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Предмет: Јавнв коноултације а нацрту Праsилника 0 изменам а и дапунамв
пра а илника a радисл оrtрвми и твлекомуникационој тврминалној опрвми од
26.04.2013. гадина

Увидам у нацрт Прааилника a изменама и допунама пр а аилника a радио
đпрвми и твлвкомуникационQј тврмИналној ап р вми од 26. 04.2013. године, ко нстатов а.пи
смо да јв предлажена измвна члвна 2 Прааилника no кoјој ce Правилник нијв
приме њивао на РиiС опрему намењену ваздухоплаимим рвдио-камуникацијама, a којa
је предмвт пасе бник прописа. Нац ртам Правилника о иsменама и допун а ма
ГЕравипника a PuTT опреми предsиТјено јв ,tдЗ Ce Пра а илник нв примењујв н a PuTT
опрему намењену 33 цивилне ваздухоплоsнв радио-комуникагдије, која јв намењена
искључива ва уград њу у ваздухоплав, цимв б и Ce Правилмик примв њивао н a асталу
дпрему 33 цивилнв ваздухопловне радио 4омцмикације, као игто је опрвмп за
управгаа ње ваз,цУшним cav6panajeм.
G тим у вези, Кон трола летења Србије и Црнв rope Ѕ MATSA дао, као једини
пружаnац Услуга упраа ъа ња ва щушниМ са о браћ ајвм н а територији РвпУбликв Србије,
каја за обавтnа њ в сваје двлатности к ор исти Уреfiвјв и систвме за упрае ~roа њв
ваздушмим саобраТi ајем (У даљвм текату ATM рпрвма), чије се појвдине кампонвнтв
могу сматрати радио и телвкамуник а ци он о м тврминалмом опрвмом, у смислу
двфиницијв из Правилникв a PsTT апреми, пред.п ажв;
- да се PuTT апрема намен е на управтьа њ у ваздушним саобр аfl ајем
изузме из лримеме овог ПравиЛмика.

U6РАЗЛрЖЕНэF
П равилник a радио рпрвми и твлекамцникацион ој терминалној о преми
(„Службвни гласник РС'', бр. 11112) (У двrъе м твксту: flрааилник a PuTT) имплsментира
Дирвктиоу Еаропскв К4мисијв 19 9JJ051EG (R&TTE D irective ) , којом ce двфмниwу
правил а sa стављањв опремв на тржиштв и пуш7а њв у рад . Као најбитниlа прамена, у
односу на ранијУ реryлативУ, Директива 1 9%ІО5ІЕС увади ,qекларацијУ пр о извођ ака a
усаглвшенасти и успоставльа јвдинствен регулат о рни окаир as сгављаt4ле на тржиштв,
слабо,qан nромет и сТааља њв у упатрвбу PuTT опреме нв територији звмаr ~а Европске
економске облаати (Ецгореаn Economic Аrва - ćЕА), каа и других аемаља које
применуу}у Дирвктиву I 999105/EG.

