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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим

У К АЗ

о опо зи ву са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног  
ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ма ђар ској

I
Опо зи ва се Де јан Ша хо вић са ду жно сти из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ма ђар ској.

II
Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

КПРС  – 59
У Бе о гра ду, 16. ју ла 2012. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
То ми слав Ни ко лић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1803

На осно ву чла на 7. ст. 3. и 4. За ко на о тех нич ким зах те ви ма за про из во де и оце њи ва њу уса гла ше но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 36/09), a у ве зи са чла ном 8. став 3. Пра вил ни ка о ра дио опре ми и те ле ко му ни ка ци о ној тер ми нал ној опре ми („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 11/12) и чла на 24. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва, об ја вљу је

С П И  СА К 

срп ских стан дар да из обла сти ра дио опре ме и те ле ко му ни ка ци о не тер ми нал не опре ме

1. Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва са ста вио је сле де ћи спи сак срп ских стан дар да из обла сти ра дио 
опре ме и те ле ко му ни ка ци о не тер ми нал не опре ме: 

Ред ни 
број

Озна ка на ци о нал ног 
стан дар да На слов на ци о нал ног стан дар да

Озна ка  
по ву че ног/ из ме ње ног  

срп ског стан дар да

Да тум до ка да при ме на 
по ву че ног/ из ме ње ног 

срп ског стан дар да 
обез бе ђу је прет по став ку 

уса гла ше но сти  
са зах те ви ма  

из тех нич ког про пи са

Озна ка из вор ног 
стан дар да

1. SRPS EN 41003:2009
По себ ни зах те ви за без бед ност уре ђа ја ко ји 
се при кљу чу ју на телекомуникационе мреже 

и/или кабловски дистрибутивни систем
EN 41003:2008

2. SRPS EN 50360:2008

Стан дард за про из вод за по ка зи ва ње 
уса глаш ено сти мо бил них те ле фо на са 

основ ним огра ни че њи ма ко ја се од но се на 
из ла га ње љу ди елек тро маг нет ским по љи ма 

(од 300 MHz до 3 GHz)

EN 50360:2001

3. SRPS EN 50364:2011

Огра ни че ње из ла га ња љу ди елек тро маг-
нет ским по љи ма из уре ђа ја ко ји ра де у 

фре квен циј ском оп се гу од 0 Hz до 10 GHz, 
а ко ри сте се за елек трон ско над гле да ње 
про из во да (EAS), ра дио- фре квен циј ску 
иден тиф ика ци ју (RFID) и слич не на ме не

SRPS EN 50364:2008 28.11.2011. EN 50364:2010

4. SRPS EN 50371:2008

Оп шти стан дард за по ка зи ва ње уса гла-
ше но сти ни ско на пон ских елек трон ских и 
елек трич них апа ра та са основ ним огра ни-
че њи ма ко ја се од но се на из ла га ња љу ди 

елек тро маг нет ским по љи ма (од
10 MHz до 300 GHz) - Опш та употреба

EN 50371:2002

6. SRPS EN 50385:2008

Стан дард за про из вод за по ка зи ва ње уса-
глаш ено сти ра дио- ста ни ца и фик сних при-
кључ них ста ни ца за бе жич не те ле ко му ни ка-
ци о не си сте ме са основ ним огра ни че њи ма 

или ре фе рент ним ни во и ма ко ји се од но се на 
из ла га ње љу ди ра ди о фре квен циј ским елек-
тро маг нет ским по љи ма (од 110 MHz до 40 

GHz) - Оп шта упо тре ба

EN 50385:2002
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7. SRPS EN 50401:2008

Стан дард за про из вод за по ка зи ва ње уса-
глаш ено сти ста ци о нар не опре ме за ра дио-

пре нос (од 110 MHz до 40 GHz) пред ви ђе не 
за упо тре бу у бе жич ним те ле ко му ни ка ци-
о ним мре жа ма са основ ним огра ни че њи ма 
или ре фе рент ним ни во и ма ко ји се од но се 

на оп шту из ло же ност ра ди о фре квен циј ским 
елек тро маг нет ским по љи ма,

када се стави у употребу

EN 50401:2006

8. SRPS EN 55022:2011
Уређаји информационе технологије  – 

Карактеристике радио- сметњи  – Границе и 
методе мерења

SRPS EN 55022:2010
SRPS EN 55022:2010/A1:2010 28.11.2011. EN 55022:2010

9. SRPS EN 55024:2011
Уре ђа ји ин фор ма ци о не тех но ло ги је - Ка-

рак те ри сти ке иму но сти - Гра ни це и ме то де 
ме ре ња

SRPS EN 55024:2008 28.11.2011. EN 55024:2010

10. SRPS EN 60065:2009 Аудио, ви део и слич ни елек трон ски апа ра ти 
- Зах те ви за без бед ност

EN 60065:2002/A1:2006, 
EN 60065:2002

11. SRPS EN 60065:2009/
A11:2010

Аудио, ви део и слич ни елек трон ски апа ра ти 
- Зах те ви за без бед ност - Из ме на 11 EN 60065:2002/A11:2008

12. SRPS EN 60065:2009/
A12:2011

Аудио, ви део и слич ни елек трон ски апа ра ти 
 – Зах те ви за без бед ност  – Из ме на 12 EN 60065:2002/A12:2011

13. SRPS EN 60065:2009/
A2:2011

Аудио, ви део и слич ни елек трон ски апа ра ти 
 – Зах те ви за без бед ност  – Из ме на 2 EN 60065:2002/A2:2010

14. SRPS EN 60215:2010 Захтеви за безбедност предајничких уређаја 
и опреме

EN 60215:1989/A1:1992, 
EN 60215:1989,

EN 60215:1989/A2:1994

15. SRPS EN 60825-1:2008 Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 1: 
Кла си фи ка ци ја опре ме и зах те ви EN 60825-1:2007

16. SRPS EN 60825-12:2008

Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 12: 
Без бед ност си сте ма оп тич ких те ле ко му ни-
ка ци ја у сло бод ном про сто ру ко ји се ко ри-

сте за пре нос ин фор ма ци ја
EN 60825-12:2004

17. SRPS EN 60825-2:2008
Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 2: 
Без бед ност ко му ни ка ци о них си сте ма са 

оп тич ким влак ни ма (OFCS)

EN 60825-2:2004,
EN 60825-2:2004/A1:2007

18. SRPS EN 60825-2:2008/
A2:2011

Без бед ност ла сер ских про из во да  – Део 2: 
Без бед ност ко му ни ка ци о них си сте ма са оп-

тич ким влак ни ма (OFCS)  – Из ме на 2 EN 60825-2:2004/A2:2010

19. SRPS EN 60825-4:2008 Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 4: Л 
асер ски штит ни ци EN 60825-4:2006

20. SRPS EN 60825-4:2008/
A1:2010

Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 4: Л 
асер ски штит ни ци - Из ме на 1 EN 60825-4:2006/A1:2008

21. SRPS EN 60825-4:2008/
A2:2012

Без бед ност ла сер ских про из во да - Део 4: Л 
асер ски штит ни ци - Из ме на 2 EN 60825-4:2006/A2:2011

22. SRPS EN 60950-1:2010
Уређаји и опрема инф ормационе 

технологије  – Безбедност  – Део 1: Општи 
захтеви EN 60950-1:2006

23. SRPS EN 60950-1:2010/
A1:2010

Уређаји и опрема инф ормационе 
технологије  – Безбедност  – Део 1: Општи 

захтеви  – Измена 1 EN 60950-1:2006/A1:2010

24. SRPS EN 60950-1:2010/
A11:2010

Уређаји и опрема инф ормационе 
технологије  – Безбедност  – Део 1: Општи 

захтеви  – Измена 11 EN 60950-1:2006/A11:2009

25. SRPS EN 60950-1:2010/
A12:2011

Уре ђа ји и опре ма инф ор ма ци о не тех но ло-
ги је  – Без бед ност  – Део 1: Општи захтеви 

 – Измена 12 EN 60950-1:2006/A12:2011

26. SRPS EN 60950-1:2010/
AC:2011

Уре ђа ји и опре ма ин фор ма ци о не тех но ло-
ги је  – Без бед ност  – Део 1: Оп шти зах те ви 

 – Ис прав ка EN 60950-1:2006/AC:2011

27. SRPS EN 60950-22:2008
Уре ђа ји и опре ма ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је - Без бед ност - Део 22: Уре ђа ји за спољ ну 

мон та жу
EN 60950-22:2006

28. SRPS EN 60950-23:2008
Уре ђа ји и опре ма ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је - Без бед ност - Део 23: Ве ли ки уре ђа ји за 

скла ди ште ње по да та ка
EN 60950-23:2006

29. SRPS EN 61000-3-11:2008

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 3-11: Гра ни це - Огра ни ча ва ње про ме на 

на по на, флук ту а ци ја на по на и фли ке ра у 
јав ним си сте ми ма ни ско на пон ског на па ја ња 
- Уре ђа ји чи ја је на зна че на стру ја 75 А и ко ји 

под ле жу усло вље ном при кљу чи ва њу

EN 61000-3-11:2000

30. SRPS EN 61000-3-12:2008

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Део 3-12: Гра ни це - Гра ни це за хар мо ни ке 
стру ја ко је про из во де уре ђа ји при кљу че ни 
на јав не ни ско на пон ске си сте ме са ула зном 

стру јом > 16 А и < 75 А по фа зи

EN 61000-3-12:2005
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31. SRPS EN 61000-3-2:2008

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Део 3-2: Гра ни це - Гра ни це за еми си је 

хар мо ни ка стру је (ула зна стру ја уре ђа ја < 16 
А по фа зи)

EN 61000-3-2:2006

32. SRPS EN 61000-3-2:2008/
A1:2011

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 3-2: Гра ни це - Гра ни це за еми си је хар мо-
ни ка стру је (ула зна стру ја уре ђа ја ≤ 16 А по 

фа зи)  – Из ме на 1

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

33. SRPS EN 61000-3-2:2008/
A2:2011

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Deo 3-2: Gra ni ce - Gra ni ce za emi si je har-

mo ni ka stru je (ula zna stru ja ure đa ja ≤ 16 A po 
fa zi)  – Iz me na 2

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

34. SRPS EN 61000-3-3:2009

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Део 3-3: Гра ни це - Огра ни ча ва ње про ме на 

