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Репубnика Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШњИХ ПОСПОВА

Сектор за аналитику, теnекомуникационе и информационе.технолопије
БрОј: 04 4. децембар 201 . године

Београд

РЕПУБ/1ИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕПЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ДиректОру, госп. Милану Јанковиfiу
11000 Београд

Вишњиfiева8
Измена Правилника о начину контропе и коришfiењу радиоПРЕДМЕТ:
фреквенцијскОг спектра, Обављ ања техничког прегледа и заштите од штетних
сметњи - нацрт (РАТЕ/1, "Сп. Гласник Р. Србиfе", бр. 60/11)
ВЕЗА:

Web-site РАТЕП-а од 28.11.2012.г.

Обавештавамо Вас да смо дета љно анализирали предметни нацрт.
Миш љ ења смо да предложене измене и допуне, превасхОдно оне које се
односе на "органе одбране и безбедности" (чn. 40.а)
- нису у складу / немају утемеbење у Закону о електронским комуникацијама
("Сл. Гласник Р. Србије", бр. 44/10),
- супротне су чл. 1. CT. 2. важеfiег правилника, и као такве
- нису прихватbиве за МУП Репубnике Србије.
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8 ЕЗА:

Web-slfe РАТЕА-а ад 28.11.20,12.г.

Dбавештавама Вас да смо детаbно ен ализмрапи предметни нацрт.
Ммшbеи,а смо да предпожене ивмене и ропуне, преваскодно 0не које се
однФсе на "органе Одбране и безбедности" (чп. 40.а)
- нису у скпаду/ немаЈу уrемељвнуе у Закону о елект р инскмп,а комуникациЈама
("Сп.1'ласник Р. Срби)е", бр. 44/10),
- супротне су чл.1. cr. 2, важеflгег праtrмлника, и кар. таквв
- нису прихватљ ине за МУП Репубпикв Србмје.
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