен ци ја, тех нич ке па-
ра ме тре ко ји су при ме ње ни у из ра ди Пла на рас по де ле и план рас-
по де ле фре квен ци ја у оп се гу 87,5 – 108 MHz. 

Од ин те ре са је ис та ћи сле де ће оба ве зе ад ми ни стра ци ја пот-
пи сни ца Спо ра зу ма:

1) да њи хо ве ра ди о ди фу зне ста ни це ра де са ка рак те ри сти ка-
ма ко је су спе ци фи ци ра не Пла ном рас по де ле;

2) да не ће мо ди фи ко ва ти ове ка рак те ри сти ке или пу сти ти у 
рад но ве из у зев под усло ви ма ко ји су да ти у Спо ра зу му;

3) да ће пред у зи ма ти ме ре ко је се зах те ва ју у ци љу сма ње ња 
би ло ко је штет не смет ње про у зро ко ва не при ме ном Спо ра зу ма.

СР Ју го сла ви ја је ра ти фи ко ва ла Ре ги о нал ни спо ра зум ко ји се 
од но си на ко ри шће ње оп се га 87,5 – 108 MHz за FM звуч ну ра ди-
о ди фу зи ју. 

2.1.5. За  кон  о  по твр  ђи  ва  њу  За  вр  шних  ака т а 
Свет  ске  кон  фе  рен  ци  ј е  о  ра  дио-ко му  ни  ка  ци  ј а  ма 

(WRC-07) 

Циљ За вр шних ака та Свет ске кон фе рен ци је о ра дио-ко му ни-
ка ци ја ма (WRC-07) je де фи ни са ње упо тре бе ра дио-фре квен ци ја, 
ка ко би се одговoрило гло бал ним зах те ви ма за спек тром, из ра же-
них то ком бр зог тех но ло шког раз во ја и ра ста ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о ног сек то ра.

Пла но ви фре квен ци ја до не ти у окви ру За вр шних ака та Свет-
ске кон фе рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (WRC-07) се за сни ва ју 
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на нај но ви јим тех но ло шким до стиг ну ћи ма. За вр шним ак ти ма 
Свет ске кон фе рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (WRC-07) пред ви-
ђе на је бо ља спек трал на ефи ка сност и олак ша ва се при ступ фре-
квен циј ском спек тру за раз ли чи те си сте ме елек трон ских ко му ни-
ка ци ја.

За вр шна ак та Свет ске кон фе рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма 
(WRC-07) су по твр ђе на са ци љем да се усво је на ак та мо гу при ме-
ни ти и у Ре пу бли ци Ср би ји. Овим Ре пу бли ка Ср би ја до би ја пра во 
на упо тре бу ра дио-фре квен циј ског спек тра у скла ду са вла сти тим 
по тре ба ма и ин те ре си ма, не угро жа ва ју ћи фре квен циј ске ре сур се 
дру гих зе ма ља. На овај на чин мо же да се из вр ши ме ђу на род на ко-
ор ди на ци ја ка на ла, чи ме би се спре чи ло оме та ње у по гра нич ним 
под руч ји ма две др жа ва.

2.2. На ци о нал на ре гу ла ти ва

На на ци о нал ном ни воу узи ма ју ћи у об зир по ме ну та ра ти фи-
ко ва на ме ђу на род на до ку мен та до нет је „План на ме не ра дио-фре-
квен циј ских оп се га”, Бе о град, 2004. го ди на и од го ва ра ју ћи пра-
вил ни ци ко ји ре гу ли шу рад ра ди о ди фу зних ста ни ца у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

2.2.1. План  на  ме  не  ра  дио-фре  квен  ци ј  ских  оп  с е  га

План на ме не ра дио-фре квен циј ских оп се га („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 112/04 и 86/08 – у да љем тек сту План на ме не), утвр-
ђу је основ не кри те ри ју ме за рас по де лу и усло ве за ко ри шће ње 
фре квен циј ских оп се га, као и кон крет ну на ме ну фре квен циј ских 
оп се га по ра дио слу жба ма и де лат но сти ма. У из ра ди Пла на на ме не 
узе та су у об зир ра ти фи ко ва на до ку мен та ITU: Устав и Кон вен ци ја 
о те ле ко му ни ка ци ја ма, ме ђу на род ни Пра вил ник о ра ди о ко му ни ка-
ци ја ма, до ку мен та ITU са свет ских и ре ги о нал них кон фе рен ци ја, 
као и ре ле вант на до ку мен та Кон фе рен ци је европ ских ад ми ни стра-
ци ја за по шту и те ле ко му ни ка ци је (CEPT). 

