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Члан 30.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да ва-
ња ра чу на и о ра чу ни ма код ко јих се мо гу из о ста ви ти по је ди ни 
по да ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 105/04, 140/04, 67/05 и 4/12).

Члан 31.
Овај пра вил ник сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2013. го ди не.

Број 110-00-327/2012-04
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Мла ђан Дин кић, с.р.

3781
На осно ву чла на 41. став 7, а у ве зи са чла ном 2. став 1. За-

ко на о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 80/02, 84/02  – ис прав ка, 23/03  – ис прав ка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05  – др. за кон, 62/06  – др. за кон, 61/07, 20/09, 72/09 
 – др. за кон, 53/10, 101/11, 2/12  – ис прав ка и 93/12), 

Mинистар фи нан си ја и при вре де до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме ни Пра вил ни ка о обра сцу збир не по ре ске  
при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма  

за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку

Члан 1.
У Пра вил ни ку о обра сцу збир не по ре ске при ја ве о об ра чу на-

тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по 
од бит ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.  96/04, 105/04, 65/05, 82/06 и 
15/12), у чла ну 7. Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка 
о обра сцу збир не по ре ске при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до-
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 15/12), реч: „ја ну ар” за ме њу је се реч ју: „јул”.

Члан 2.
Овај пра вил ник 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”.

Број 110-00-337/2012-04
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Мла ђан Дин кић, с.р.

3782
На осно ву 43. став 2. За ко на о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/10), на пред лог Ре пу блич ке аген-
ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је,

Ми ни стар ство спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни-
ка ци ја, до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о тех нич ким и дру гим зах те ви ма при из град њи  
пра те ће ин фра струк ту ре по треб не за по ста вља ње  

елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих 
сред ста ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме  

при ли ком из град ње по слов них и стам бе них обје ка та

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју тех нич ки и дру ги 

зах те ви при из град њи пра те ће ин фра струк ту ре по треб не за по ста-
вља ње елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа, при па да ју ћих сред-
ста ва и елек трон ске ко му ни ка ци о не опре ме до про сто ри ја ко ри-
сни ка, при ли ком из град ње по слов них и стам бе них обје ка та.

Зна че ње по је ди них из ра за

Члан 2. 
По је ди ни из ра зи упо тре бље ни у овом пра вил ни ку има ју сле-

де ће зна че ње:
1) апли ка ци ја је си стем ко му ни ка ци о не по др шке мре жних 

услу га са при па да ју ћим по ступ ком пре но са ко му ни ка ци о них сиг-
на ла, по др жа них од го ва ра ју ћим ка бли ра њем, од но сно на чин на 
ко ји се мре жна услу га пре но си мре жом и ис по ру чу је крај њем ко-
ри сни ку;

2) апли ка ци је ра ди о ди фу зних и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
(BCT  – апли ка ци је; bro ad cast and com mu ni ca ti ons tec hno logy ap
pli ca ti ons) су скуп апли ка ци ја ко је за пре нос зву ка, сли ке и дво-
смер ни пре нос по да та ка, као и кућ но умре жа ва ње ко ри сти ра дио-
фре квен циј ске оп се ге HF (3÷30 MHz), VHF(30÷300 MHz) и UHF 
(300÷3 000 MHz);

3) апли ка ци је ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
(ICT – апли ка ци је; in for ma tion and com mu ni ca ti ons tec hno logy ap
pli ca ti ons) су скуп апли ка ци ја за сла ње и при јем ин фор ма ци ја;

4) апли ка ци је упра вља ња, над зо ра и ко му ни ка ци је у згра ди 
(CCCB  – апли ка ци је; com mands, con trols and com mu ni ca ti ons in bu
il ding) су скуп апли ка ци ја за упра вља ње уре ђа ји ма и си сте ми ма у 
згра ди;

5) блок згра да је ко ри снич ка не крет ни на у ви ду кон ти ну и ра-
ног, јав ним по вр ши на ма не пре се ца ног зе мљи шта са јед ном или 
ви ше при па да ју ћих згра да;

