Нацрт од 26.04.2013. године
На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 44. став 1. Закона
о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), на предлог
Републичке агенције за електронске комуникације,
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАДИО ОПРЕМИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОЈ
ТЕРМИНАЛНОЈ ОПРЕМИ
Члан 1.
У Правилнику о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
("Службени гласник РС", број 11/12) у преамбули речи: "Министар културе, информисања
и информационог друштва" замењују се речима: "Министарство спољне и унутрашње
трговине и телекомуникација".
У члану 2. став 2. мењају се тач. 2) и 3) и гласе:
"2) радио и телевизијске пријемнике намењене искључиво за пријем радио и
телевизијских програма;
3) каблирање и ожичење;"
После тачке 3) додају се нове тач. 4) и 5), које гласе:
"4) РиТТ опрему која је намењена поморским радио-комуникацијама која је
предмет посебних прописа којим се уређују поморска опрема и правила за статутарну
сертификацију поморских бродова;
5) РиТТ опрему за цивилне ваздухопловне радио-комуникације, која је намењена
искључиво за уградњу у ваздухоплов;
Досадашња тачка 4) постаје тачка 6)."
Члан 2.
У члану 3. после тачке 8) додаје се нова тачка 8а), која гласи:
"8а) увозник је правно лице или предузетник регистрован у Републици Србији,
односно физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији које ставља на тржиште
производ из других земаља;".
Члан 3.
У члану 4. став 1. тачка 1) реч: "људи" замењује се речју: "корисника", реч:
"корисника" замењује се речју: "лица", а после речи: "граница напона" запета и остатак
реченице брише се.
У ставу 1. тачка 2) речи: "(EMC) која је уређена" замењују се речима: "у складу са",
а после речи: "прописом" додају се речи: "којим се уређује област електромагнетске
компатибилности".
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У ставу 2. речи: "и производи" бришу се, а после речи: "радио-фреквенцијског
спектра" додају се речи: "намењеног земаљским и свемирским радио-комуникацијама и
сателитских орбита,".
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
"Уређаји одређене класе, односно поткласе РиТТ опреме или уређаји посебног
типа, поред захтева из ст. 1. и 2. овог члана, мора да се пројектују на начин који
омогућава:
1) умрежавање са другим уређајима и прикључење на одговарајуће интерфејсе;
2) заштиту електронских комуникационих мрежа од могућих злоупотреба, ометања
рада, односно значајног умањивања квалитета услуге;
3) заштиту података о личности и приватности претплатника и корисника;
4) осигуравање спречавања злоупотреба и превара;
5) осигуравање приступа хитним службама;
6) олакшавање употребе особама с инвалидитетом."
Члан 4.
Члан 5. брише се.
Члан 5.
У члану 6. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:
"Оператори јавних електронских комуникационих мрежа у Републици Србији
дужни су да јавно објављују врсте интерфејса својих електронских комуникационих
мрежа.
Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција)
обезбеђује да оператори из става 1. овог члана, објављују тачне и одговарајуће техничке
спецификације интерфејса својих електронских комуникационих мрежа, и то пре него што
електронске комуникационе услуге, које се пружају путем тих интерфејса, постану јавно
доступне, као и да редoвно објављују измене тих техничких спецификација интерфејса."
Досадашњи став 1. постаје став 3.
Члан 6.
У члану 7. став 1. тачка 1) речи: "РиТТ опрема I Класе " замењују се речима: "РиТТ
опрема класе 1", реч: "слободно" брише се, а после речи: "употребу", додају се речи: "у
складу са овим правилником".
У тачки 2) речи: "РиТТ опрема II Класе" замењују се речима: "РиТТ опрема класе
2", реч: "је" замењује се речју: "се", после речи: "тржиште" додају се речи: "Републике
Србије", реч: "ограничено" замењује се речима: "може забранити или ограничити,", речи:
"због тога што" замењују се речју: "ако" и после речи: "онемогућава ефикасну" додају се
речи: "и одговарајућу".
После става 2. додаје се став 3, који гласи:
"Листу класа и поткласа опреме из става 2. овог члана министар надлежан за
област електронских комуникација, према потреби, усаглашава са одговарајућом