Циљ Пла на на ме не је да:
1) до при не се оп ти мал ном тех нич ком и еко ном ском пла ни ра-

њу, из град њи и функ ци о ни са њу ра ди о ко му ни ка ци ја;
2) обез бе ди уса гла ше но ко ри шће ње фре квен циј ских оп се га 

од стра не свих ра дио слу жби и де лат но сти;
3) до при не се функ ци о ни са њу ра дио ста ни ца без по ја ве ме ђу-

соб них штет них смет њи;
4) по слу жи као основ за из ра ду пла но ва рас по де ле фре квен-

ци ја за све ра дио слу жбе и де лат но сти;
5) омо гу ћи ускла ђи ва ње из ме на и до пу на ме ђу на род них пла-

но ва рас по де ле фре квен ци ја и спро во ђе ње по ступ ка ко ор ди на ци је 
фре квен ци ја са су сед ним и дру гим зе мља ма, као и са ме ђу на род-
ним ор га ни за ци ја ма.

Пла ном на ме не де фи ни са ни су сле де ћи фре квен циј ски оп се-
зи ко ји су на ме ње ни ра ди о ди фу зи ји, а пред мет су овог пла на рас-
по де ле:

2.2.1.1. Фре квен циј ски оп сег на ме њен  
за FM ра ди о ди фу зне ста ни це

За FM ра ди о ди фу зи ју на ме њен је фре квен циј ски оп сег: 87,5 
– 108 MHz. 

Усло ви за ко ри шће ње оп се га 87,5 – 108 MHz, за ра ди о ди фу-
зну слу жбу, са др жа ни су у: 

1) Пла ну на ме не;
2) Ре ги о нал ном спо ра зу му ко ји се од но си на ко ри шће ње оп-

се га 87,5 – 108 MHz за FM звуч ну ра ди о ди фу зи ју, Же не ва, 1984. 
Фре квен циј ски оп сег 87,5 – 108 MHz са др жи 204 ка на ла, чи-

је су на зив не фре квен ци је но си о ца, да те у MHz, од ре ђе не из ра зом: 
fn = 87,5 + n x 0.1 где је n = 1, 2 .... 204 – ред ни број ка на ла. 
Ка на ли из оп се га 87,5 – 108 MHz мо гу се ко ри сти ти под сле-

де ћим усло ви ма: 
1) вр ста еми си је F3E или F8E; 
2) ши ри на по треб ног оп се га 180 kHz (за мо но фон ске еми си-

је) и 250 kHz (за сте ре о фон ске еми си је); 
3) мак си мал на де ви ја ци ја фре квен ци је 75 kHz; 
4) сна га, фре квен ци ја, као и дру ги па ра ме три сва ке ра дио 

ста ни це утвр ђе ни су у Пла ну рас по де ле.

2.2.1.2. Фре квен циј ски оп се зи на ме ње ни за ТV ра ди о ди фу зне 
ста ни це 

За те ле ви зи ју на ме ње ни су сле де ћи фре квен циј ски оп се зи:
47 – 68 MHz (VHF, I оп сег), 
174 – 230 MHz (VHF, III оп сег) и 
470 – 862 MHz (UHF, IV/V оп сег). 
Фре квен циј ски по доп сег 790 – 862 MHz на ме њен је ра ди о ди-

фу зној слу жби по прин ци пу за јед нич ког ко ри шће ња са фик сном 
слу жбом. 