6) BCT услу ге су услу ге пре но са зву ка/сли ке, ин тер ак тив не 
услу ге и услу ге кућ ног умре жа ва ња, ко је се ко ри сни ку ис по ру чу ју 
по сред ством BCT  – апли ка ци ја или ICT  – апли ка ци ја;

7) ве за је пре но сни пут из ме ђу би ло ко ја два ин тер феј са ге не-
рич ког ка бли ра ња, ко ји укљу чу је крај ње спо је ве;

8) ви ше ко ри снич ки те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (MU TO; 
mul tiuser te le com mu ni ca ti ons outlet as sembly) је гру пи са ње ви ше 
ИКТ при кљу ча ка у ис тој но се ћој кон струк ци ји на јед ном ме сту, а 
за оп слу жи ва ње ви ше ин ди ви ду ал них рад них про сто ра;

9) ви ше на мен ски при кљу чак (MA TO; mul tiap pli ca tion (te le
com mu ni ca ti ons) outlet) је гру пи са ње ИКТ и при кљу ча ка мре же за 
пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла у ис тој но се ћој кон струк ци ји на јед-
ном ме сту; 

10) ге не рич ко ка бли ра ње или ге не рич ки си стем ка бли ра ња 
(GC; ge ne ric ca bling) је струк тур но ка бли ра ње спо соб но да по др-
жи ши ро ки спек тар апли ка ци ја; 

11) глав на елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа опе ра то ра је 
део елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же опе ра то ра ко ја оси гу ра ва 
раз ли чи те услу ге крај њим ко ри сни ци ма на на чин да ме ђу соб но 
по ве зу је опе ра тор ске ста ни це на ко је се мре жом за при ступ спа ја ју 
крај њи ко ри сни ци;

12) двој ни стам бе ни обје кат је стам бе на гра ђе ви на у ви ду 
две спо је не по ро дич не ку ће у ко јој по ро ди це де ле при ступ за јед-
нич ком при ступ ном про сто ру ку ћа;

13) елек трон ско ко му ни ка ци о ни про стор је део елек трон ско 
ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по ве за не опре ме у ви ду од го ва-
ра ју ће опре мље ног про сто ра уну тар згра де на ме ње ног сме шта ју 
ком по не на та си сте ма ка бли ра ња и/или ак тив не опре ме и упра вља-
њу ис ти ма при њи хо вом ин ста ли ра њу, упо тре би и одр жа ва њу;

14) за јед нич ка спрат на (ета жна) про сто ри ја елек трон ских 
ко му ни ка ци ја (TR; te le com mu ni ca ti ons ro om) је про стор или про-
сто ри ја уну тар згра де са ви ше ко ри сни ка по слов них/стам бе них 
про сто ра на ме ње на сме шта ју спрат них раз дел ни ка, ак тив не опре-
ме и пра те ћих сред ста ва за ви ше од јед ног ко ри сни ка про сто ра 
уну тар згра де; 

15) за јед нич ка про сто ри ја за опре му је про сто ри ја уну тар 
згра де са ви ше ко ри сни ка по слов них/стам бе них про сто ра на ме ње-
на сме шта ју ак тив не мре жне опре ме, а по по тре би и раз дел ни ка 
око сни це, за ви ше од јед ног ко ри сни ка про сто ра;

16) за јед нич ки ан тен ски си стем (ZAS) је део елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же стам бе них, стам бе но-по слов них и по слов них 
згра да, ко ја омо гу ћа ва не за ви сан при јем услу га ра дио и те ле ви зиј-
ских про гра ма зе маљ ског и са те лит ског си сте ма и њи хо ву ди стри-
бу ци ју крај њим ко ри сни ци ма услу ге у тим згра да ма, уз услов да 
се ди стри бу ци ја не оба вља у ко мер ци јал не свр хе тј. уз би ло ка кву 
на кна ду од крај њег ко ри сни ка услу ге;

