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Бе0град
На основу члана 11. тачпса 2), члана 23. етав 1, а у вези еа чланом 84. етав 3. ЗакОна 0
електрОнеким комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 др. закОн), члана 12. етав 1. тачка 1) и члана 16. таtпса 4) Статута РегулатОрне агенције за
електрОнске кОмуникације и пОштанеке уелуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни одбОр РегулатОрне агенције за електронеке кОмуникације и пОштанске
уелуге, на 10. еедници четвртОг сазива, ОдржанОј дана 27. 1. 2022. гОдине, доноси

1. Уеваја ее ПредлОг правилника 0 утврђивању Плана раепОделе радио-фреквенција
у радио-фреквенцијеким Опсезима 1900-1980 MHz u 2110-2170 MHz.

2. ПредлОг правилника из ташсе 1. Ове Одлуке упућује ее рее0рнОм миниетарству на
даљу надлежнОст.
3. За реапизацију ове Одлуке надлежан је СектОр за правне п0елОве.
4. Ова Одлука етупа на снагу данОм дОнОшења.
Образложење
Правни оенОв за донОшење предметне одлуке еадржан је у чл. 11. татпса 2) и 23. етав 1.
ЗакОна 0 електрОнским кОмуникадијама („Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14
и 95/18 - др.закОн, у даљем тексту: ЗакОн), ка0 и члану 16. татпса 4) Статута РегулатОрне
агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке услуге („Службени гласник РС", бр.
125/14 и 30/16) којима је прОписано да Управни Одбор РегулатОрне агенције за електрОнеке
кОмуникације и пОштанске уелуге (у даљем текету: Агенција) дОноеи правилнике, упутетва,
Одлуке и друге акте кОјима ее на Општи налин уређују питања из надлежн0ети Агенције, ка0
и друга акта пропиеана ЗакОнОм.
Правни ОенОв за донОшење Правилиика 0 утврђивању Плана расподеле ради0-

фреквенција у радио-фреквенцијеким Опсезима 1900-1980 MHz u 2110-2170 MHz (y даљем
тексту: Правилник 0 утврђивању Плана раеподеле), еадржан је у Одредби члана 84. етав 3.
Закона.
Одредбом члана 84. став. 3. ЗакОна, а у вези еа Уредбом о утврђивању Плана намене
ради0-фреквенцијеких Опсега („Службени глаеник РС", брОј 89/20, у даљем тексту: План
намене), утврђен0 је да планОве распОделе ради0-фреквенција дОноеи миниетаретв0
надлежн0 за послове телекОмуникација и информаци0ног друштва, еада Лгlинистарств0
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тргОвине, туризма и телекОмуникација (у даљем тексту: министаретв0), уз учешће надлежнОг
Органа аутОнОмне пОкрајине, на предлОг Агенције.

У тОку јавних кОнсултација, ОператОри TELENOR DOO BEOGRAD u SBB DOO
BEOGRAD благОвремен0 су д0етавили свОје кОментаре, који еу размОтрени, али на ОснОву
кОјих нису усвОјене измене Нацрта правилника 0 утврl-јивању Hnana раепОделе, шт0 је
ОбразлОжен0 у еачињенОм Извештају 0 резултатима јавник кОнсултација 0 Нацрту
правилника 0 утврђивању Плана распОделе ради0-фреквенција у ради0-фреквенцијеким

Опсезима 1900-1980 MHz u 2110-2170 MHz.

Министаретв0 Одбране, Миниетарств0 унутрашњих п0елОва и БезбеднОсн0-

инфОрмативна агенција еу се, еаглаен0 Одредби члана 84. став 4. ЗакОна, благОвремен0
изјаенили да немају примедбе на дОстављени Нацрт правилника 0 утврђивању Плана

распОделе.
Агенција је након спроведног поступка јавник консултација, сачинила Предлог наведеног
правилника, који се еаглаен0 члану 84. етав 3. ЗакОна, упућује ресорном министарству, на даљу
надлежност,

На ОенОву наведенОг, Управни ОдбОр Агенције је схОдн0 евОјим закОнеким
Овлашћењима, Одлучи0 ка0 у диспОзитиву Ове Одлуке

ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА

~
Доставити:

-СектОру за електрОнеке кОмуникације;
-СектОру за правне пОслОве (х2)
-Кабинету;

-Архиви.
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