Усло ви за ко ри шће ње оп се га 47 – 68 MHz, 174 – 230 MHz и 
470 – 862 MHz, за ра ди о ди фу зну слу жбу, са др жа ни су у: 

1) Пла ну на ме не;
2) Ре ги о нал ном спо ра зу му за Европ ску ра ди о ди фу зну зо ну 

ко ји се од но си на ко ри шће ње фре квен ци ја за ра ди о ди фу зну слу-
жбу у VHF и UHF оп се зи ма, Шток холм, 1961; 

3) За ко ну о по твр ђи ва њу Про то ко ла о из ме на ма и до пу на ма 
од ре ђе них де ло ва Ре ги о нал ног спо ра зу ма за Европ ску ра ди о ди фу-
зну зо ну (Шток холм, 1961.) са Ре зо лу ци ја ма (RRC-06-Rev.ST61);

4) За ко ну о по твр ђи ва њу за вр шних ака та Ре ги о нал не кон фе-
рен ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма за пла ни ра ње ди ги тал не те ре-
стри јал не ра ди о ди фу зне слу жбе у де ло ви ма Ре ги о на 1 и 3, у фре-
квен циј ским оп се зи ма 174 – 230 MHz и 470 – 862 MHz (RRC-06) 
(„Слу жбе ни гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри”, број 4/10);

5) За ко ну о по твр ђи ва њу За вр шних ака та Свет ске кон фе рен-
ци је о ра дио-ко му ни ка ци ја ма (WRC-07) („Слу жбе ни гла сник РС – 
Ме ђу на род ни уго во ри”, број 2/11).

Фре квен циј ски оп сег 47 – 68 MHz са др жи 3 ка на ла и то од 
2. до 4. (ши ри на ка на ла 7 MHz), 174 – 230 MHz са др жи 8 ка на ла и 
то од 5. до 12. (ши ри на ка на ла 7 MHz), док фре квен циј ски оп сег 
470 – 862 MHz са др жи 49 ка на ла и то од 21. до 69. (ши ри на ка на ла 
8 MHz). 

Ка на ли из на ве де них оп се га мо гу се ко ри сти ти под сле де ћим 
усло ви ма:

1) те ле ви зиј ски ка на ли ко ри сте вр сту еми си је за сли ку C3E, а 
за тон F3E или F8E; 

2) ши ри на по треб ног оп се га је 6.25 MHz; 
3) по ме рај фре квен ци је пре дај ни ка (offset) пре ма пре по ру ци 

ITU; 
4) Сна га, фре квен ци ја, као и дру ги па ра ме три сва ке ра дио 

ста ни це утвр ђе ни су у Пла ну рас по де ле.

2.3. Тех нич ке ка рак те ри сти ке си сте ма

Да би се уну тар од ре ђе не зо не оси гу рао од го ва ра ју ћи ква ли-
тет при је ма про пи су ју се од ре ђе не нор ме, а из бор па ра ме та ра си-
сте ма вр ши се на ба зи зах те ва да се по ста вље ни ци ље ви ре а ли зу ју 
на оп ти ма лан на чин. Да би се по ста вље ни ци ље ви ре а ли зо ва ли, 
пла ни ра ње фре квен ци ја за ра ди о ди фу зну слу жбу из вр ши ће се за 
сле де ће па ра ме тре си сте ма:

1) мо ду ла ци о ни стан дар ди
а) код мо но фон ских еми си ја сиг нал ће се еми то ва ти са мак-

си мал ном де ви ја ци јом фре квен ци је од ±75 kHz или ±50 kHz,
б) код сте ре о фон ских еми си ја, сте ре о фон ски мул ти плек сни 

сиг нал за си стем са тон-пи ло том еми то ва ће се са мак си мал ном де-
ви ја ци јом од ±75 kHz; 

2) Од но си RF за шти те 
Од но си за шти те су де фи ни са ни за слу чај стал но при сут не 

ин тер фе рен ци је, као и за слу чај по вре ме но при сут не ин тер фе рен-
ци је (тро пос фер ска ин тер фе рен ци ја).

За FM ра ди о ди фу зи ју 
Фре квен циј ски 

раз мак (kHz) 
RF од нос за шти те (dB) при мак си мал ној фре квен циј ској де ви-

ја ци ји од +/- 75 kHz 
 Мо но фо ни ја Сте ре о фо ни ја
 Смет ња Смет ња
 Стал на Тро пос фер ска Стал на Тро пос фер ска
0 36,0 28,0 45,0 37,0

100 12,0 12,0 33,0 25,0
200 6,0 6,0 7,0 7,0
300 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
400 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
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За ТV ра ди о ди фу зи ју
При про ра чу ну за N-ти ка нал, ко ри сте се сле де ћи за штит ни 

од но си (dB): 
Оф сет 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
тро посф. 45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45
кон тин. 52 51 48 44 40 36 33 36 40 44 48 51 52

Ми ни мал на ме ди јан ска вред ност ја чи не по ља, ко ја се шти ти, 
је вред ност по ља по треб на да обез бе ди же ље ни ква ли тет при је ма, 
под од ре ђе ним усло ви ма, у при су ству при род ног и ве штач ког шу-
ма, али у од су ству смет њи од дру гих ста ни ца.