17) за јед нич ки ан тен ски си стем за при јем са те лит ског те
ле ви зиј ског сиг на ла (SMATV; sa tel li te ma ster an ten na te le vi sion 
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system) је мре жа за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла ко ја по сред ством 
ан те на за при јем са те лит ских про гра ма омо гу ћа ва при јем при па-
да ју ћих ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма и њи хо ву ди стри бу ци ју 
крај њим ко ри сни ци ма услу га у згра ди или бло ку згра да;

18) за јед нич ки ан тен ски си стем за при јем те ре стрич ког 
те ле ви зиј ског сиг на ла (MATV; ma ster an ten na te le vi sion system) је 
мре жа за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла ко ја по сред ством ан те на 
за при јем те ре стрич ког те ле ви зиј ског сиг на ла омо гу ћа ва при јем 
при па да ју ћих услу га ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма и њи хо ву 
ди стри бу ци ју крај њим ко ри сни ци ма у згра ди или бло ку згра да;

19) згра да са јед ним ко ри сни ком про сто ра је по слов на или 
стам бе на згра да ко ју као це ли ну у по слов ним или стам бе ним про-
сто ри ма ко ри сти са мо је дан вла сник, при че му при ступ при ступ-
ном про сто ру згра де има са мо вла сник или осо ба овла шће на од 
стра не вла сни ка; 

20) згра да са ви ше ко ри сни ка про сто ра је по слов на, стам-
бе на или стам бе но-по слов на згра да у ко јој по је ди нач не по слов не 
или стам бе не про сто ре ко ри сти ви ше по је ди нач них (су)вла сни ка/
за ку па ца, при че му сва ки од по је ди нач них по слов них/стам бе них 
про сто ра мо же има ти свој при ступ ни про стор, али на ни воу згра де 
де ле иста за јед нич ка сред ства уво да у згра ду и при па да ју ће про-
сто ри је елек трон ских ко му ни ка ци ја; 

21) ин ди ви ду ал ни рад ни про стор је про стор уну тар по слов не 
згра де у ко јем је по је ди нач ни крај њи ко ри сник услу ге у ин тер ак-
ци ји са тер ми нал ном опре мом;

22) ин тер фејс апли ка циј ски спе ци фич не мре жне опре ме (EI; 
equ ip ment in ter fa ce) је тач ка у ко јој се на ге не рич ко ка бли ра ње или 
ка бли ра ње при сту па мре жи мо же спо ји ти апли ка циј ски спе ци-
фич на мре жна опре ма;

23) ин тер фејс мре же за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла згра
де (BNI; bu il ding net work in ter fa ce) је ин тер фејс за при ступ мре же 
за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла уну тар згра де са ви ше ко ри сни ка 
стам бе них/по слов них про сто ра;

24) ин тер фејс мре же за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла ста
на (HNI; ho me net work in ter fa ce) је ин тер фејс за при ступ мре жи за 
пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла уну тар ста на;

25) ин тер фејс спољ не мре же за при ступ (ENI; ex ter nal net
work in ter fa ce) је тач ка за вр шет ка ко ја од ре ђу је гра ни цу из ме ђу 
ка бли ра ња спољ не мре же за при ступ и ка бли ра ња мре же крај њег 
ко ри сни ка услу ге; 

26) ICT услу ге су услу ге ства ра ња, сла ња/при ма ња и скла ди-
ште ња ин фор ма ци ја и упра вља ње ис ти ма, ко је се ко ри сни ку ис по-
ру чу ју пре ко ICT-апли ка ци ја или BCT-апли ка ци ја;

27) јед но ко ри снич ки при кљу чак је гру пи са ње два при кључ ка 
у об ли ку два ба лан си ра на ин тер феј са, а за оп слу жи ва ње ин ди ви-
ду ал ног рад ног про сто ра јед ног крај њег ко ри сни ка услу ге у про-
сто ри ма на ме ње ним по сло ва њу;

28) кабл кон со ли да ци је (CPC; con so li da tion po int ca ble) је кабл 
ко ји тач ку кон со ли да ци је по ве зу је са при кључ ком;