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европском листом класа и поткласа РиТТ опреме и објављује је на интернет страници
надлежног министарства."
Члан 7.
У члану 8. став. 1. речи: "та опрема испуњава битне захтеве" замењују се речима:
"је усаглашен са битним захтевима".
У ставу 3. после речи: " електронских комуникација" додају се речи: "и према
потреби, а најмање једанпут годишње, објављује га у „Службеном гласнику Републике
Србије”, и на интернет страници надлежног министарства", а бришу се речи до краја
реченице.
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
"Институт за стандардизацију Србије, дужан је да на захтев надлежног
министарства, достави обавештење о томе да ли постоји одговарајући српски стандард из
става 2. овог члана или предстоји његово доношење, односно да ли постоји одговарајући
међународни или европски стандард.
Ако у Републици Србији није објављен српски стандард који се односе на РиТТ
опрему, а који даје претпоставку о усаглашености са битним захтевима из члана 4. овог
правилника, могу да се примењују одговарајући европски или међународни стандарди из
става 4. овог члана.
Члан 8.
Изнад члана 9. додаје се надназив, који гласи: "Стављање РиТТ опреме на
тржиште", а у називу Главе III. после речи: "НА ТРЖИШТЕ" додају се речи: "И/ИЛИ
УПОТРЕБУ".
У ставу 1. после речи: "на тржиште" бришу се речи: "и/или употребу", после речи:
"правилника" додају се речи: "и друге захтеве и услове утврђене овим правилником" и
после речи: "ако се" додаје се реч: "правилно".
У ставу 3. реч: "електромагнетских" замењује се речју: "штетних".
Члан 9.
У члану 10. став 1. после речи: "Србије," додају се речи: "је у обавези да
кориснику", а реч: "пружа" замењује се речју: "обезбеди".
У ставу 1. тачка 4) реч: "коришћења" замењује се речју: "употреба", а после речи:
"прибављања" додаје се реч: "прописане".
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
"5) примерак Декларације о усаглашености са битним захтевима из члана 4. овог
правилника, у складу са Прилогом 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, односно фото-копију оригиналне Декларације о усаглашености (EC
Declaration of Conformity), ако та опрема није произведена у Републици Србији и њен
превод на српски језик.
Став 2. брише се.
На почетак става 3, који постаје став 2, додају се речи: " Изузетно, од одредбе става
1. тачка 5) овог члана," велико слово: "П" замењује се малим словом: "п", после речи: "(EC
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Declaration of Conformity)" додаје се запета и речи: "ако та опрема није произведена у
Републици Србији и њен превод на српски језик", а речи: "са преводом" бришу се.
После става 4, који постаје став 3, додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
"Ако РиТТ опрема ради у радио-фреквенцијском опсегу који није европски
хармонизован радио-фреквенцијски опсег за ту РиТТ опрему или није у складу са
прописом којим се уређује намена и расподела радио-фреквенцијских опсега, односно
радио-фреквенција, произвођач РиТТ опреме, његов овлашћени заступник или увозник
РиТТ опреме у обавези је да о томе обавести Агенцију писаним путем, уз навођење
података о техничким карактеристикама те опреме најмање 30 дана пре стављања те
опреме на тржиште Републике Србије.
Агенција ће лице, које је доставило обавештење из става 4. овог члана, у року од 30
дана по пријему, обавестити о могућности стављања РиТТ опреме на тржиште Републике
Србије."
Члан 10.
У члану 11. после речи: "ако испуњава" додаје се реч: "битне", а после речи:
"захтеве" додају се речи: "из члана 4. овог правилника".
После става 1. додаје се став 2, који гласи:
"Изузетно од одредбе става 1. овог члана, употреба РиТТ опреме која је стављена
на тржиште Републике Србије, која испуњава битне захтеве из члана 4. овог правилника,
на коју је стављен знак усаглашености из члана 19. овог правилника, коју прати
Декларација о усаглашености РиТТ опреме и која се користи у складу са предвиђеном
наменом или у условима који се могу разумно предвидети, може се ограничити или
забранити ако та опрема ствара штетне сметње, представља опасност по здравље људи
или онемогућава ефикасну и одговарајућу употребу радио-фреквенцијског спектра, у
складу са законом."
Члан 11.
Члан 12. брише се.
Члан 12.
У члану 17. став 1. речи: "за свој рад не употребљава радио-таласе" замењују се