3) Ми ни мал на ја чи на упо тре бљи вог по ља
За FM ра ди о ди фу зи ју 

Сер ви сне зо не Мо но фон ски пре нос Сте ре о фон ски пре нос
се о ско под руч је 48 dB ( μV/m) 54 dB ( μV/m) 
град ско под руч је 60 dB ( μV/m) 66 dB ( μV/m) 
под руч је ве ли ких 
гра до ва 70 dB ( μV/m) 74 dB ( μV/m) 

За ТV ра ди о ди фу зи ју 
Ур ба на сре ди на:     
оп сег I III IV V
dB ( μV/m) +48 +55 +65 +70
Ру рал на област:     
оп сег I III IV V
dB ( μV/m) +46 +49 +58 +64

4) Ка рак те ри сти ке еми си о ног си сте ма
За по тре бе пла ни ра ња по треб но је спе ци фи ци ра ти сле де ће:
а) мак си мал ну ефек тив ну из ра че ну сна гу,
б) ази мут мак си мал ног зра че ња (за усме ре не ан тен ске си сте-

ме), као и ши ри ну сек то ра у ко јем мак си мал на сна га опад не на по-
ло ви ну сво је вред но сти,

в) сла бље ња у од но су на мак си мал ну вред ност из ра че не сна-
ге (за усме ре не ан тен ске си сте ме) у 36 пра ва ца,

г) по ла ри за ци ју ЕМ та ла са. 

3.ПроцедураувезисамодификацијомПланарасподеле

План рас по де ле, са гла сно од ред ба ма чла на 84. ст. 3. и 4. ЗeK, 
на пред лог Ре пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је уз 
уче шће над ле жног ор га на ауто ном не по кра ји не, до но си ми ни стар-
ство над ле жно за област елек трон ских ко му ни ка ци ја. 

На ме ђу на род ном ни воу, мо ди фи ка ци је Пла на рас по де ле 
под ле жу про це ду ри утвр ђе ној ре ле вант ним од ред ба ма чла на 4. Ре-
ги о нал ног спо ра зу ма, Же не ва 06, од но сно Фи нал них ака та Ре ги о-
нал не ад ми ни стра тив не кон фе рен ци је за пла ни ра ње VHF звуч не 
ра ди о ди фу зи је – GE84. 

4.ПроблематикакоришћењаТVканала61–69

Пла ном на ме не фре квен циј ски оп сег 790 – 862 MHz (ТV ка на ли: 
61 – 69) на ме њен је на за јед нич кој осно ви фик сној и ра ди о ди фу зној 
слу жби. Но том 116. Пла на на ме не де фи ни сан је крај њи рок (1. ја ну ар 
2010) за на пу шта ње оп се га 790 – 862 MHz од стра не фик сних слу жби. 

Пла ном рас по де ле у об зир су узе ти и ТV ка на ли 61 – 69. Ко-
ри шће ње тих ка на ла је у за ви сно сти од ди на ми ке фи нан си ра ња и 
на пу шта ња оп се га од стра не фик сне слу жбе. 

5.РеализацијаПланарасподеле

Овај план рас по де ле оба ве зу је све ко ри сни ке ра ди о ди фу зних 
фре квен ци ја/ка на ла (у да љем тек сту: ко ри сник) да сво је еми то-
ва ње, у пот пу но сти, ускла де са па ра ме три ма спе ци фи ци ра ним у 
анек си ма 1 и/или 2, 3. и 4. 

Ко ри сни ци не ће мо ди фи ко ва ти ове па ра ме тре ни ти пу шта ти 
у рад ра ди о ди фу зне ста ни це ко је ни су да те у овом пла ну рас по де-
ле, осим у слу ча је ви ма и под усло ви ма де фи ни са ним у тач ки 3.