29) кабл око сни це бло ка згра да (CBC; cam pus bac kbo ne ca ble) 
је кабл ко ји по ве зу је раз дел ник бло ка згра да са раз дел ни ком згра-
де уну тар пред мет ног бло ка згра да и из бор но раз дел ни ке згра да 
пред мет ног бло ка згра да ме ђу соб но;

30) кабл око сни це згра де (BBC; bu il ding bac kbo ne ca ble) је 
кабл ко ји по ве зу је раз дел ник згра де са спрат ним раз дел ни ком у 
ис тој згра ди и оп ци о но, спрат не раз дел ни ке у ис тој згра ди ме ђу-
соб но;

31) кабл раз во да ста на (HC; ho me ca ble) је кабл ко ји, у окви-
ру ге не рич ког ка бли ра ња ста на, по ве зу је раз дел ник ста на са при-
кључ ком елек трон ских ко му ни ка ци ја, при кључ ком мре же за пре-
нос те ле ви зиј ског сиг на ла или се кун дар ним раз дел ни ком ста на; 

32) кабл се кун дар ног раз во да ста на (SHC; se con dary ho me 
ca ble) је кабл ко ји, у окви ру ге не рич ког ка бли ра ња ста на, по ве зу-
је се кун дар ни раз дел ник ста на са ИКТ или при кључ ком мре же за 
пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла;

33) ка блов ска је ди ни ца је по је ди нач ни ка блов ски склоп са-
ста вљен од јед ног или ви ше ка блов ских еле ме на та, нај че шће исте 
вр сте и ка те го ри је; 

34) ка блов ска ка на ли за ци ја је део елек трон ско ко му ни ка ци-
о не ин фра струк ту ре и по ве за не опре ме ко ји се са сто ји од мре же 
под зем них це ви од по год ног ма те ри ја ла, ка блов ских шах то ва, а 
ко ји слу жи за по ста вља ње и за шти ту елек трон ско ко му ни ка ци о-
них ка бло ва;

35) ка бли ра ње или си стем ка бли ра ња је елек трон ско ко му ни-
ка ци о на опре ма у ви ду си сте ма елек трон ско ко му ни ка ци о них ка-
бло ва, (пре)спој них ка бло ва и спој них еле ме на та, ко ја слу жи као 
ме ди јум за пре нос елек трон ско ко му ни ка ци о них сиг на ла апли ка-
ци ја ко је по др жа ва ју ак тив на и тер ми нал на опре ма;

36) ка нал (CH; chan nel) је пре но сни пре но сни пут ко ји по-
ве зу је би ло ко ја два апли ка циј ски спе ци фич на уре ђа ја у мре жи 
апли ка циј ски спе ци фич на уре ђа ја у мре жи спо је на на ка бли ра ње, 
укљу чу ју ћи и при па да ју ће спој не и пре спој не ка бло ве;

37) ко нек тор је део спој них еле ме на та;
38) кон трол ни при кљу чак или CCCBпри кљу чак (CO; con trol 

outlet) је ко ри снич ки при кљу чак за CCCB-апли ка ци је на ко ме за-
вр ша ва кабл об у хва ће ног под руч ја;

39) ко ри снич ки при кљу чак је при кључ на тач ка у про сто ру 
крај њег ко ри сни ка услу ге из ве де на као стал но мон ти ра ни еле мент 
спа ја ња, пре ко ког се упо тре бом од го ва ра ју ћег спој ног ка бла тер-
ми нал на опре ма крај њег ко ри сни ка услу ге спа ја на ка бли ра ње ра-
ди по др шке од ре ђе них апли ка ци ја са при па да ју ћим услу га ма; 

40) ло кал ни раз дел ни про стор је про стор са елек трон ско ко-
му ни ка ци о ном опре мом уну тар ста на;

41) ме ђу ве за је ди рект ни на чин по ве зи ва ња под си сте ма ка-
бли ра ња са дру гим си сте мом ка бли ра ња и ак тив ном мре жном или 
тер ми нал ном опре мом без упо тре бе пре спој ног ка бла;