речима: "није радио опрема".
У ст. 2. и 3. после речи: "За" додаје се рече: "радио", а речи: "која користи радио
таласе" бришу се.
Члан 13.
Члан 18. мења се и гласи:
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"Члан 18.
Произвођач, његов заступник или увозник, ако произвођач или његов заступник
није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме
на коју се примењује овај правилник, по свом избору, доставља Именованом телу, захтев
за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са битним захтевима из члана 4. овог
правилника (у даљем тексту: Захтев).
Уз Захтев се доставља фото-копија оригиналне Декларације о усаглашености (EC
Declaration of Conformity) те опреме и припадајућа техничка документација из Прилога 1.
став 4. овог правилника.
Ако се ради о РиТТ опреми из члана 17. ст. 2. и 3. овог правилника лице из става 1.
овог члана доставља Именованом телу и изјаву о обављеним радио испитивањима из
Прилога 2. овог правилника.
На основу прегледа приложене техничке документације из ст. 2. и 3. овог члана
Именовано тело, ако утврди усаглашеност РиТТ опреме, издаје потврду о усаглашености
те опреме са битним захтевима из члана 4. овог правилника.
Потврда о усаглашености опреме садржи, нарочито: пословно име, односно назив,
и адресу седишта Именованог тела, број и датум под којим је потврда издата, пословно
име, односно назив и адресу произвођача, пословно име, односно име или назив и адресу
лица из става 1. овог члана и врсту опреме, ознаку марке и ознаку типа и/или модела
опреме чија се усаглашеност потврђује, назив овог правилника и број службеног гласила у
коме је тај правилник објављен,
Потврда о усаглашености из става 4. овог члана важи десет године од дана
издавања за исту врсту РиТТ опреме, исту марку, исти тип и/или модел, истих техничких
карактеристика, истог произвођача.
Именовано тело води евиденцију о издатим потврдама из става 4. овог члана и
објављује је на својој службеној интернет страници.
За РиТТ oпрему истог произвођача, исте врсте, исте марке, типа и/или модела и
истих техничких карактеристика, за коју је издата Потврда о усаглашености, Именовано
тело, на захтев увозника те РиТТ опреме, издаје извод из евиденције о издатим потврдама.
За издавање извод из евиденције о издатим потврдама није потребно достављати
Именованом телу документацију из ст. 2. и 3. овог члана.
Извод из евиденције о издатим потврдама садржи, нарочито: пословно име,
односно назив, и адресу седишта Именованог тела, број и датум под којим је извод из
евиденције издат, пословно име, односно име или назив и адресу подносиоца захтева из
става 8. овог члана, пословно име или назив произвођача, врсту, марку, тип и/или модел
РиТТ опреме, број и датум издавања Потврде о усаглашености и његов рок важења.
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На основу Потврде о усаглашености, односно извода из евиденције издатих од
Именованог тела, произвођач или његов заступник, односно увозник, ако произвођач или
његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, ставља на РиТТ
опрему Српски знак усаглашености.
Трошкове прегледа документације и издавања Потврде о усаглашености сноси
подносилац Захтева из става 1. овог члана.
Висина трошкова из става 11. овог члана одређује се ценовником Именованог тела
и она мора бити сразмерна обиму и сложености документације која се прегледа и времену
које је потребно за обављање тог прегледа.
За издавање извода из евиденције из става 8. овог члана могу се наплатити
трошкови издавања, највише до висине неопходних трошкова за израду извода, што се
утврђује ценовником Именованог тела.
Достављање документације и прибављање Потврде о усаглашености из става 4.
овог члана, не односи се на произвођача РиТТ опреме која је произведена у Републици
Србији и за коју је оцењивање усаглашености спроведено од стране Именованог тела у
складу са Прилогом 3. овог правилника.
Облик и садржај Захтева из става 1. овог члана утврђује Именовано тело, у складу
са уредбом којом се уређује, између осталог, начин спровођења оцењивања усаглашености
и овим правилником."
Члан 14.
У члану 19. став 6. речи: "опрема II Класе" замењује се речима: "опрема класе 2", а
речи: "Прилогом 8.2." замењује се речима: "Прилогом 8.".

