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Предмет: 3авне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама 
Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми 

Поштовани, 

из надлежности Директората цивилног ваздукопловства Републике Србије 
Размотрили смо Предлог правилника а изменама и допунама Правилника о радио 
опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС", број 
11/12), у тексту од  26.04.2013.  годике,  a  посебно предлог члана 1. тог правилника 
којим се, поред осталог, предлаже измена члана 2. тачка 5). 

Нисмо сагласни  са метеријалким решењем предлоэкеним за тачку 5) и с тим 
у вези предлажемо следеће: 

1 да  cc ue  мења материјално решење из члана 2. тачка 2) важећег Правилника, 
у делу који се односи на  PuTT  опрему која је намењена ваздукопловним 
радио-комуникацијама, или 

2. ако  cc  одлучите за уношење нове тачке 5) да она гласи: 
„5)  PuTT  опрему за цивилне ваздухопловне радио-комуннкације намењена за 
уграднbу у ваздухонлов и опрему инсталирану на земљи која служи за потребе 
ваздушне пловидбе, која је предмет посебних прописа;". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалиој опреми 
(„Службени гласник РС", број 11 / 12) донет је ради испуњења захтева из Директиве 
1999/5/ЕС Европског парламента и Савета од 9. марта 1999 о радио опреми и 
телекомуникационој терминалној опреми и узајамном признавању њихове 
усаглашености (у даљем тексту: Директива  1 999/5/ЕС).  Поменута директива се, у 
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складу са њеним Анексом 1, тачка 6,  a y  вези са чланом 1.4, не примењује на 
уређаје и системе за управљање ваздушним cao6pafiajeм (Air-traffic-management 
equipment and systems)  y  смислу члана 1. Директиве Савета  93/65/EEC  од 19. јула 
1993. године. 

Стоји чињеница да је 20. октобра 2005. године, Директива  93/65/EEC  
укинута, и да је замењена Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 
552/2004 од 10. марта 2004. године о интероперабилности Европске мреже 
управљања ваздушним cao6pafiajeм (Уредба о интероперабилности). 

Међутим, у тачки 19 преамбуле ове уредбе се експлицитно наводи да, из 
разлога правне сигурности, одредбе европскик прописа које се позивају на 
Директиву  93/65/EEC  или  cy nponucu  донети  na  основу те директиове, остају  na  
снази и не мењају се. Према томе, чињеница да је Директива  93/65/EEC  укинута и 
замењена Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 552/2004, која иначе 
проширује регулаторне захтеве  na  више актера у набавци и коришћењу  ATM  
опреме и система и детаљније наводи те захтеве, није од утицаја  na  изузеће 
наведено у Анексу 1, тачка 6 Директиве  1 999/5/ЕС  које остаје  ua  снази. 

Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 552/2004 је прописано да 
се она примењује  na  системе, њихове саставне елеманте и припадајуfiе поступке 
наведене у Анексу  I (члан  1.2.).  Tn  системи обухватају: 
1. системе  n  поступке за управљање ваздушним простором; 
2. системе  n  поступке  aa  управљање протоком ваздушног cao6paћaja; 
3. системе  n  поступке за пружање услуга у ваздушном cao6pafiajy, посебно системе 
за обраду података  0  летовима, системе за обраду надзорних података  n  системе 
нтерфејса између човека и уређаја; 
4. комуникационе системе и поступке за комуникације земља-земља, ваздух-земља 
и ваздух-ваздух; 
5. навигационе системе и поступке; 
6. надзорне системе  n nocTynKe;  
7. системе и поступке за ваздухопловно информисање; 
8. системе и поступке за коришћење метеоролошкик информација. 

Подсећамо и да је, у складу  ca  међународним обавезама које је Република 
Србија преузела када је закључила Мултилатерални споразум између Европске 
заједнице и њеник држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 
Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 
Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, 
Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација  ua  
Косову (у складу  ca  Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999)  0  
успостављању Заједничког европског ваздукопловног подручја - ЕСАА споразум 
(„Службени гласник Републике Србије — Међународни уговори", број 38/09),  a y  
вези  ca  овлашћењем из члана 265 Закона  0  ваздушном cao6pafiajy  no  којем 
Директорат доноси n nponnce из области ваздукопловства који су садржани у 
Анексу I  ECAA  споразума, Директорат донео Правилник  0  преузимању  nponnca  



европске уније о интероперабилности европске мреже управљања ваздушним 
саобраћајем („Службени гласник РС", број 69/11). Тим правилником је преузета 
Уредба Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 552/2004. Питања која се тичу 
PuTT  опреме која је намењена ваздухопловним радио-комуникацијама су ве ћ  
уреТјена посебним прописима, у свему у складу са европском регулативом. 

C  поштовањем, 

иректората цивилног 
Републике Србије 
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