на по на, флук ту а ци ја на по на и фли ке ра у 
јав ним си сте ми ма ни ско на пон ског на па ја ња, 
за уре ђа је чи ја је на зна че на стру ја <= 16 А 

по фа зи и ко ји не под ле жу усло вље ном при-
кљу чи ва њу

EN 61000-3-3:2008

35. SRPS EN 61000-6-1:2008

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 6-1: Ге не рич ки стан дар ди - Иму ност у 
стам бе ним и ко мер ци јал ним окру же њи ма и 

окру же њи ма ла ке ин ду стри је

EN 61000-6-1:2007

36. SRPS EN 61000-6-2:2008
Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 6-2: Ге не рич ки стан дар ди - Иму ност у 

ин ду стриј ским окру же њи ма
EN 61000-6-2:2005

37. SRPS EN 61000-6-3:2008

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 6-3: Ге не рич ки стан дар ди  – Стан дард за 
еми си ју у стан дард ним ко мер ци јал ним окру-

же њи ма и окру же њи ма ла ке ин ду стри је

EN 61000-6-3:2007

38. SRPS EN 61000-6-3:2008/
А1:2011

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Део 6-3: Ге не рич ки стан дар ди - Стан дард 
за еми си ју у стан дард ним ко мер ци јал ним 

окру же њи ма и окру же њи ма ла ке ин ду стри-
је  – Из ме на 1

EN 61000-6-3:2007/А1:2011

39. SRPS EN 61000-6-4:2008
Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) - 
Део 6-4: Ге не рич ки стан дар ди  – Стан дард за 

еми си ју у ин ду стриј ским окру же њи ма
EN 61000-6-4:2007

40. SRPS EN 61000-6-4:2008/
А1:2011

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност (EMC) 
- Део 6-4: Ге не рич ки стан дар ди - Стан дард 
за еми си ју у ин ду стриј ским окру же њи ма  – 

Из ме на 1

EN 61000-6-4:2007/А1:2011

41. SRPS EN 62311:2009

Оце њи ва ње елек трон ских и елек трич них 
уре ђа ја у од но су на огра ни че ња из ла га ња 
љу ди елек тро маг нет ским по љи ма (0 Hz до 

300 GHz)

EN 62311:2008

42. SRPS EN 62479:2011

Оце њи ва ње уса гла ше но сти ни ско на пон-
ских елек трон ских и елек трич них уре ђа ја са 
основ ним огра ни че њи ма ко ја се од но се на 
из ла га ња љу ди елек тро маг нет ским по љи ма 

(од 10 MHz до 300 GHz)

EN 62479:2010

43. SRPS EN 300 065-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио 
спек тар (ЕRM)  – Ус ко по ја сни те ле граф ски 

уре ђа ји са ди рект ним ис пи сом за
при јем ме те о ро ло шких или на ви га ци о них 

ин фо рма ци ја (NAV TEX)  – Део 2: Хар мо ни-
зо ван и европ ски стан дард ко ји

обухвата битне захтеве из члана 3.2 директи-
ве R&TTE

EN 300 065-2 V1.2.1:2009

44. SRPS EN 300 065-3 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио 
спек тар (ЕRM)  – Ус ко по ја сни те ле граф ски 

уре ђа ји са ди рект ним ис пи сом за
при јем ме те о ро ло шких или на ви га ци о них 

ин фо рма ци ја (NAV TEX)  – Део 3: Хар мо ни-
зо ван и европ ски стан дард ко ји

обухвата битне захтеве из члана 3.3 (е) дирек-
тиве R&TTE

EN 300 065-3 V1.2.1:2009

45. SRPS EN 300 086-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ЕRM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма са уну тра шњим или спо ља-
шњим RF ко нек то ром на ме ње на при мар но 
за ана лог ни го вор  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 086-2 V1.2.1:2008
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46. SRPS EN 300 086-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ЕRM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма са уну тра шњим или спо ља-
шњим RF ко нек то ром на ме ње на при мар но 
за ана лог ни го вор  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 086-2 V1.3.1:2010

47. SRPS EN 300 113-2 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма на ме ње на за пре нос по да та ка 
(и/или го во ра) ко ја ко ри сти мо ду ла ци ју са 

кон стант ном или про мен љи вом ан ве ло пом и 
ко ја има ан тен ски ко нек тор  – Део 2: Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 113-2 V1.4.1:2007

48. SRPS EN 300 113-2 
V1.4.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма на ме ње на за пре нос по да та ка 
(и/или го во ра) ко ја ко ри сти мо ду ла ци ју са 

кон стант ном или про мен љи вом ан ве ло пом и 
ко ја има ан тен ски ко нек тор  – Део 2: Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 113-2 V1.4.2:2009

49. SRPS EN 300 113-2 
V1.5.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма на ме ње на за пре нос по да та ка 
(и/или го во ра) ко ја ко ри сти мо ду ла ци ју са 

кон стант ном или про мен љи вом ан ве ло пом и 
ко ја има ан тен ски ко нек тор  – Део 2: Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 113-2 V1.5.1:2011

50. SRPS EN 300 135-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма ко ја ра ди у фре квен циј ском 
оп се гу на ме ње ном гра ђа ни ма (CB)  – Ра дио-
опре ма ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу 

на ме ње ном гра ђа ни ма и ко ја ко ри сти уга о ну 
мо ду ла ци ју (PR 27 ра дио-опре ма)  – Део 2: 

Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 300 135-2 V1.2.1:2008

51. SRPS EN 300 152-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – По мор ски ра дио-фа ро ви за 
ин ди ка ци ју по ло жа ја у хит ним слу ча је ви ма 
(EPIRB) на ме ње ни за упо тре бу на фре квен-
ци ји 121,5 MHz или на фре квен ци ја ма 121,5 
MHz и 243 MHz у свр ху са мо на во ђе ња  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 152-2 V1.1.1:2000

52. SRPS EN 300 152-3 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – По мор ски ра дио-фа ро ви за 
ин ди ка ци ју по ло жа ја у хит ним слу ча је ви ма 
(EPIRB) на ме ње ни за упо тре бу на фре квен-
ци ји 121,5 MHz или на фре квен ци ја ма 121,5 
MHz и 243 MHz у свр ху са мо на во ђе ња  – Део 
3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.3 (е) Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 152-3 V1.1.1:2001

53. SRPS EN 300 162-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-те ле фон ски пре дај-
ни ци и при јем ни ци за по мор ску мо бил ну 

слу жбу ко ји ра де у VHF оп се зи ма и ко ри сте 
фре квен циј ске ка на ле ши ри не 12,5 kHz  – Део 

2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 162-2 V1.2.1:2006

54. SRPS EN 300 162-3 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-те ле фон ски пре дај-
ни ци и при јем ни ци за по мор ску мо бил ну 

слу жбу ко ји ра де у VHF оп се зи ма и ко ри сте 
фре квен циј ске ка на ле ши ри не 12,5 kHz  – Део 

3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.3 (е) Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 162-3 V1.2.1:2006

55. SRPS EN 300 219-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на 

слу жба  – Ра дио-опре ма за пре нос сиг на ла 
ко ји по бу ђу ју спе ци фи чан од зив при јем ни ка 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 219-2 V1.1.1:2001
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56. SRPS EN 300 220-2 
V2.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Ра дио-опре ма ко ја се ко ри сти у 

фре квен циј ском оп се гу од 25 MHz до 1000 
MHz, сна ге до 500 mW  – Део 2: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.2:2007

57. SRPS EN 300 220-2 
V2.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Ра дио-опре ма ко ја се ко ри сти у 

фре квен циј ском оп се гу од 25 MHz до 1000 
MHz, сна ге до 500 mW  – Део 2: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 220-2 V2.3.1:2010

58. SRPS EN 300 224-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Пеј џинг сер вис на ли цу 
ме ста  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек-
ти ве R&TTE

EN 300 224-2 V1.1.1:2001

59. SRPS EN 300 296-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма ко ја ко ри сти угра ђе не ан те не 
на ме ње на при мар но за ана лог ни го вор  – Део 

2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 296-2 V1.2.1:2009

60. SRPS EN 300 296-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма ко ја ко ри сти угра ђе не ан те не 
на ме ње на при мар но за ана лог ни го вор  – Део 

2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 296-2 V1.3.1:2010

61. SRPS EN 300 328 
V1.7.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ши ро ко по ја сни си сте ми 
пре но са  – Опре ма за пре нос по да та ка ко ја 

ра ди у 2,4 GHz ISM оп се гу и ко ри сти ши ро-
ко по ја сне мо ду ла ци о не тех ни ке  – Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 328 V1.7.1:2006

62. SRPS EN 300 330-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Ра дио-опре ма ко ја ра ди у фре-

квен циј ском оп се гу од 9 kHz до 25 MHz и 
си сте ми са ин дук тив ном пе тљом ко ји ра де у 
фре квен циј ском оп се гу од 9 kHz до 30 MHz 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 330-2 V1.3.1:2006

63. SRPS EN 300 330-2 
V1.5.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Ра дио-опре ма ко ја ра ди у фре-

квен циј ском оп се гу од 9 kHz до 25 MHz и 
си сте ми са ин дук тив ном пе тљом ко ји ра де у 
фре квен циј ском оп се гу од 9 kHz до 30 MHz 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 330-2 V1.5.1:2010

64. SRPS EN 300 341-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
(RP 02)  – Ра дио-опре ма за пре нос сиг на ла 
ко ји по бу ђу ју спе ци фи чан од зив при јем ни-
ка и ко ја ко ри сти угра ђе ну ан те ну  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 341-2 V1.1.1:2000

65. SRPS EN 300 373-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – По мор ски мо бил ни 

пре дај ни ци и при јем ни ци ко ји се ко ри сте у 
MF и HF оп се зи ма  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 373-2 V1.1.1:2004

66. SRPS EN 300 373-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – По мор ски мо бил ни 

пре дај ни ци и при јем ни ци ко ји се ко ри сте у 
MF и HF оп се зи ма  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 373-2 V1.2.1:2009
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67. SRPS EN 300 373-3 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – По мор ски мо бил ни 

пре дај ни ци и при јем ни ци ко ји се ко ри сте у 
MF и HF оп се зи ма  – Део 3: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.3 (е) Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 373-3 V1.1.1:2004