Члан 15.
После члана 20. додаје се нова глава "V. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР" и члан 20а,
који гласи:
"V. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 20а.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба овог правилника, врше
надлежна министарства преко инспектора у складу са законом, сагласно закону којим се
уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености."
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Члан 16.
Глава V постаје глава VI.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Број:

Министар,
Расим Љајић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.
У ставу 3. реч: "чување" замењује се речима: "обавезу чувања", речи: "лице које је
одговорно за стављање" замењује се речју: "увозник", а речи: "на тржиште" бришу се.

ПРИЛОГ 3.

У Прилогу 3. став 1. тачка 1. речи: "Произвођач, његов заступник или увозник, ако
произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије,
подноси једном или ка више Именованих тела захтев за оцењивање усаглашености РиТТ
опреме. У случају да је произвођач, његов заступник или увозник, ако произвођач или
његов заступник није регистрован на територији Републике Србије," замењују се речима:
"Произвођач или његов овлашћени заступник, подноси једном или ка више Именованих
тела захтев за оцењивање усаглашености РиТТ опреме. У случају да је произвођач или
његов овлашћени заступник," и после речи: "из члана 17. ст. 2. и 3." додају се речи: "овог
правилника".
У тачки 2. реч: "мора" замењује се речима: "дужно је", а речи: "да да" замењују се
речима: "да дâ".
У тачки 3. реч: "давању" замењује се речју: "издавању".
У тачки 4. после речи: "Произвођач" брише се запета и додаје реч: "и", речи: "или
увозник, ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике
Србије" бришу се, а после речи: "уређаја" додају се речи: "у обавези је да".

ПРИЛОГ 6.

Прилог 6. мења се и гласи:
"Декларација о усаглашености
Декларација о усаглашености мора посебно да садржи следеће:
– пословно име, односно назив или име и адресу седишта произвођача и кад је то
одговарајуће, пословно име, односно назив или име и адресу седишта његовог заступника;
– податке о идентификацији РиТТ опреме (произвођач РиТТ опреме, назив, врста,
марка, тип, модел, намена РиТТ опреме или други подаци, ради ближе идентификације
РиТТ опреме, може бити праћена фотографијом, ако је то одговарајуће) и назив државе у
којој је РиТТ опрема произведена;
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– позивање на овај правилник;
– списак коришћених стандарда који су примењени приликом оцењивања
усаглашености РиТТ опреме;
– идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Декларације
о усаглашености у име произвођача или његовог заступника.
– податке о изјави о усаглашености као и податке о Именованом телу, које је
издало ту изјаву;
– место и датум издавања Декларације о усаглашености."

ПРИЛОГ 7.

У Прилогу 7. слово: латинично "V" замењује се ћириличним словом: "В".
ПРИЛОГ 8.

Прилог 8. мења се и гласи:
"Класе опреме и начин означавања тих класа
8.1. Листа поткласа РиТТ опреме
8.1.1. Поткласе класе 1 РиТТ опреме

Поткласе класе 1
01

07
09
11
12
13

РиTT oпрeмa
ISDN (базни ISDN приступ, примарни
ISDN приступ, ISDN U, широкопојасни
ISDN са АТМ)
Радио опрема која ради као пријемник
Радио опрема која може да ради само
под контролом мреже
Земаљске станице у мобилној
сателитској служби
Земаљске станице у мобилној
сателитској служби
Корисничка опрема која се користи за
заштиту људи и помоћ у случају
несреће у оквиру мобилне службе
(PPDR)

Фреквенцијски опсег

9 kHz - 3000 GHz

1 525.0 - 1 660.5 MHz
10.70 - 14.25 GHz
380 - 395 MHz
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14
15
16
18

19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40а
40b
40c
40d
40e
41

Земаљске станице у мобилној
сателитској служби
Земаљске станице у мобилној
сателитској служби
Земаљске станице у мобилној
сателитској служби
Oпрeмa кoja сe кoристи у дигиталном
европском безгајтанском
телекомуникационом систему (DECT)
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Широкопојасни системи за пренос
података
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Радиодетерминацијске примене
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa)
Аларми
Аларми
Аларми
Аларми за лица са посебним потребама
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене

1 610 - 2 500 MHz
1 980 - 2 200 MHz
1 525.0 - 1 660.5 MHz
1880 - 1900 MHz

40.660 - 40.700 MHz
433.050 - 434.790 MHz
2 400 - 2 483.5 MHz
2400 - 2483.5 MHz
13 553 - 13 567 kHz
26.957 - 27.283 MHz
2400 - 2483.5 MHz
24.150 - 24.250 GHz
868.000 - 868.600 MHz
868.700 - 869.200 MHz
869.400 - 869.650 MHz
869.700 - 870.000 MHz
868.600 - 868.700 MHz
869.250 - 869.300 MHz
869.650 - 869.700 MHz
869.200 - 869.250 MHz
9.000 - 59.750 kHz
59.750 - 60.250 kHz
60.250 - 74.750 kHz
74.750 - 75.250 kHz
75.250 - 77.250 kHz
77.250 - 77.750 kHz
77.750 - 90 kHz
90 - 119 kHz
119 - 128.6 kHz
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42а
42b
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57а
57b