42) MI CE кла си фи ка ци ја је си стем кла си фи ка ци је ко ји опи-
су је усло ве не по сред не око ли не ка бли ра ња; 

43) мре жа згра де је елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа по-
слов не згра де, стам бе не згра де или стам бе но-по слов не згра де, као 
и ску пи не та квих згра да уну тар бло ка згра да;

44) мре жа за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла или BCT – мре жа 
је мре жа за пре нос те ле ви зиј ских сиг на ла, звуч них сиг на ла и сиг-
на ла ин тер ак тив них услу га; 

45) по слов на згра да је згра да у ко јој је ве ћи на про сто ра на-
ме ње на по сло ва њу, док оста так про сто ра слу жи ин фра струк тур ној 
по др шци истог;

46) пра те ће ин ста ла ци је/си сте ми су ин ста ла ци је/си сте ми 
ко ји се ко ри сте за по др шку елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же на 
ни воу по тре ба при па да ју ће ак тив не опре ме и елек трон ско ко му ни-
ка ци о не ин фра струк ту ре и по ве за не опре ме;

47) при кљу чак мре же за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла или 
BCT – при кљу чак (BO; bro ad cast outlet) је ко ри снич ки при кљу чак 
за ра ди о ди фу зне апли ка ци је на ко јем се за вр ша ва кабл раз во да 
ста на или се кун дар ног раз во да ста на;

48) те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак или ICT при кљу чак (TO; 
te le com mu ni ca ti ons outlet) при ка бли ра њу по слов ног про сто ра је 
ко ри снич ки при кљу чак за ICT апли ка ци је на ко јем се за вр ша ва хо-
ри зон тал ни кабл;

49) те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак или ICT при кљу чак (TO; 
te le com mu ni ca ti ons outlet) при ка бли ра њу ста на је ко ри снич ки 
при кљу чак за ICT  – апли ка ци је на ко јем се за вр ша ва кабл раз во да 
ста на или кабл се кун дар ног раз во да ста на;

50) при кључ на тач ка мре же (PTM) је фи зич ка тач ка на ко јој 
се крај њем ко ри сни ку услу ге омо гу ћу је при ступ јав ној ко му ни ка-
ци о ној мре жи;

51) при мар ни раз дел ни про стор је про стор уну тар ста на на ме-
њен елек трон ско ко му ни ка ци о ној опре ми, од но сно у окви ру ге не-
рич ког ка бли ра ња са др жи раз дел ник ста на и при дру же ну опре му;

52) при ступ на ка блов ска ка на ли за ци ја је ка блов ска ка на ли за-
ци ја на ре ла ци ји згра да  – при ступ на тач ка пар це ле на ме ње не по-
ла га њу при ступ них во до ва згра де;

53) при ступ на про сто ри ја (ENR; en tran ce ro om/spa ce) је про-
сто ри ја у ко јој се у згра ди здру жу ју сред ства око сни це згра де/бло-
ка згра да и спо ља шње мре же за при ступ; мо же са др жа ти и увод у 
згра ду, про сто ре опе ра то ра и слу жи ти за сме штај опре ме;

54) при ступ на тач ка бе жич не мре же је тач ка у ко јој се при-
мо пре дај ник бе жич не мре же не ког про сто ра спа ја на ка бли ра ње;

55) при ступ на тач ка пар це ле је тач ка на гра ни ци гра ђе вин ске 
пар це ле у бли зи ни нај бли же или за при кљу че ње нај по год ни је тач ке 
по сто је ће или пла ни ра не јав не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же 
или по сто је ћег при кључ ка на јав ну ка блов ску ка на ли за ци ју;

56) при ступ ни про стор ста на или ку ће је про стор на гра ни-
ци ста на или ку ће ко ји мо же са др жа ти ин тер фејс елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же ста на или ку ће и спо ља шње мре же за при ступ 
и са др жа ти тач ку раз гра ни че ња;
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57) при ступ ни во до ви згра де су елек трон ско ко му ни ка ци о ни 
во до ви за по ве зи ва ње згра де на спо ља шњу елек трон ско ко му ни ка-
ци о ну мре жу за при ступ;