68. SRPS EN 300 373-3 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – По мор ски мо бил ни пре дај-
ни ци и при јем ни ци ко ји се ко ри сте у MF и 

HF оп се зи ма  – Део 3: Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.3 (е) Ди рек ти ве R&TTE  – Опре ма са 
угра ђе ном или пра те ћом опре мом за ди ги тал-

но се лек тив но по зи ва ње (DSC) кла се „Е“

EN 300 373-3 V1.2.1:2009

69. SRPS EN 300 390-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ра дио-опре ма на ме ње на за пре нос по да та ка 
(и го во ра) ко ја ко ри сти угра ђе ну ан те ну  – 
Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 390-2 V1.1.1:2000

70. SRPS EN 300 422-2 
V1.2.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Бе жич ни ми кро фо ни ко ји 
ра де у фре квен циј ском оп се гу од 25 MHz 

до 3 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 422-2 V1.2.2:2008

71. SRPS EN 300 422-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Бе жич ни ми кро фо ни ко ји 
ра де у фре квен циј ском оп се гу од 25 MHz 

до 3 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 422-2 V1.3.1:2011

72. SRPS EN 300 433-2 
V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма ко ја ра ди у фре квен циј ском 
оп се гу на ме ње ном гра ђа ни ма и ко ја ко ри сти 

ам пли туд ску мо ду ла ци ја са дво стру ким 
боч ним оп се гом (DSB) и/или јед но стру ким 
боч ним оп се гом (SSB)  – Део 2: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.2:2000

73. SRPS EN 300 433-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма ко ја ра ди у фре квен циј ском 
оп се гу на ме ње ном гра ђа ни ма и ко ја ко ри сти 

ам пли туд ску мо ду ла ци ја са дво стру ким 
боч ним оп се гом (DSB) и/или јед но стру ким 
боч ним оп се гом (SSB)  – Део 2: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 433-2 V1.3.1:2011

74. SRPS EN 300 440-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
 – Ра дио-опре ма за ко ри шће ње у фре квен-
циј ском оп се гу од 1 GHz до 40 GHz  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 440-2 V1.3.1:2009

75. SRPS EN 300 440-2 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
 – Ра дио-опре ма за ко ри шће ње у фре квен-
циј ском оп се гу од 1 GHz до 40 GHz  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 440-2 V1.4.1:2010

76. SRPS EN 300 454-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Опре ма за ши ро ко по ја сне 

аудио-ве зе  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 454-2 V1.1.1:2000

77. SRPS EN 300 471-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Пра ви ла за при ступ и де ље ње за јед нич ки 

ко ри шће них фре квен циј ских ка на ла за опре-
му ко ја је уса гла ше на са стан дар дом EN 300 
113  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-

дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 471-2 V1.1.1:2001
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78. SRPS EN 300 609-4 
V9.2.1:2012

Гло бал ни си стем за мо бил не ко му ни ка ци је 
(GSM)  – Део 4: Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард за GSM ре пе ти то ре ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 609-4 V9.2.1:2010

79. SRPS EN 300 674-2-1 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Те ле ма ти ка у друм ском 

тран спор ту и са о бра ћа ју (RTTT)  – Опре ма 
за пре нос (500 kbit/s / 250 kbit/s) на ме ње на 

за ко му ни ка ци је крат ког до ме та (DSRC) ко ја 
ра ди у 5.8 GHz ин ду стриј ском, на уч ном и 

ме ди цин ском (ISM) оп се гу  – Део 2-1: Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се од но си 
на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Зах те ви за 

је ди ни це на дру му (RSU)

EN 300 674-2-1 V1.1.1:2004

80. SRPS EN 300 674-2-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Те ле ма ти ка у друм ском 

тран спор ту и са о бра ћа ју (RTTT)  – Опре ма 
за пре нос (500 kbit/s / 250 kbit/s) на ме ње на 

за ко му ни ка ци је крат ког до ме та (DSRC) ко ја 
ра ди у 5.8 GHz ин ду стриј ском, на уч ном и 

ме ди цин ском (ISM) оп се гу  – Део 2-1: Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се од но си 
на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Зах те ви за 

је ди ни це на во зи лу (OBU)

EN 300 674-2-2 V1.1.1:2004

81. SRPS EN 300 676-2 
V1.4.1:2012

VHF руч ни, мо бил ни и фик сни ра дио пре-
дај ни ци, при јем ни ци и при мо-пре дај ни ци 
на зе мљи за VHF ва зду хо плов ну мо бил ну 

слу жбу ко ји ко ри сте ам пли туд ску мо ду ла ци ју 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 676-2 V1.4.1:2010

82. SRPS EN 300 676-2 
V1.5.1:2012

VHF руч ни, мо бил ни и фик сни ра дио пре-
дај ни ци, при јем ни ци и при мо-пре дај ни ци 
на зе мљи за VHF ва зду хо плов ну мо бил ну 

слу жбу ко ји ко ри сте ам пли туд ску мо ду ла ци ју 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 676-2 V1.5.1:2011

83. SRPS EN 300 698-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-те ле фон ски пре дај-
ни ци и при јем ни ци за по мор ску мо бил ну 

слу жбу ко ји ра де у VHF оп се зи ма и ко ји се 
ко ри сте на уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 698-2 V1.2.1:2009

84. SRPS EN 300 698-3 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-те ле фон ски пре дај-
ни ци и при јем ни ци за по мор ску мо бил ну 

слу жбу ко ји ра де у VHF оп се зи ма и ко ји се 
ко ри сте на уну тра шњим плов ним пу те ви ма 
 – Део 3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.3 (e) 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 698-3 V1.2.1:2009

85. SRPS EN 300 718-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Фа ро ви за ло ци ра ње жр та ва 
ла ви на  – Пре дај но-при јем ни си сте ми  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 300 718-2 V1.1.1:2001

86. SRPS EN 300 718-3 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Фа ро ви за ло ци ра ње жр та ва 
ла ви на  – Пре дај но-при јем ни си сте ми  – Део 
3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.3 (e) Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 718-3 V1.2.1:2004

87. SRPS EN 300 720-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – UHF ко му ни ка ци о ни си сте-
ми и опре ма на пло ви лу  – Део 2: Хар мо ни-
зо ва ни европ ски стан дард ко ји се од но си на 

члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 300 720-2 V1.2.1:2007

88. SRPS EN 300 761-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Уре ђа ји за ауто мат ску иден ти фи ка-
ци ју во зи ла (AVI) у же ле знич ком са о бра ћа ју 
ко ји ра де у фре квен циј ском оп се гу 2,45 GHz 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 300 761-2 V1.1.1:2001
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89. SRPS EN 301 025-2 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – VHF ра дио-те ле фон ска 
опре ма за оп ште ко му ни ка ци је и пра те ћа 

опре ма за ди ги тал но се лек тив но по зи ва ње 
(DSC) кла се “D”  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 025-2 V1.4.1:2010

90. SRPS EN 301 025-3 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – VHF ра дио-те ле фон ска 
опре ма за оп ште ко му ни ка ци је и пра те ћа 

опре ма за ди ги тал но се лек тив но по зи ва ње 
(DSC) кла се “D”  – Део 3: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.3 (e) Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 025-3 V1.4.1:2010

91. SRPS EN 301 091-2 
V1.3.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

 – Те ле ма ти ка у друм ском тран спор ту и са о-
бра ћа ју (RTTT)  – Ра дар ска опре ма ко ја ра ди у 
фре квен циј ском оп се гу од 76 GHz до 77 GHz 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 091-2 V1.3.2:2006

92. SRPS EN 301 166-2 
V1.2.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма на ме ње на за ана лог ну и/

или ди ги тал ну ко му ни ка ци ју (го вор и/или 
по да ци) ко ја ра ди на ус ко по ја сним фре квен-
циј ским ка на ли ма и има ан тен ски ко нек тор 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.2:2008

93. SRPS EN 301 166-2 
V1.2.3:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма на ме ње на за ана лог ну и/

или ди ги тал ну ко му ни ка ци ју (го вор и/или 
по да ци) ко ја ра ди на ус ко по ја сним фре квен-
циј ским ка на ли ма и има ан тен ски ко нек тор 
 – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.3:2009

94. SRPS EN 301 178-2 
V1.2.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Пре но си ва VHF ра дио-те-

ле фон ска опре ма на ме ње на за по мор ску 
мо бил ну слу жбу ко ја ра ди у VHF оп се зи ма 

(за при ме не ко је ни су GMDSS)  – Део 2: Хар-
мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 178-2 V1.2.2:2007

95. SRPS EN 301 357-2 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Без гај тан ски аудио-уре ђа ји 

ко ји ра де у фре квен циј ском оп се гу од 25 
MHz до 2000 MHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 357-2 V1.4.1:2008

96. SRPS EN 301 360 
V1.2.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

за са те лит ске ин тер ак тив не тер ми на ле (SIT) 
и са те лит ске ко ри снич ке тер ми на ле (SUT) 
за пре нос ка ге о ста ци о нар ним са те ли ти ма 

у фре квен циј ским оп се зи ма од 27,5 GHz до 
29,5 GHz ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 360 V1.2.1:2006

97. SRPS EN 301 406 
V2.1.1:2012

Ди ги тал не по бољ ша не без гај тан ске те ле-
ко му ни ка ци је (DECT)  – Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард за ди ги тал не по бољ ша не 
без гај тан ске те ле ко му ни ка ци је (DECT) ко ји 

об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти-
ве R&TTE  – Ге не рич ки ра дио

EN 301 406 V2.1.1:2009

98. SRPS EN 301 423 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни стан дард 
за те ре стрич ки ва зду хо плов ни те ле ко му ни-
ка ци о ни си стем ко ји се од но си на члан 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 423 V1.1.1:2000
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99. SRPS EN 301 426 
V1.2.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Коп не не мо бил не са те лит ске зе маљ-
ске ста ни це (LMES) и по мор ске мо бил не са-

те лит ске зе маљ ске ста ни це (MMES) са ма лим 
про то ком по да та ка ко је ни су на ме ње не за 

ко му ни ка ци је у слу ча ју опа сно сти и без бед-
но сти и ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 
1,5/1,6 GHz - Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-
дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 426 V1.2.1:2001