6.Анекси

Де та љан та бе лар ни при каз па ра ме та ра Пла на рас по де ле дат 
је у ре ле вант ним та бе ла ма, у анек си ма 1, 2, 3. и 4, ко ји су од штам-
па ни уз овај план и чи не ње гов са став ни део: 

1) 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; 

2) Анекс 2: План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за ана лог-
ну ТV ра дио-ди фу зи ју за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је; 

3) Анекс 3: План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за екс пе ри-
мен тал но еми то ва ње ди ги тал не ра ди о ди фу зи је за те ри то ри ју Ре-
пу бли ке Ср би је;

4) Анекс 4: План рас по де ле фре квен ци ја/ло ка ци ја за по тре бе 
фор ми ра ња ини ци јал не мре же за те сти ра ње еми то ва ња ди ги тал-
ног TV сиг на ла.

Зна че ње па ра ме та ра да тих у ко ло на ма та бе ла у Анек су 1, 
Анек су 2, Анек су 3. и Анек су 4. је сле де ће: 

Анекс 1. – Зна че ња по ља у ко ло на ма: 
1. Ред ни број; 
2. Иден ти фи ка ци о ни број; 
3. До де ље на фре квен ци ја (MHz); 
4. На зив ло ка ци је пре дај не ра дио-ди фу зне ста ни це; 
5. Ге о граф ска ду жи на пре дај не ан те не; 
6. Ге о граф ска ши ри на пре дај не ан те не; 
7. Над мор ска ви си на ло ка ци је пре дај не ан те не (m); 
8. Ви си на цен тра зра че ћег еле мен та пре дај не ан те не из над 

тла (m); 
9. По ла ри за ци ја: 
H – хо ри зон тал на, 
V – вер ти кал на, 
М – ме шо ви та;
10. Ефек тив но из ра че на сна га (ERP [dBW]); 
11. Ази мут или сек тор мак си мал ног зра че ња [°], (NND – не-

у сме ре но). 
Анекс 2. – Зна че ња по ља у ко ло на ма: 
1. Ред ни број; 
2. Иден ти фи ка ци о ни број; 
3. До де ље ни ТV ка нал; 
4. На зив ло ка ци је пре дај не ра дио-ди фу зне ста ни це; 
5. Ге о граф ска ду жи на пре дај не ан те не; 
6. Ге о граф ска ши ри на пре дај не ан те не; 
7. Над мор ска ви си на ло ка ци је пре дај не ан те не (m); 
8. Ви си на цен тра зра че ћег еле мен та пре дај не ан те не из над 

тла (m); 
9. По ла ри за ци ја: 
H – хо ри зон тал на, 
V – вер ти кал на; 
10. Ефек тив но из ра че на сна га (ERP [kW]); 
11. Ази мут или сек тор мак си мал ног зра че ња [°], (NND – не-

у сме ре но). 
Анекс 3. – Зна че ња по ља у ко ло на ма: 
1. Ред ни број; 
2. Иден ти фи ка ци о ни број; 
3. До де ље ни ТV ка нал; 
4. На зив ло ка ци је пре дај не ра дио-ди фу зне ста ни це; 
5. Ге о граф ска ду жи на пре дај не ан те не; 
6. Ге о граф ска ши ри на пре дај не ан те не; 
7. Над мор ска ви си на ло ка ци је пре дај не ан те не (m); 
8. Ви си на цен тра зра че ћег еле мен та пре дај не ан те не из над 

тла (m); 
9. По ла ри за ци ја: 
H – хо ри зон тал на, 
V – вер ти кал на; 
10. Ефек тив но из ра че на сна га (ERP [kW]); 
11. Ази мут или сек тор мак си мал ног зра че ња [°], (NND – не-

у сме ре но).
Анекс 4 – Зна че ња по ља у ко ло на ма: 
1. Ред ни број; 
2. До де ље ни ТV ка нал; 
3. На зив ло ка ци је пре дај не ра дио-ди фу зне ста ни це; 
4. Ге о граф ска ду жи на пре дај не ан те не; 
5. Ге о граф ска ши ри на пре дај не ан те не; 
6. Над мор ска ви си на ло ка ци је пре дај не ан те не (m); 
7. Ви си на цен тра зра че ћег еле мен та пре дај не ан те не из над 

тла (m); 
8. По ла ри за ци ја: 
H – хо ри зон тал на, 
V – вер ти кал на; 
9. Ефек тив но из ра че на сна га (ERP [kW]); 
10. Ази мут или сек тор мак си мал ног зра че ња [°], (ND – не у-

сме ре но). 
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