контррлs летен, а Gр6ије и Ц рне Соре SMA75A доо 6елград
Трг Николе Г1ашИР1а 10, 11000 беогРад, F'е публика СрбИјđ, п.ф. 640 , wWw.amat&a.r8, ?еп; 0 11 3 2 1 В123, ФаКс: р11 324 0456,
MkT, бР о д 1752Q4pi, ЛИб10917Q1đ1
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Докаэиван>е усаглашености еа sахтевима Дирвктине 1999/051EG је адг О варност
проиэвођ ача, односне његаваг оелаш ћ еног заступника на територији А. Е врапска
комисија абјављује списак номинованик тела эа оцењи аање усагЛ а ше ности, која су
меТјународно приэната и која испун5авају захтеsе Директиsе 1999/051Е С и иманаванв
пу qa sрше оценsив ање ус а гпашености у складу оа Директивам 19 9 9/05/~ С. Кае
последиЧа тога, произпо ђ ачи су у об а вези да с а мо једном спра веду поступак
оцењива ња усаглашвности проиэsада, накан чега могу да стављају производ у прамет
тј. на тржиште на твриторији звмаља каје приме њују директиву I 999105/ЕС, чиме се
аотварује либерализација тржишта.
R&TTE директива паетавrна екуп битник захтеsа у погледу заштите здравrbа ,
безбедности, епектромагнетскs компатибилнасти и коришћења радио спвктра, при
Чему јЕ коришЬењв ра,цио спектра двфинисано сама у емислу избегааанаа нежвзъене
интврфзренције. У спучају ATM система и опреме, функциомалност система,
безбедност, употреба и интеролерабилнаст између система, су дефимисани п4себним
прописом - Правилник сз преузимању пропис,а европске унијв 0 интеропврабилности
еврапскв мреже упраsљања ваэдушним г.ао6раћајем („СлуЖбени гласник РС", бр.
69/11) којим је преуэета Уредба европског парламента иСапета (F3) 0
интероперабилности Е.врапске мреже управљана ваздушним саобраflајем — Уредба 0
интвраперабилности (Regulation (EC) Na 552/2004), у складу Ga којим се прааврааа и
доказује пагодност система эа оперативмо коришћење у мрежи ynpasraaњa в$здушним
саобраћајем.
C обзирам да је за област надзора над пружањем услуга управљања
ваздушним саабраfiајем у РепуГзлици С рбији на,qлежан Директорат цивилмQг
ващухапповстаа Републике Србије, ripe планираног пуштдња у р ад ATM опреме,
SMATSA доа је дужна да обавестити ДцR PC 0 намери уво%ен}а промене у
функционални сиетвм , која модке д а има утицај на 6езбедна ст обавлS а ња делатмасти
или г► ружа ња успуга, достави бвзбедносну арryментацrгју и прибави одобрв ње за
планирану промвну (члан 18 Закена 0 ваздушном сao5pafrajy - лСлужбени гласник РС"
бр_ 73/10). У склопу провере бвабедносне аргум е нтације планиране промане, ДиR PC
врши проверу испуњен ости звхтева из Прави л ника а преуэима њу прописа европскв
унИје 0 интереперабилности вврапске мреже управ љања ваsдушним саобрв ђ ајем
(„ СлуЖбени гЛасник РС", Гр. 69 1 11).
Према Уредби 0 интвроперабилности 5 5212004, праизваfЈачи ATM система
издају ЕЗ Декларациlу 0 Усаглашености или Е З Декnарац+rtlУ 0 по го дноети эа употребу,
кајом патарfј ују да су испуњени осн о вни захте а и интеропе ра билности у Еврапскај
мрежи управгbања ваадушним саобраТiајем, као и испу њвност других ггр о писа
Евро пске заједнице који се могу применити на аву опрему. За ATM уређаае и систвме
мије компоненте cs могу сматрати PuTT опре мом, то подраэумева и примену Дирекrиве
I 999/05/20 , што значи да је за изддава ње Е3 Декларације 0 усаглашемасти или Е3
ДекпарациЈв 0 пагоднастИ за употрв6у произsоfјеч, пре ставгbања опреме ма тржииrге
ЕЕА, има обавеsу дв спроаеде комплетан паетупак оцењиsанаа усаглашено сти код
некаг од именаваних тела sa оцвњивање усаtлвшености, овлашпених у складу са
одредбама Директиве 1999/05/E0, и на оенову чега праиэвођач астварујв пдава и
о6авеэу стаs љања CE знака усаглашености на свој проиsвод.
iренутно не по стојв х а рмbниsов а ни Стандарди за ATM епрему, y norneqy
эа ц1-ева R&TTE Дирекгиве эа ефикасно коришfiен а рз,дио спектра у цилау из6егавања
штетних инrерференција. Ме%утим, фрекsентни апсеЗи које користи ATM опрема су
хармамизовани и дефинисани меFјунаррдмИм прописима и реryлатиsом — tCA О Annex
10 и све фрвквенције које су у цпотреби м 0 рају бити координисане у складу са
међунараднам процедуром эа координацију ф р екввн ција коју надэиру EUROCQNTRO L
и iCAQ , чиме је моry ђ наст омвтања аведвна на минимум. План намене радиефдеквенцијСких опсега на територији Рвпубликв Србије је уекла ђ ем са међународн o м
ваэдухопn ов ном рвryлатиsом. Сва радио-камуникациона ATM апрема подлеже
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ивдапању ,qазвола за коришћ ење ради о-фрекве нција и техничком прегл едЧ радио
станица у складу са прааилницмма Р'АТ ~Л-а.
Имајцnи у аиду cse ме ђ унаро,дна дефинксане процедур е , које Ce справоде u v
Републици Србији пр е ка Директората за циаилно ааздухоп .п овство Републике Србије и
Контрс,л е лете ња Србиј е и Црне Гаре SMA7 $A доо, и интегрисанбс'т на ши х инстмтцција
у европаку мрежу ynpaвrbartaa sаздушним саобраflајем, као и да се евраnака
регул а тива у Републици Србиј и у области управљањл и надздра ваздушм о г аобраh аја
имп л ементидла кроз riponvice каје донос и Директорат аа ципилно ааздух o пловсте д
Релублике Gрбије, сматрамо да је эа ,qок азиван е усаглашености ATM опреме,
довогbно прв зентоsати оригиналну Дакn а рацијУ произsоFјача о уааrлашености (ЕС
Declar8tюП of Canformity •- DoC), као један од д окумената у Qквиру процеса о цењиаања
подоGмости аа употребу Ч с кладу Ca ваконам и подзаконским актима којима с е Уређ Чјв
област па ~дужопttовства ц Рвпублици Србији.

C поистова њвм,

в.д.ДИР Е КТОРА