100. SRPS EN 301 427 
V1.2.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Мо бил не са те лит ске зе маљ ске ста ни-
це (MES) са ма лим про то ком по да та ка, из у зев 

ва зду хо плов них мо бил них са те лит ских 
зе маљ ских ста ни ца, ко је ра де у фре квен циј-
ским оп се зи ма 11/12/14 GHz - Хар мо ни зо-

ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 
зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 427 V1.2.1:2001

101. SRPS EN 301 428 
V1.3.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Тер ми на ли ве о ма ма лог отво ра ан-
те не (VSAT)  – Пре дај не, при мо-пре дај не и 
при јем не са те лит ске зе маљ ске ста ни це ко је 
ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 11/12/14 
GHz  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 428 V1.3.1:2006

102. SRPS EN 301 430 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

за пре но си ве зе маљ ске ста ни це за са те лит ско 
при ку пља ње ве сти (SNG TES) ко је ра де у 

фре квен циј ским оп се зи ма 11-12/13-14 GHz, 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 430 V1.1.1:2000

103. SRPS EN 301 441 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
мо бил не зе маљ ске ста ни це (MES), укљу чу-
ју ћи руч не зе маљ ске ста ни це, за са те лит ске 
пер со нал не ко му ни ка ци о не мре же (S-PCN) 
у фре квен циј ским оп се зи ма 1,6/2,4 GHz у 
окви ру мо бил не са те лит ске слу жбе (MSS), 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 441 V1.1.1:2000

104. SRPS EN 301 442 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
мо бил не зе маљ ске ста ни це (MES), укљу чу-
ју ћи руч не зе маљ ске ста ни це, за са те лит ске 

пер со нал не ко му ни ка ци о не мре же (S-PCN) у 
фре квен циј ским оп се зи ма 2,0 GHz у окви ру 
мо бил не са те лит ске слу жбе (MSS), ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 301 442 V1.1.1:2000

105. SRPS EN 301 442 
V1.2.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
мо бил не зе маљ ске ста ни це (MES), укљу чу-
ју ћи руч не зе маљ ске ста ни це, за са те лит ске 

пер со нал не ко му ни ка ци о не мре же (S-PCN) у 
фре квен циј ским оп се зи ма 2,0 GHz у окви ру 
мо бил не са те лит ске слу жбе (MSS), ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 301 442 V1.2.1:2010

106. SRPS EN 301 443 
V1.3.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Тер ми на ли ве о ма ма лог отво ра ан-
те не (VSAT)  – Пре дај не, при мо-пре дај не и 
при јем не са те лит ске зе маљ ске ста ни це ко је 
ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 4 GHz и 6 
GHz  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 443 V1.3.1:2006

107. SRPS EN 301 444 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
коп не не мо бил не зе маљ ске ста ни це (LMES) 

ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 1,5 GHz 
и 1,6 GHz и омо гу ћа ва ју го вор не ко му ни ка-
ци је и/или пре нос по да та ка, ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 444 V1.1.1:2000
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108. SRPS EN 301 447 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
са те лит ске зе маљ ске ста ни це на пло ви ли ма 
(ESV) ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 

4/6 GHz на ме ње ним фик сној са те лит ској 
слу жби (FSS), ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 447 V1.1.1:2007

109. SRPS EN 301 449 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард за ба зне ста ни це ко је ко ри сте тех ни-
ку CDMA при сту па са про ши ре ним спек тром 
и ра де у оп се гу 450 MHz (CDMA 450) и 410, 
450 и 870 MHz PA MR оп се зи ма (CDMA-PA-

MR), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 449 V1.1.1:2006

110. SRPS EN 301 459 
V1.4.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

за са те лит ске ин тер ак тив не тер ми на ле (SIT) 
и са те лит ске ко ри снич ке тер ми на ле (SUT) 
за пре нос ка са те ли ти ма у ге о ста ци о нар ној 
ор би ти у фре квен циј ским оп се зи ма од 29,5 

GHz до 30,0 GHz, ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 459 V1.4.1:2007

111. SRPS EN 301 489-1 
V1.6.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 1: Оп шти тех нич ки зах те ви

EN 301 489-1 V1.6.1:2005

112. SRPS EN 301 489-1 
V1.8.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 1: Оп шти тех нич ки зах те ви

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

113. SRPS EN 301 489-10 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 10: По себ ни усло ви за пр ву 
(CTI и CTI+) и дру гу ге не ра ци ју (CT 2) без-

гај тан ске те ле фон ске опре ме

EN 301 489-10 V1.3.1:2002

114. SRPS EN 301 489-11 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-

ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре-
му и слу жбе  – Део 11: По себ ни усло ви за 

пре дај ни ке за те ре стрич ко еми то ва ње зву ка у 
ра дио-ди фу зној слу жби

EN 301 489-11 V1.3.1:2006

115. SRPS EN 301 489-12 
V2.2.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 12: По себ ни усло ви за тер-
ми на ле ве о ма ма лог отво ра ан те не (VSAT), 
са те лит ске ин тер ак тив не зе маљ ске ста ни це 

ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма из ме ђу 
4 GHz i 30 GHz у фик сној са те лит ској слу жби 

(FSS)

EN 301 489-12 V2.2.2:2008

116. SRPS EN 301 489-13 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 13: По себ ни усло ви за ра дио 
и по моћ ну опре му (го вор ну и не го вор ну) у 

фре квен циј ском оп се гу на ме ње ном гра ђа ни-
ма (CB)

EN 301 489-13 V1.2.1:2002

117. SRPS EN 301 489-14 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 14: По себ ни усло ви за пре-

дај ни ке за те ре стрич ко ана лог но и ди ги тал но 
еми то ва ње те ле ви зиј ског сиг на ла (TV) у 

ра дио-ди фу зној слу жби

EN 301 489-14 V1.2.1:2003

118. SRPS EN 301 489-15 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-
нет ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-

опре му и слу жбе  – Део 15: По себ ни усло ви 
за ко мер ци јал но рас по ло жи ву ама тер ску 

ра дио-опре му

EN 301 489-15 V1.2.1:2002

119. SRPS EN 301 489-16 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 16: По себ ни усло ви за мо бил-
ну и пре но си ву опре му ана лог них ће лиј ских 

ра дио-ко му ни ка ци ја

EN 301 489-16 V1.2.1:2002
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120. SRPS EN 301 489-17 
V1.3.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард елек тро маг нет ске 

ком па ти бил но сти (EMC) за ра дио-опре му 
 – Део 17: По себ ни усло ви за 2,4 GHz ши ро-
ко по ја сне си сте ме за пре нос, 5 GHz RLAN 

опре му ви со ких пер фор ман си и 5,8 GHz ши-
ро ко по ја сне си сте ме за пре нос по да та ка

EN 301 489-17 V1.3.2:2008

121. SRPS EN 301 489-17 
V2.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
 – Део 17: По себ ни усло ви за ши ро ко по ја сне 

си сте ме за пре нос податакa

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

122. SRPS EN 301 489-18 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 18: По себ ни усло ви за TE-

TRA (Ter re strial Trun ked Ra dio) опре му

EN 301 489-18 V1.3.1:2002

123. SRPS EN 301 489-19 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 19: По себ ни усло ви за при-
јем не мо бил не зе маљ ске ста ни це (RO MES) 

ко је обез бе ђу ју пре нос по да та ка и ра де у 
фре квен циј ском оп се гу 1,5 GHz

EN 301 489-19 V1.2.1:2002

124. SRPS EN 301 489-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 2: По себ ни усло ви за ра дио-

пеј џинг опре му

EN 301 489-2 V1.3.1:2002

125. SRPS EN 301 489-20 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 20: По себ ни усло ви за мо бил-
не зе маљ ске ста ни це (MES) ко је се ко ри сте у 

мо бил ним са те лит ским слу жба ма (MSS)

EN 301 489-20 V1.2.1:2002

126. SRPS EN 301 489-22 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 22: По себ ни зах те ви за VHF 

ва зду хо плов ну мо бил ну и фик сну ра дио-
опре му на зе мљи

EN 301 489-22 V1.3.1:2003

127. SRPS EN 301 489-23 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 23: По себ ни усло ви за IMT-

2000 ра дио ба зне ста ни це (BS), ре пе ти то ре и 
по моћ ну опре му ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 

(UTRA)

EN 301 489-23 V1.3.1:2007

128. SRPS EN 301 489-23 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) za ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 23: По себ ни усло ви за IMT-

2000 ра дио ба зне ста ни це (BS), ре пе ти то ре и 
по моћ ну опре му ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 

(UTRA и E-UTRA)

EN 301 489-23 V1.4.1:2010

129. SRPS EN 301 489-24 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 24: По себ ни усло ви за IMT-
2000 мо бил ну и пре но си ву ра дио и по моћ ну 
ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти тех ни-
ку CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 

спек тром (UTRA)

EN 301 489-24 V1.4.1:2007

130. SRPS EN 301 489-24 
V1.5.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 24: По себ ни усло ви за IMT-
2000 мо бил ну и пре но си ву ра дио и по моћ ну 
ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти тех ни-
ку CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 

спек тром (UTRA и E-UTRA)

EN 301 489-24 V1.5.1:2010

131. SRPS EN 301 489-25 
V2.3.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 25: По себ ни усло ви за мо бил-
не ста ни це и по моћ ну опре му ко је ко ри сте 

тех ни ку CDMA 1x при сту па са про ши ре ним 
спек тром

EN 301 489-25 V2.3.2:2005
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132. SRPS EN 301 489-26 
V2.3.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 26: По себ ни усло ви за ба зне 
ста ни це, ре пе ти то ре и по моћ ну опре му ко је 
ко ри сте тех ни ку CDMA 1x при сту па са про-

ши ре ним спек тром

EN 301 489-26 V2.3.2:2005

133. SRPS EN 301 489-27 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 27: По себ ни усло ви за ак тив-

не ме ди цин ске им план те ве о ма ма ле сна ге 
(ULP-AMI) и при па да ју ће пе ри фер не уре ђа је 

(ULP-AMI-P)

EN 301 489-27 V1.1.1:2004

134. SRPS EN 301 489-28 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 28: По себ ни усло ви за бе жич-
не ди ги тал не ви део-ве зе

EN 301 489-28 V1.1.1:2004

135. SRPS EN 301 489-29 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 29: По себ ни усло ви за уре ђа је 
ко ји омо гу ћа ва ју пру жа ње услу ге пре но-

