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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.
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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
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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.
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