57c
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Индуктивне примене
Индуктивне примене
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Индуктивнe применe
Активни медицински импланти
Бежичне аудио примене
Детекција жртава лавина
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају-RТТТ
Аналогни PMR 446
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Широкопојасни системи за пренос
података (WAS/RLANs )
РФ системи за идентификацију (RFID)
Уређаји кратког домета који користе
ултра широкопојасну технологију
Уређаји кратког домета који користе
ултра широкопојасну технологију
Уређаји кратког домета који користе
ултра широкопојасну технологију
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Слушни апарати
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Слушни апарати
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Аларми за лица са посебним потребама
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг

128.6 - 129.6 kHz
129.6 - 135 kHz
5 725 - 5 875 MHz
6765 - 6795 kHz
7 400 - 8 800 kHz
402 - 405 MHz
863 - 865 MHz
457 kHz
76 - 77 GHz
446.0 - 446.1 MHz
21.65 - 26.65 GHz
77 - 81 GHz
5470 - 5725 MHz
865-868 MHz
9 kHz - 3 000 GHz
4.2 - 4.8 GHz и
6.0 - 8.5 GHz
9 kHz - 3 000 GHz
433.050 - 434.040 MHz
244 - 246 GHz
434.040 - 434.790 MHz
169.4875 - 169.5875 MHz
434.040 - 434.790 MHz
863.000 - 865.000 MHz
865.000 - 868.000 MHz
169.400 - 169.475 MHz
869.700 - 870.000 MHz
169.5875 - 169.6000 MHz
61.0 - 61.5 GHz
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

дoмeтa
Аларми
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Индуктивне примене
Уређаји кратког домета за налажење,
праћење и прикупљање података
Aктивни медицински импланти
Активни медицински импланти
Активни медицински импланти и
припадајућa перифернa опрема
Активни медицински импланти и
припадајућa перифернa опрема
Активни медицински импланти за
животиње
FM предајници малих снага
Аларми за лица са посебним потребама
Радиодетерминацијске примене
Радари за мерење нивоа у резервоару
(TLPR)
Радари за мерење нивоа у резервоару
(TLPR)
Радари за мерење нивоа у резервоару
(TLPR)
Радари за мерење нивоа у резервоару
(TLPR)
Радари за мерење нивоа у резервоару
(TLPR)
Управљање моделима
Управљање моделима
Управљање моделима
Управљање моделима
Управљање моделима
PMR 446
РФ системи за идентификацију (RFID)
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају

869.300 - 869.400 MHz
140.0 - 148.5 kHz
148.5 - 5 000 kHz
400 - 600 kHz
3 155 - 3 400 kHz
5 000 - 30 000 kHz
10 200 - 11 000 kHz
13 553 - 13 567 kHz
169.4 - 169.475 MHz
9 - 315 kHz
30.0 - 37.5 MHz
401 - 402 MHz
405 - 406 MHz
315 - 600 kHz
87.5 - 108 MHz
169.4750 - 169.4875 MHz
17.1 - 17.3 GHz
4.5 - 7 GHz
8.5 - 10.6 GHz
24.05 - 27.0 GHz
57.0 - 64.0 GHz
75.0 - 85.0 GHz
26 990 - 27 000 kHz
27 040 - 27 050 kHz
27 090 - 27 100 kHz
27 140 - 27 150 kHz
27 190 - 27 200 kHz
446.1 - 446.2 MHz
2 446 - 2 454 MHz
24.050 - 24.075 GHz
24.075 - 24.150 GHz
24.075 - 24.150 GHz
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Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају
Индуктивне примене
Нeспeцифицирaни урeђajи крaткoг
дoмeтa
Друмски транспорт и телематика у
саобраћају

104
105
106
107
108

24.150 - 24.250 GHz
63 - 64 GHz
135 - 140 kHz
122 - 123 GHz
5 725 - 5 875 MHz

8.1.2. Поткласе класе 2 РиТТ опреме

8.1.2.1. Поткласе класе 2 РиТТ опреме - радио опрема класе 2 која ради у хармонизованим
радио- фреквенцијским опсезима

Поткласе класе 2
H01

H02 a-f

H03
H04

РиTT oпрeмa
Широкопојасни системи за
пренос података
(WAS/RLANs)
Уређаји кратког домета
који користе ултра
широкопојасну
технологију
Широкопојасни системи за
пренос података
Активни медицински
импланти за животиње

Фреквенцијски опсег
5.15 - 5.35 GHz

1.6 - 10.6 GHz

57 - 66 GHz
12.5 – 20.0 MHz

8.2. Означавање класа РиТТ

РиТТ опрема класе 1 не обележава се посебним знаком.
РиТТ опрема класе 2 обележава се знаком упозорења у следећем облику:
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