са ме ди цин ских по да та ка (MEDS) и ра де у 
фре квен циј ским оп се зи ма од 401 MHz до 402 

MHz и од 405 MHz до 406 MHz

EN 301 489-29 V1.1.1:2012

136. SRPS EN 301 489-3 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 3: По себ ни усло ви за уре ђа је 
крат ког до ме та (SRD) ко ји ра де на фре квен-

ци ја ма из ме ђу 9 kHz и 40 GHz

EN 301 489-3 V1.4.1:2002

137. SRPS EN 301 489-31 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-

ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре-
му и слу жбе  – Део 31: По себ ни усло ви за 
опре му у фре квен циј ском оп се гу од 9 kHz 

до 315 kHz за ак тив не ме ди цин ске им план те 
ве о ма ма ле сна ге (ULP-AMI) и при па да ју ће 

пе ри фер не уре ђа је (ULP-AMI-P)

EN 301 489-31 V1.1.1:2005

138. SRPS EN 301 489-32 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 32: По себ ни усло ви за ра да ре 

ко ји се ко ри сте за ис пи ти ва ње тла и зи до ва

EN 301 489-32 V1.1.1:2005

139. SRPS EN 301 489-33 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 33: По себ ни усло ви за ул тра 
ши ро ко по ја сне (UWB) ко му ни ка ци о не уре-

ђа је

EN 301 489-33 V1.1.1:2009

140. SRPS EN 301 489-34 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 34: По себ ни усло ви за спо-
ља шње уре ђа је за на па ја ње (EPS) мо бил них 

те ле фо на

EN 301 489-34 V1.1.1:2010

141. SRPS EN 301 489-4 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 4: По себ ни усло ви за фик сне 
ра дио-ве зе, ба зне ста ни це си сте ма за ши ро-
ко по ја сни пре нос по да та ка, по моћ ну опре му 

и сер ви се

EN 301 489-4 V1.4.1:2009

142. SRPS EN 301 489-5 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 5: По себ ни усло ви за уре ђа је 
и по моћ ну опре му (го вор ну и не го вор ну) за 

коп не ни про фе си о нал ни (при ват ни) мо бил ни 
ра дио (PMR)

EN 301 489-5 V1.3.1:2002

143. SRPS EN 301 489-6 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 6: По себ ни усло ви за опре му 
ди ги тал них по бољ ша них без гај тан ских те ле-

ко му ни ка ци ја (DECT)

EN 301 489-6 V1.3.1:2008
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144. SRPS EN 301 489-7 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 

и слу жбе  – Део 7: По себ ни усло ви за мо-
бил ну и пре но си ву ра дио и по моћ ну опре му 
ди ги тал них ће лиј ских ра дио-те ле ко му ни ка-

ци о них си сте ма (GSM и DCS)

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

145. SRPS EN 301 489-8 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 8: По себ ни усло ви за GSM 

ба зне ста ни це

EN 301 489-8 V1.2.1:2002

146 SRPS EN 301 489-9 
V1.4.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг нет-
ску ком па ти бил ност (EMC) за ра дио-опре му 
и слу жбе  – Део 9: По себ ни усло ви за бе жич-
не ми кро фо не и слич ну ра дио-фре квен циј ску 
(RF) опре му за аудио-ве зу, бе жич не аудио и 

ушне уре ђа је за над зор

EN 301 489-9 V1.4.1:2007

147. SRPS EN 301 502 
V8.1.2:2012

Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за опре-
му ба зних ста ни ца и ре пе ти то ра гло бал ног 
си сте ма за мо бил не ко му ни ка ци је (GSM), 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE (GSM 13.21 вер зи ја 8.1.2. 
из да ње 1999)

EN 301 502 V8.1.2:2001

148. SRPS EN 301 502 
V9.2.1:2012

Гло бал ни си стем за мо бил не ко му ни ка ци је 
(GSM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
за опре му ба зних ста ни ца ко ји об у хва та бит-

не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 502 V9.2.1:2010

149. SRPS EN 301 511 
V9.0.2:2012

Гло бал ни си стем за мо бил не ко му ни ка ци је 
(GSM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
за мо бил не ста ни це у GSM 900 и GSM 1800 

оп се зи ма, ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-
на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE (1999/5/EC)

EN 301 511 V9.0.2:2003

150. SRPS EN 301 526 
V1.1.1:2012

Гло бал ни си стем за мо бил не ко му ни ка ци је 
(GSM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

за мо бил не ста ни це ко је ко ри сте тех ни ку 
CDMA при сту па са про ши ре ним спек тром 

и ра де у оп се гу 450 MHz (CDMA 450) и 410, 
450 и 870 MHz PA MR оп се зи ма (CDMA-PA-

MR), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 526 V1.1.1:2006

151. SRPS EN 301 681 
V1.3.2:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
мо бил не зе маљ ске ста ни це (MES) мо бил них 
ге о ста ци о нар них са те лит ских си сте ма, укљу-
чу ју ћи руч не зе маљ ске ста ни це, за са те лит ске 

пер со нал не ко му ни ка ци о не мре же (S-PCN) 
у фре квен циј ским оп се зи ма 1,5/1,6 GHz у 
окви ру мо бил не са те лит ске слу жбе (MSS), 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 681 V1.3.2:2003

152. SRPS EN 301 721 
V1.2.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Мо бил не зе маљ ске ста ни це (MES) 

ко је омо гу ћа ва ју пре нос по да та ка ма лим бит-
ским про то ком (LBRDC) ко ри сте ћи са те ли те 
на ни жим зе маљ ским ор би та ма (LEO) и ра де 

ис под 1 GHz  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 721 V1.2.1:2001

153. SRPS EN 301 783-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ко мер ци јал но рас по ло жи ва ама тер ска 
ра дио-опре ма  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 783-2 V1.1.1:2000

154. SRPS EN 301 783-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 

 – Ко мер ци јал но рас по ло жи ва ама тер ска 
ра дио-опре ма  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 783-2 V1.2.1:2010

155. SRPS EN 301 796 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард за CT1 и CT1+ без гај тан ску те ле-
фон ску опре му, ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 796 V1.1.1:2000
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156. SRPS EN 301 797 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард за CT2 без гај тан ску те ле фон ску 

опре му, ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 
3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 797 V1.1.1:2000

157. SRPS EN 301 839-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и 
ра дио-спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког 

до ме та (SRD)  – Ак тив ни ме ди цин ски им-
план ти (ULP-AMI) и пе ри фер ни уре ђа ји 

(ULP-AMI-P) ве о ма ма ле сна ге ко ји ра де у 
фре квен циј ском оп се гу од 402 MHz до 405 

MHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-
дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 839-2 V1.3.1:2009

158. SRPS EN 301 840-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ди ги тал ни бе жич ни 

ми кро фо ни ко ји ра де у CEPT хар мо ни зо ва-
ном оп се гу од 1 785 MHz до 1 800 MHz  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 840-2 V1.1.1:2001

159. SRPS EN 301 843-1 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-

нет ску ком па ти бил ност (EMC) за по мор ску 
ра дио-опре му и слу жбе  – Део 1: Оп шти 

тех нич ки зах те ви

EN 301 843-1 V1.2.1:2004

160. SRPS EN 301 843-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-

нет ску ком па ти бил ност (EMC) за по мор ску 
ра дио-опре му и слу жбе  – Део 2: По себ ни 

усло ви за VHF ра дио-те ле фон ске пре дај ни ке 
и при јем ни ке

EN 301 843-2 V1.2.1:2004

161. SRPS EN 301 843-4 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-

нет ску ком па ти бил ност (EMC) за по мор ску 
ра дио-опре му и слу жбе  – Део 4: По себ ни 

усло ви за NAV TEX ус ко по ја сне при јем ни ке 
са ди рект ним ис пи сом (NBDP)

EN 301 843-4 V1.2.1:2004

162. SRPS EN 301 843-5 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-

нет ску ком па ти бил ност (EMC) за по мор ску 
ра дио-опре му и слу жбе  – Део 5: По себ ни 

усло ви за MF/HF ра дио-те ле фон ске пре дај ни-
ке и при јем ни ке

EN 301 843-5 V1.1.1:2004

163. SRPS EN 301 843-6 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Стан дард за елек тро маг-

нет ску ком па ти бил ност (EMC) за по мор ску 
ра дио-опре му и слу жбе  – Део 6: По себ ни 
усло ви за зе маљ ске ста ни це на пло ви ли ма 

ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма из над 
3 GHz

EN 301 843-6 V1.1.1:2006

164. SRPS EN 301 893 
V1.5.1:2012

Ра дио-мре же ши ро ко по ја сног при сту па 
(BRAN)  – 5 GHz RLAN ви со ких пер фор ман-
си  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 301 893 V1.5.1:2008

165. SRPS EN 301 908-1 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 1: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000, увод и 
оп шти зах те ви, ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-1 V3.2.1:2007

166. SRPS EN 301 908-1 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 1: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000, увод и 
оп шти зах те ви, ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-1 V4.2.1:2010

167. SRPS EN 301 908-10 
V4.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 

мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 10: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000, FDMA/
TDMA (DECT), ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-10 V4.1.1:2009
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168. SRPS EN 301 908-11 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 11: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ре пе ти то ре ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 
(UTRA FDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-11 V3.2.1:2007

169. SRPS EN 301 908-11 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 

мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 11: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ре пе ти-
то ре ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA при сту па са 
ди рект но про ши ре ним спек тром (UTRA FDD 
и E-UTRA FDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-11 V4.2.1:2010

170. SRPS EN 301 908-11 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 11: 
Ре пе ти то ри ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 

при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 
(UTRA FDD)

EN 301 908-11 V5.2.1:2011

171. SRPS EN 301 908-12 
V3.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 12: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ре пе ти то ре ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ви ше но си ла ца (CDMA 2000), 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 908-12 V3.1.1:2008

172. SRPS EN 301 908-12 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 12: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ре пе ти то ре ко ји ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ви ше но си ла ца (CDMA 2000), 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 908-12 V4.2.1:2010

173. SRPS EN 301 908-13 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 13: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ко ри снич ку опре му (UE) за уна пре ђе ни 
уни вер зал ни те ре стрич ки ра дио-при ступ 
(E-UTRA), ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-13 V4.2.1:2010

