РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ЗА ПОДСИСТЕМЕ, УРЕЂАЈЕ, ОПРЕМУ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
КАБЛОВСКО ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА

Београд, 11. јул 2008. године

На основу члана 55.став 3. Закона о телекомуникацијама (''Службени гласник РС'',бр.
44/03 и 36/06), члана 18. тачка 7. Статута Републичке агенције за телекомуникације
(''Службени гласник РС'',број 78/05), Управни одбор Републичке агенције за
телекомуникације у сарадњи са јавним телекомуникационим операторима и државним
органима надлежним за непосредно спровођење електронског надзора, на 105. седници од
11.07. 2008. године , усвојио је следеће

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
ЗА ПОДСИСТЕМЕ, УРЕЂАЈЕ, ОПРЕМУ И ИНСТАЛАЦИЈЕ КАБЛОВСКО
ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМА
Тачка 1.
За потребе надлежних државних органа овлашћених за електронски надзор
дефинишу се технички услови за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације за законом
овлашћени надзор одређених телекомуникација које су јавни телекомуникациони оператори
(мрежни оператори, пружаоци услуга и пружаоци приступа) дужни, да као део система
оформе о сопственом трошку.
Тачка 2.
Јавни телекомуникациони оператор је обавезан да:
- уредно води базе података закупљених линија, специјалних и попречних веза, од
најнижих до највиших равни, тј. од физичког вода до највишег протока у
телекомуникационој приступној и транспортној мрежи,
- омогући директан приступ и увид у базе података свих закупљених линија, а измене
података о кориснику и намени морају бити свакодневно ажуриране,
- омогући директан увид у евиденције о сметњама на телекомуникационим уређајима
и прекидима телекомуникационог саобраћаја. Радови на телекомуникационој мрежи
који ће узроковати прекиде у саобраћају морају се најавити 48 часова пре
отпочињања.
Телекомуникациони подсистеми, уређаји, опрема и рачунарски системи смештају се у
просторијама надлежног државног органа овлашћеног за електронски надзор (у даљем
тексту: надлежни државни орган) и/или у посебним просторијама у оквиру
телекомуникационих центара, које обезбеђују и опремају јавни телекомуникациони
оператери, по захтеву и техничким прописима надлежног државног органа.
Телекомуникациони оператор који пружа говорне услуге или услуге Интернета у оквиру
кабловско-дистрибутивних система, обавезан је да се придржава техничких услова
наведених у Техничким условима за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације фиксне
телекомуникационе мреже, односно у Техничким условима за подсистеме, уређаје, опрему
и инсталације Интернет мреже.

Јавни телекомуникациони оператор (мрежни оператор, пружалац услуга и пружалац
приступа), који уводе властиту криптозаштиту телекомуникационих садржаја, обавезни су
да уклоне криптозаштиту пре достављања садржаја комуникације.
Јавни телекомуникациони оператор (мрежни оператор, пружалац услуга и пружалац
приступа), обавезује се да на захтев надлежног државног органа достави податке о свим
комуникационим средствима која су се појављивала на одређеној географској, физичкој или
логичкој локацији у минималном периоду од последњих 48 часова, независно од постојања
телекомуникационе активности.
Тачка 3.
Ови технички услови ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
проф. др Јован Радуновић
У Београду, дана 11.07.2008. године
Број: 1-01-110-15/08

