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Београд
На основу члана 11. тачка 2), члана 23. став 1. и члана 84. став. 3. Закона о
електрОнским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13—УС, 62/14 и 95/18др. закон) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни одбОр Регулаторне атенције за електронске комуникације и поштанске
услуге на 49. седници трећег сазива, одржаној дана 29.05.2020. године, доноси

1. Усваја се ПредлОг правилника о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција у
радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz.
2. Упућује се Правилник из тачке 1. Ове Одлуке Министарству трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије, на даљу надлежност.
3. За реализацију ове одлуке надлежнаје Служба за радио-кОмуникације.

Образложење
Правни основ за доношење Предлога правилника о о утврђивању Плана распОделе
радио-фреквенција у радио-фреквенцијскОм опсегу 3400-3800 MHz (y даљем тексту: ПредлОг
правилника о утврђивању Плана расподеле), садржан је у одредби члана 84. став 3. Закона 0
електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 др. закОн, у даљем тексту: Закон).
Одредбом члана 84. став. 3. Закона прописано је, између осталог, да планове
распОделе доноси Министарство, на предлог Агенције.
План расподеле прописује услове за расподелу радио-фреквенција из ради0-

фреквенцијског Опсега 3400-3800 MHz за мОбилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) за
пружањејавне електронске комуникационе услуге.

Мобилне/фиксне комуникационе мреже (MFCN) укључују терестрички IMT
(International Mobile Telecommunications), где IMT обухвата IMT-2000, IMT-Advanced u IMT2020 (Резолуција ITU-R 56 - Naming for International Mobile Telecommunicatioпs).
У радио-фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz користи се TDD (Time Division
Duplex) начин рада. Основни радио-фреквенцијски блок је ширине 5 MHz u опсег садржи 80
основних радио-фреквенцијских блокова.
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Ради0-фреквенцијски блОкови фОрмирају се спајањем више основних ради0фреквенцијскик блОкова (п х 5МНг). Радио-фреквенцијски блОкови се дОдељују
кОнтинуалн0, без посебно Одређеног спољашњег заштитнОг фреквенцијскОг размака између
радио-фреквенцијских блОкова дОдељених различитим ОператОрима.
Важећи Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-фреквенција за системе за
пружање јавне електронске кОмуникаци0не услуге - широкОпОјасне бежичне приступне

системе (BWA), мобилне/фиксне кОмуникаци0не мреже (MFCN) y фреквенцијским Опсезима
3400-3600 MHz u 3600-3800 MHz („Службени гласник РС", број 10/14), услед измена
регулативе кОја мења техничке услове кОришћења ради0-фреквенцијскОг опсега 3400-3800
MHz, више не представља подзаконски акт кОји својОм садржинОм у потпуности подржава
кОришћење наведеног радио-фреквенцијскОг опсега за технологије мОбилне телефоније пете
генерације (5G). Из тОг разлОга предлаже се стављање ван снаге наведеног Правилника и
дОнОшење нОвог Правилника 0 утврђивању Плана расподеле, који је у складу са
међунарОднОм регулативОм у ОвОј Области, дефинисаном у допуни Одлуке ЕСС/DEC/(11)О6

Harmonised frequency arrangements and least restrictive technical conditions (LRTC) for
mobile/fixed communications пetworks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 36003800МНг, Од 26. октобра 2018. године.
Израда ПредлОга правилника 0 утврђивању Плана расподеле је садржана у Плану рада
Агенције за 2020. гОдину.
Сагласн0 члану 84. став 4. ЗакОна Агенција је у пОступку припреме предлога ОвОг
пОдзаконскОг акта спрОвела јавне кОнсултације и тражила мишљење Министарства одбране,
Министарства унутрашњик послова и БезбеднОсно-инфОрмативне агенције.
Након спрОведених јавник консултација и пријема мишљења Министарства одбране,
Министарства унутрашњих послова и БезбеднОсно-инфОрмативне агенције, у којима није
бил0 примедби на Нацрт правилника о утврђивању Плана распОделе, Предлог правилника 0
утврђивању Плана расподеле се дОставља Управном Одбору Агенције на његОво усвајање,
накОн чега ћe се, сагласн0 члану 84. став 3. ЗакОна, упутити Министарству трговине, туризма
и телекомуникација на даљу надлежност.

На ОснОву наведеног Управни одбор Агенције је Одлучи0 ка0 у диспОзитиву Ове

Одлуке.

Доставити:
- Министарству трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
- Служби за радио-комуникације;

-Кабинету;
- Архиви.
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