174. SRPS EN 301 908-14 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 14: Хар мо ни-
зо ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ба зне 

ста ни це (BS) за уна пре ђе ни уни вер зал ни 
те ре стрич ки ра дио-при ступ (E-UTRA), ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 301 908-14 V4.2.1:2010

175. SRPS EN 301 908-15 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 15: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ре пе ти то ре за уна пре ђе ни уни вер зал ни 
те ре стрич ки ра дио-при ступ (E-UTRA FDD), 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 908-15 V4.2.1:2010

176. SRPS EN 301 908-15 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 15: 

Ре пе ти то ри за уна пре ђе ни уни вер зал ни те ре-
стрич ки ра дио-при ступ (E-UTRA FDD)

EN 301 908-15 V5.2.1:2011
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177. SRPS EN 301 908-16 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 16: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку ул тра мо бил ног ши ро ко по ја сног 

(UMB) уна пре ђе ног CDMA при сту па са ви ше 
но си ла ца, ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-16 V4.2.1:2010

178. SRPS EN 301 908-17 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 17: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ба зне ста ни це (BS) ко је ко ри сте тех ни ку 
ул тра мо бил ног ши ро ко по ја сног (UMB) 

уна пре ђе ног CDMA при сту па са ви ше но си-
ла ца, ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-17 V4.2.1:2010

179. SRPS EN 301 908-18 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 18: 

E-UTRA, UTRA и GSM/ED GE мул ти-стан-
дард ра дио (MSR) ба зне ста ни це (BS)

EN 301 908-18 V5.2.1:2011

180. SRPS EN 301 908-2 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 2: Хар мо ни-
зо ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ко-

ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти тех ни ку 
CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 

спек тром (UTRA FDD), ко ји об у хва та бит не 
зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-2 V3.2.1:2007

181. SRPS EN 301 908-2 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA при сту па са ди рект но про-
ши ре ним спек тром (UTRA FDD и E-UTRA 
FDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 

3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-2 V4.2.1:2010

182. SRPS EN 301 908-2 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 2: Ко ри-
снич ка опре ма (UE) ко ја ко ри сти тех ни ку 
CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 

спек тром (UTRA FDD)

EN 301 908-2 V5.2.1:2011

183. SRPS EN 301 908-3 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 3: Хар мо ни-
зо ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ко-

ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти тех ни ку 
CDMA при сту па са ди рект но про ши ре ним 

спек тром (UTRA FDD), ко ји об у хва та бит не 
зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-3 V3.2.1:2007

184. SRPS EN 301 908-3 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 
IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део3: 

Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA при сту па са ди рект но про-
ши ре ним спек тром (UTRA FDD и E-UTRA 
FDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 

3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-3 V4.2.1:2010

185. SRPS EN 301 908-3 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 3: Ба зне 
ста ни це (BS) ко је ко ри сте тех ни ку CDMA 

при сту па са ди рект но про ши ре ним спек тром 
(UTRA FDD)

EN 301 908-3 V5.2.1:2011
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186. SRPS EN 301 908-4 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 4: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA при сту па са ви ше но си ла ца 

(CDMA 2000), ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-4 V3.2.1:2007

187. SRPS EN 301 908-4 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 4: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA при сту па са ви ше но си ла ца 

(CDMA 2000) и ул тра мо бил ног ши ро ко по ја-
сног (UMB) уна пре ђе ног CDMA при сту па са 
ви ше но си ла ца ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-4 V4.2.1:2010

188. SRPS EN 301 908-5 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је-Део 5: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ба зне 
ста ни це (BS) ко је ко ри сте тех ни ку CDMA 
при сту па са ви ше но си ла ца (CDMA 2000), 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-
рек ти ве R&TTE

EN 301 908-5 V3.2.1:2007

189. SRPS EN 301 908-5 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 5: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA при сту па са ви ше но си ла ца 

(CDMA 2000) и ул тра мо бил ног ши ро ко по ја-
сног (UMB) уна пре ђе ног CDMA при сту па са 
ви ше но си ла ца ко ји об у хва та бит не зах те ве 

из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-5 V4.2.1:2010

190. SRPS EN 301 908-6 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 6: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 

тех ни ку CDMA TDD при сту па (UTRA TDD), 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 301 908-6 V3.2.1:2007

191. SRPS EN 301 908-6 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 6: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-
2000 ко ри снич ку опре му (UE) ко ја ко ри сти 
тех ни ку CDMA TDD при сту па (UTRA TDD 

и E-UTRA TDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-6 V4.2.1:2010

192. SRPS EN 301 908-6 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 6: Ко ри-
снич ка опре ма (UE) ко ја ко ри сти тех ни ку 

CDMA TDD при сту па (UTRA TDD)

EN 301 908-6 V5.2.1:2011

193. SRPS EN 301 908-7 
V3.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), ре пе ти-
то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 
мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 7: Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард за IMT-2000 ба зне 
ста ни це (BS) ко је ко ри сте тех ни ку CDMA 

TDD при сту па (UTRA TDD), ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-7 V3.2.1:2007

194. SRPS EN 301 908-7 
V4.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS), 
ре пе ти то ри и ко ри снич ка опре ма (UE) за 

IMT-2000 мре же тре ће ге не ра ци је  – Део 7: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за IMT-

2000 ба зне ста ни це (BS) ко је ко ри сте тех ни ку 
CDMA TDD при сту па (UTRA TDD и E-UTRA 

TDD), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 
3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-7 V4.2.1:2010
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195. SRPS EN 301 908-7 
V5.2.1:2012

IMT ће лиј ске мре же  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 7: Ба зне 
ста ни це (BS) ко ја ко ри сти тех ни ку CDMA 

TDD при сту па (UTRA TDD)

EN 301 908-7 V5.2.1:2011

196. SRPS EN 301 908-8 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS) и ко ри-

снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 мре же тре ће 
ге не ра ци је  – Deo 8: Har mo ni zo va ni evrop ski 
stan dard za IMT-2000 ko ri snič ku opre mu (UE) 

ко ја ко ри сти тех ни ку ТДМА при сту па са 
јед ним но си о цем (UWC 136), ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 908-8 V1.1.1:2002

197. SRPS EN 301 908-9 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ба зне ста ни це (BS) и ко ри-

снич ка опре ма (UE) за IMT-2000 мре же тре ће 
ге не ра ци је  – Deo 9: Har mo ni zo va ni evrop ski 
stan dard za IMT-2000 ko ri snič ku opre mu (UE) 

ко ја ко ри сти тех ни ку ТДМА при сту па са 
јед ним но си о цем (UWC 136), ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TT

EN 301 908-9 V1.1.1:2002

198. SRPS EN 301 929-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – VHF пре дај ни ци и при јем-
ни ци обал ских ста ни ца за GMDSS и дру ге 

при ме не у по мор ској мо бил ној слу жби  – Део 
2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 929-2 V1.2.1:2007

199. SRPS EN 301 997-2 
V1.1.1:2012

Пре нос и мул ти плек си ра ње (TM)  – Опре-
ма си сте ма за пре нос из ме ђу ви ше та ча ка 
 – Ра дио-опре ма за ко ри шће ње у мул ти ме-
ди јал ним бе жич ним си сте ми ма (MWS) у 

фре квен циј ском оп се гу од 40,5 GHz до 43,5 
GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-
дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 301 997-2 V1.1.1:2003

200. SRPS EN 302 017-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за 

еми то ва ње ам пли туд ски мо ду ли са ног (AM) 
аудио-сиг на ла у ра дио-ди фу зној слу жби  – 
Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 017-2 V1.1.1:2005

201. SRPS EN 302 018-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за 

еми то ва ње фре квен циј ски мо ду ли са ног (FM) 
аудио-сиг на ла у ра дио-ди фу зној слу жби  – 
Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 018-2 V1.2.1:2006

202. SRPS EN 302 054-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ме те о ро ло шка по ма га ла 
(Met Aids)  – Ра дио-сон де ко је се ко ри сте у 

фре квен циј ском оп се гу од 400,15 MHz до 406 
MHz са ни во и ма сна ге до 200 mW  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 054-2 V1.1.1:2003

203. SRPS EN 302 064-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Бе жич не ви део-ве зе 

(WVL) ко је ра де у фре квен циј ском оп се гу од 
1,3 GHz до 50 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји се од но си на члан 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 064-2 V1.1.1:2004

204. SRPS EN 302 065 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ул тра ши ро ко по ја сне тех но-
ло ги је (UWB) ко је се ко ри сте за ко му ни ка ци-
је  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 065 V1.1.1:2008

205. SRPS EN 302 065 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  –Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD) ко ји ко ри сте ул тра ши ро ко по ја сну 
тех но ло ги ју (UWB) за ко му ни ка ци је  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 065 V1.2.1:2010

206. SRPS EN 302 066-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Си сте ми за при ме не ра да ра 

за ис пи ти ва ње тла и зи до ва (GPR/WPR) са 
ви зу ел ним при ка зом  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 
европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-

ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 066-2 V1.2.1:2008
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207. SRPS EN 302 077-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за те ре-

стрич ко еми то ва ње ди ги тал ног аудио-сиг на ла 
у ра дио-ди фу зној слу жби (T-DAB)  –

Део 2: Хармонизовани европски стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 

Директиве R&TTE

EN 302 077-2 V1.1.1:2005

208. SRPS EN 302 186 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
мо бил не са те лит ске зе маљ ске ста ни це на ле-
те ли ца ма (AES) ко је ра де у фре квен циј ским 
оп се зи ма 11/12/14 GHz, ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 186 V1.1.1:2004

209.
SRPS EN 302 194-2 

V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – На ви га ци о ни ра да ри ко ји се 
ко ри сте на уну тра шњим плов ним пу те ви ма  –

Део 2: Хармонизовани европски стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 

Директиве R&TTE

EN 302 194-2 V1.1.2:2007

210. SRPS EN 302 195-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-опре ма у фре квен циј-
ском оп се гу од 9 kHz до 315 kHz за ак тив не 

ме ди цин ске им план те ве о ма ма ле сна ге 
(ULP-AMI) и при бор  –

Део 2: Хармонизовани европски стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 

Директиве R&TTE

EN 302 195-2 V1.1.1:2004

211. SRPS EN 302 208-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Опре ма за ра дио-фре-

квен циј ску иден ти фи ка ци ју ко ја ра ди у 
фре квен циј ском оп се гу од 865 MHz до 868 

MHz са ни во и ма сна ге до 2 W  –
Део 2: Хармонизовани европски стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 

Директиве R&TTE

EN 302 208-2 V1.2.1:2008

212. SRPS EN 302 208-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Опре ма за ра дио-фре-

квен циј ску иден ти фи ка ци ју ко ја ра ди у 
фре квен циј ском оп се гу од 865 MHz до 868 

MHz са ни во и ма сна ге до 2 W  –
Део 2: Хармонизовани европски стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 

Директиве R&TTE

EN 302 208-2 V1.3.1:2010

213. SRPS EN 302 217-2-2 
V1.3.1:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Ка рак те ри сти ке и 
зах те ви за опре му и ан те не си сте ма за пре нос 

од тач ке до тач ке  – Део 2-2: Ди ги тал ни си-
сте ми ко ји ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 
где је при ме ње на ко ор ди на ци ја фре квен ци ја 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 217-2-2 V1.3.1:2009

214. SRPS EN 302 217-2-2 
V1.4.1:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Ка рак те ри сти ке и 
зах те ви за опре му и ан те не си сте ма за пре нос 

од тач ке до тач ке  – Део 2-2: Ди ги тал ни си-
сте ми ко ји ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 
где је при ме ње на ко ор ди на ци ја фре квен ци ја 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 217-2-2 V1.4.1:2010

215. SRPS EN 302 217-3 
V1.3.1:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Ка рак те ри сти ке и 
зах те ви за опре му и ан те не си сте ма за пре нос 
од тач ке до тач ке  – Део 3: Опре ма ко ја ра ди у 
фре квен циј ским оп се зи ма где ко ор ди на ци ја 
фре квен ци ја мо же али и не мо ра би ти при-

ме ње на  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 217-3 V1.3.1:2009

216. SRPS EN 302 217-4-2 
V1.4.1:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Ка рак те ри сти ке и 
зах те ви за опре му и ан те не си сте ма за пре нос 
од тач ке до тач ке  – Део 4-2: Ан те не  – Хар мо-

ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.4.1:2009

217. SRPS EN 302 217-4-2 
V1.5.1:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Ка рак те ри сти ке и 
зах те ви за опре му и ан те не си сте ма за пре нос 
од тач ке до тач ке  – Део 4-2: Ан те не  – Хар мо-

ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010
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218. SRPS EN 302 245-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за 

еми то ва ње ди ги тал ног аудио-сиг на ла (DRM 
-Di gi tal Ra dio Mon di a le) у ра дио-ди фу зној 
слу жби  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји се од но си на члан 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 302 245-2 V1.1.1:2005

219. SRPS EN 302 248 
V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – На ви га ци о ни ра да ри за 

ко ри шће ње на пло ви ли ма ко ја не од го ва ра ју 
зах те ви ма SO LAS кон вен ци је  – Хар мо ни зо-
ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не 

зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 248 V1.1.2:2008

220. SRPS EN 302 264-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме-

та  – Те ле ма ти ка у друм ском тран спор ту и 
са о бра ћа ју (RTTT)  – Ра дар ска опре ма крат ког 
до ме та ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу од 
77 GHz до 81 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 264-2 V1.1.1:2009

221. SRPS EN 302 288-2 
V1.3.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме-

та  – Те ле ма ти ка у друм ском тран спор ту и 
са о бра ћа ју (RTTT)  – Ра дар ска опре ма крат ког 
до ме та ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу 24 
GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-
дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 288-2 V1.3.2:2009

222. SRPS EN 302 291-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Ин дук тив на ко му ни ка ци о на опре ма 
за пре нос по да та ка на бли ској уда ље но сти 
ко ја ра ди на фре квен ци ји 13,56 MHz  – Део 

2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 
од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 291-2 V1.1.1:2005

223. SRPS EN 302 296 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Pредајна опре ма за те ре-

стрич ко еми то ва ње ди ги тал ног те ле ви зиј ског 
сиг на ла (DVB-T) у ра дио-ди фу зној слу жби 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 296 V1.1.1:2005

224. SRPS EN 302 296-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за те ре-

стрич ко еми то ва ње ди ги тал ног те ле ви зиј ског 
сиг на ла (DVB-T) у ра дио-ди фу зној слу жби 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 296-2 V1.2.1:2011

225. SRPS EN 302 297 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за 

еми то ва ње ана лог ног те ле ви зиј ског сиг на ла 
у ра дио-ди фу зној слу жби  – Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји се од но си на члан 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 297 V1.1.1:2005

226. SRPS EN 302 326-2 
V1.2.2:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Опре ма и ан те не 
си сте ма за пре нос из ме ђу ви ше та ча ка  – Део 

3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE за ра дио опре му за ди ги тал ни пре нос 
из ме ђу ви ше та ча ка

EN 302 326-2 V1.2.2:2007

227. SRPS EN 302 326-3 
V1.3.2:2012

Фик сни ра дио-си сте ми  – Опре ма и ан те не 
си сте ма за пре нос из ме ђу ви ше та ча ка  – Део 

3: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE за ра дио опре му за ди ги тал ни пре нос 
из ме ђу ви ше та ча ка

EN 302 326-3 V1.3.2:2008

228. SRPS EN 302 340 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
са те лит ске зе маљ ске ста ни це на пло ви ли ма 
(ESV) ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 
11/12/14 GHz, на ме ње ним фик сној са те лит-
ској слу жби, ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 340 V1.1.1:2006
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229. SRPS EN 302 372-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Опре ма за де тек ци ју кре та ња  – Ра да-
ри за ме ре ње ни воа у ре зер во а ру (TLPR) ко ји 

ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 5,8 GHz, 
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 372-2 V1.1.1:2006

230. SRPS EN 302 372-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Опре ма за де тек ци ју кре та ња  – Ра да-
ри за ме ре ње ни воа у ре зер во а ру (TLPR) ко ји 

ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 5,8 GHz, 
10 GHz, 25 GHz, 61 GHz и 77 GHz  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји се 

од но си на члан 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 372-2 V1.2.1:2011

231. SRPS EN 302 426 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард за ре пе ти то ре ко ји ко ри сте тех ни ку 
CDMA при сту па са про ши ре ним спек тром 

и ра де у оп се гу 450 MHz (CDMA 450) и 410, 
450 и 870 MHz PA MR оп се зи ма (CDMA-PA-

MR), ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 426 V1.1.1:2006

232. SRPS EN 302 435-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Тех нич ке ка рак те ри сти ке за SRD 
опре му ко ја ко ри сти ул тра ши ро ко по ја сну 
(UWB) тех но ло ги ју  – При ме на опре ме за 

ана ли зу и кла си фи ка ци ју гра ђе вин ских ма-
те ри ја ла ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу 

од 2,2 GHz до 8 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 
европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-

ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 435-2 V1.2.1:2008

233. SRPS EN 302 435-2 
V1.3.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Тех нич ке ка рак те ри сти ке за SRD 
опре му ко ја ко ри сти ул тра ши ро ко по ја сну 
(UWB) тех но ло ги ју  – При ме на опре ме за 

ана ли зу и кла си фи ка ци ју гра ђе вин ских ма-
те ри ја ла ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу 

од 2,2 GHz до 8 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 
европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-

ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 435-2 V1.3.1:2009

234. SRPS EN 302 448 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 
зе маљ ске ста ни це на во зо ви ма (EST) ко је се 
ко ри сте за пра ће ње и ра де у фре квен циј ским 
оп се зи ма 14/12 GHz, ко ји об у хва та бит не зах-

те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 448 V1.1.1:2007

235. SRPS EN 302 454-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ме те о ро ло шка по ма га ла 
(Met Aids)  – Ра дио-сон де ко је се ко ри сте у 

фре квен циј ском оп се гу од 1 668,4 MHz до 1 
690 MHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 454-2 V1.1.1:2007

236. SRPS EN 302 480 
V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард за GSM си сте ме на ле те ли ца ма, ко ји 
об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-

ти ве R&TTE

EN 302 480 V1.1.2:2008

237. SRPS EN 302 498-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Тех нич ке ка рак те ри сти ке за SRD 
опре му ко ја ко ри сти ул тра ши ро ко по ја сну 
(UWB) тех но ло ги ју  – При ме на опре ме за 

рас по зна ва ње и ка рак те ри за ци ју објек та ко ја 
ра ди у фре квен циј ском оп се гу од 2,2 GHz до 
8,5 GHz код елек трич них ала та  – Део 2: Хар-
мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 498-2 V1.1.1:2010

238. SRPS EN 302 500-2 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD) ко ји ко ри сте ул тра ши ро ко по ја сну 

(UWB) тех но ло ги ју  – Опре ма за ло ци ра ње 
ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу од 6 GHz 
до 8,5 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 500-2 V1.2.1:2008
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239. SRPS EN 302 500-2 
V2.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD) ко ји ко ри сте ул тра ши ро ко по ја сну 

(UWB) тех но ло ги ју  – Опре ма за ло ци ра ње 
ко ја ра ди у фре квен циј ском оп се гу од 6 GHz 
до 8,5 GHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 500-2 V2.1.1:2010

240. SRPS EN 302 502 
V1.2.1:2012

Ра дио-мре же ши ро ко по ја сног при сту па 
(BRAN)  – Фик сни ши ро ко по ја сни си сте ми за 
пре нос по да та ка ко ји ра де у фре квен циј ском 
оп се гу 5,8 GHz  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-
на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 502 V1.2.1:2008

241. SRPS EN 302 510-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Ра дио-опре ма у фре квен циј-
ском оп се гу од 30 MHz до 37,5 MHz за ак тив-
не ме ди цин ске мем бран ске им план те ве о ма 

ма ле сна ге и при бор  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни 
европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-

ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 510-2 V1.1.1:2007

242. SRPS EN 302 536-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 
(SRD)  – Ра дио-опре ма у фре квен циј ском 

оп се гу од 315 kHz до 600 kHz  – Део 2: Хар-
мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 536-2 V1.1.1:2007

243. SRPS EN 302 537-2 
V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Си сте ми ве о ма ма ле сна ге ко ји омо-
гу ћа ва ју услу гу пре но са ме ди цин ских по да-
та ка и ко ји ра де у фре квен циј ским оп се зи ма 

од 401 MHz до 402 MHz и од 405 MHz до 406 
MHz  – Део 2: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-
дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 537-2 V1.1.2:2007

244. SRPS EN 302 544-1 
V1.1.1:2012

Ши ро ко по ја сни си сте ми за пре нос по да та ка 
ко ји ра де у фре квен циј ском оп се гу од 2 500 
MHz до 2 690 MHz  – Део 1: TDD ба зне ста-
ни це  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 544-1 V1.1.1:2009

245. SRPS EN 302 544-1 
V1.1.2:2012

Ши ро ко по ја сни си сте ми за пре нос по да та ка 
ко ји ра де у фре квен циј ском оп се гу од 2 500 
MHz до 2 690 MHz  – Део 1: TDD ба зне ста-
ни це  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 

Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 544-1 V1.1.2:2010

246. SRPS EN 302 544-2 
V1.1.1:2012

Ши ро ко по ја сни си сте ми за пре нос по да та ка 
ко ји ра де у фре квен циј ском оп се гу од 2 500 

MHz до 2 690 MHz  – Део 2: Опре ма TDD ко-
ри снич ких ста ни ца  – Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 544-2 V1.1.1:2009

247. SRPS EN 302 561 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма ко ја ко ри сти мо ду ла ци ју са 
кон стант ном или про мен љи вом ан ве ло пом 

и ко ја ра ди у фре квен циј ским ка на ли ма ши-
ри не 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 

об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-
ти ве R&TTE

EN 302 561 V1.1.1:2008

248. SRPS EN 302 561 
V1.2.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Коп не на мо бил на слу жба 
 – Ра дио-опре ма ко ја ко ри сти мо ду ла ци ју са 
кон стант ном или про мен љи вом ан ве ло пом 

и ко ја ра ди у фре квен циј ским ка на ли ма ши-
ри не 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 

об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-
ти ве R&TTE

EN 302 561 V1.2.1:2009

249. SRPS EN 302 567 
V1.1.1:2012

Ра дио-мре же ши ро ко по ја сног при сту па 
(BRAN)  – Ви ше-ги га бит ски WAS/RLAN 

си сте ми ко ји ра де у оп се гу 60 GHz  – Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 567 V1.1.1:2009
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250. SRPS EN 302 571 
V1.1.1:2012

Ин те ли гент ни тран спорт ни си сте ми (ITS)  – 
Опре ма за ра дио-ко му ни ка ци је ко ја ра ди у 
фре квен циј ском оп се гу од 5 855 MHz до 5 
925 MHz  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан-

дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 
Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 571 V1.1.1:2008

251. SRPS EN 302 574-1 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни стан дард за са те-

лит ске зе маљ ске ста ни це за MSS ко је ра де у 
фре квен циј ским оп се зи ма од 1 980 MHz до 
2 010 MHz (Зе мља-све мир) и од 2 170 MHz 
до 2 200 MHz (све мир-Зе мља)  – Део 1: Ком-
пле мен тар на ком по нен та на зе мљи (CGC) 
за ши ро ко по ја сне си сте ме: Хар мо ни зо ва ни 

европ ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те-
ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 574-1 V1.1.1:2010

252. SRPS EN 302 574-2 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни стан дард за са те-
лит ске зе маљ ске ста ни це за MSS ко је ра де 
у фре квен циј ским оп се зи ма од 1 980 MHz 
до 2 010 MHz (Зе мља-све мир) и од 2 170 

MHz до 2 200 MHz (све мир-Зе мља)  – Део 2: 
Ко ри снич ка опре ма (UE) за ши ро ко по ја сне 
си сте ме: Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 302 574-2 V1.1.1:2010

253. SRPS EN 302 574-3 
V1.1.1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни стан дард за са те-

лит ске зе маљ ске ста ни це за MSS ко је ра де у 
фре квен циј ским оп се зи ма од 1 980 MHz до 
2 010 MHz (Зе мља-све мир) и од 2 170 MHz 

до 2 200 MHz (све мир-Зе мља)  – Део 3: Ко ри-
снич ка опре ма (UE) за ус ко по ја сне си сте ме: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 574-3 V1.1.1:2010

254. SRPS EN 302 608 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Ра дио-опре ма за „Euro ba li se“ же ле-
знич ке си сте ме  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 608 V1.1.1:2008

255. SRPS EN 302 609 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Ра дио-опре ма за „Euro lo op“ же ле-
знич ке си сте ме  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 609 V1.1.1:2008

256. SRPS EN 302 617-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – UHF ра дио-пре дај ни ци, 

при јем ни ци и при мо-пре дај ни ци на зе мљи 
за UHF ва зду хо плов ну мо бил ну слу жбу ко ји 

ко ри сте ам пли туд ску мо ду ла ци ју  – Део 2: 
Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об-
у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве 

R&TTE

EN 302 617-2 V1.1.1:2010

257. SRPS EN 302 623 
V1.1.1:2012

Бе жич ни си сте ми за ши ро ко по ја сни при ступ 
(BWA) у фре квен циј ском оп се гу од 3 400 

MHz до 3 800 MHz  – Мо бил не тер ми нал не 
ста ни це  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 
ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди-

рек ти ве R&TTE

EN 302 623 V1.1.1:2009

258. SRPS EN 302 625 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – При ме не опре ме са ши ро ко-
пја сним при сту пом у оп се гу 5 GHz за по моћ 
у слу ча ју не сре ћа  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 625 V1.1.1:2009

259. SRPS EN 302 645 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

(SRD)  – Ра дио-опре ма за „Euro ba li se“ же ле-
знич ке си сте ме  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 645 V1.1.1:2010

260. SRPS EN 302 686 
V1.1.1:2012

Ин те ли гент ни тран спорт ни си сте ми (ITS)  – 
Опре ма за ра дио-ко му ни ка ци је ко ја ра ди у 

фре квен циј ском оп се гу од 63 GHz до 64 GHz 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји 

об у хва та бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек-
ти ве R&TTE

EN 302 686 V1.1.1:2008
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261. SRPS EN 302 729-2 
V1.1.2:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Уре ђа ји крат ког до ме та 

 – Опре ма ра да ра за ме ре ње ни воа (LPR) ко ја 
ра ди у фре квен циј ским оп се зи ма од 6 GHz 

до 8,5 GHz, од 24,05 GHz до 26,5 GHz, од 57 
GHz до 64 GHz,од 75 GHz до 85 GHz  – Хар-
мо ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 
бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 729-2 V1.1.2:2011

262. SRPS EN 302 752 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Ак тив ни по ја ча ва чи 

ра дар ског од ра за  – Хар мо ни зо ва ни европ ски 
стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-

на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 752 V1.1.1:2009

263. SRPS EN 302 774 
V1.1.1:2012

Бе жич ни си сте ми за ши ро ко по ја сни при ступ 
(BWA) у фре квен циј ском оп се гу од 3 400 

MHz до 3 800 MHz  – Ба зне ста ни це  – Хар мо-
ни зо ва ни европ ски стан дард ко ји об у хва та 

бит не зах те ве из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 774 V1.1.1:2011

264. SRPS EN 302 977 
V1.1.2:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард 

за зе маљ ске ста ни це мон ти ра не на во зи ли ма 
(VMES) ко је ра де у фре квен циј ским оп се зи-
ма 14/12 GHz, ко ји об у хва та бит не зах те ве из 

чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE

EN 302 977 V1.1.2:2010

265. SRPS EN 302 998-1 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра-
дио-спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за 
те ре стрич ко еми то ва ње мо бил не TV ко ја 

обез бе ђу је мул ти ме ди јал ни сер вис ка ве ћем 
бро ју та ча ка  – Део 1: Хар мо ни зо ва ни европ-
ски стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE, Оп шти зах те ви

EN 302 998-1 V1.1.1:2011

266. SRPS EN 302 998-2 
V1.1.1:2012

Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност и ра дио-
спек тар (ERM)  – Пре дај на опре ма за те ре-

стрич ко еми то ва ње мо бил не TV ко ја обез бе-
ђу је мул ти ме ди јал ни сер вис ка ве ћем бро ју 
та ча ка  – Део 1: Хар мо ни зо ва ни европ ски 

стан дард ко ји об у хва та бит не зах те ве из чла-
на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE, Тест аран жма ни за 
пре дај ни ке ко ји ко ри сте OFDM тех но ло ги ју

EN 302 998-2 V1.1.1:2011

267. SRPS EN 303 035-1 
V1.2.1:2012

Те ре стрич ке ме ђу ме сне ра дио-ве зе (TE TRA) 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за TE-
TRA опре му ко ји об у хва та бит не зах те ве из 
чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 1: Го вор 

плус по да ци (V+D)

EN 303 035-1 V1.2.1:2001

268. SRPS EN 303 035-2 
V1.2.2:2012

Те ре стрич ке ме ђу ме сне ра дио-ве зе (TE TRA) 
 – Хар мо ни зо ва ни европ ски стан дард за 

TE TRA опре му ко ји об у хва та бит не зах те ве 
из чла на 3.2 Ди рек ти ве R&TTE  – Део 2: Рад у 

ди рект ном мо ду (DMO)

EN 303 035-2 V1.2.2:2003

269. SRPS ETS 300 487:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – При јем не мо бил не зе маљ ске ста ни це 
(RO MES) ко је обез бе ђу ју пре нос по да та ка и 

ра де у фре квен циј ском оп се гу 1,5 GHz  – Спе-
ци фи ка ци је ра дио-фре квен ци ја (RF)

ETS 300 487:1996

270. SRPS ETS 300 487:2012/
A1:2012

Са те лит ске зе маљ ске ста ни це и си сте ми 
(SES)  – При јем не мо бил не зе маљ ске ста ни це 
(RO MES) ко је обез бе ђу ју пре нос по да та ка и 

ра де у фре квен циј ском оп се гу 1,5 GHz  – Спе-
ци фи ка ци је ра дио-фре квен ци ја (RF)

ETS 300 487:2012/A1:1997

2. Овај спи сак об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 345-00-228/2012-06
У Бе о гра ду, 9. ју ла 2012. го ди не

Ми ни стар,
Пре драг Мар ко вић, с.р.