58) про сто ри ја за опре му је про сто ри ја са кон тро ли са ним 
усло ви ма око ли не и сло же ни јим уре ђе њем про сто ра на ме ње ним 
цен тра ли зо ва ном сме шта ју ве ће ко ли чи не ак тив не мре жне опре-
ме, као и ве ћег бро ја раз дел ни ка;

59) раз дел ник је по јам ко ји опи су је функ ци ју ску па ком по не-
на та ге не рич ког ка бли ра ња кон цен три са них на јед ном ме сту на-
ме ње ном за кљу че њу ка бло ва под си сте ма ка бли ра ња и по ве зи ва њу 
истих ме ђу ве за ма или укр ште ним ве за ма;

60) раз дел ник бло ка згра да (CD; cam pus di stri bu tor) је раз-
дел ник ко ји се ка бло ви ма око сни це бло ка згра да по ве зу је са раз-
дел ни ци ма згра да уну тар бло ка згра да и ка блом при сту па спољ ној 
мре жи за при ступ са ин тер феј сом спољ не мре же за при ступ уко-
ли ко се оно на ла зи у ис тој згра ду;

61) раз дел ник ста на (HD; ho me di stri bu tor) је раз дел ник ко-
ји се ка бло ви ма раз во да ста на по ве зу је са ICT и ра ди о ди фу зним 
при кључ ци ма или се кун дар ним раз дел ни ци ма ста на, ка бло ви ма 
до во да под руч ја са спој ним тач ка ма под руч ја, а ка блом за при ступ 
спољ ној мре жи, од но сно спрат ним раз во дом и/или око сни цом 
згра де са ин тер феј сом спољ не мре же за при ступ сме ште ним у ста-
ну, од но сно згра ди;

62) раз дел ник згра де (BD; bu il ding di stri bu tor) је раз дел ник 
ко ји се ка бло ви ма око сни це згра де по ве зу је са спрат ним раз дел ни-
ци ма згра де, а ако је згра да уну тар мре же бло ка згра да, и ка блом 
око сни це бло ка згра де са раз дел ни ком бло ка згра да;

63) се кун дар ни раз дел ни про стор је про стор уну тар ста на 
ко ји мо же са др жа ти се кун дар ни раз дел ник ста на и при дру же ну 
опре му; 

64) се кун дар ни раз дел ник ста на је раз дел ник ко ји се ка блом 
раз во да ста на по ве зу је са раз дел ни ком ста на, ка бло ви ма се кун дар-
ног раз во да ста на са ра ди о ди фу зним и ИКТ при кључ ци ма, а ка-
бло ви ма зо не по кри ва ња са спој ним тач ка ма под руч ја; оси гу ра ва 
до дат ну при ла го дљи вост ка бли ра ња;

65) спој је упа ре ни спој ни еле мент или ком би на ци ја спој них 
еле ме на та, а ко ји се ко ри сти при по ве зи ва њу ка бло ва и ка блов ских 
еле ме на та са дру гим ка бло ви ма, ка блов ским еле мен ти ма и ак тив-
ном опре мом; 

66) спрат ни (ета жни) раз дел ник (FD; flo or di stri bu tor) је раз-
дел ник ко ји слу жи по ве зи ва њу око сни це згра де спрат ним под си-
сте ми ма ге не рич ког ка бли ра ња у згра ди; 

67) спрат ни раз дел ник у по слов ној згра ди је раз дел ник ко ји 
се са ка бло ви ма хо ри зон тал ног раз во да по ве зу је са ин фор ма ци о-
но ко му ни ка ци о ним при кључ ци ма пред мет ног спра та и по себ но 
са при кључ ци ма на мре жу ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о них тех но-
ло ги ја су сед ног спра та;

68) спрат ни раз дел ник у стам бе ној згра ди је раз дел ник у 
стам бе ној згра ди са ви ше ко ри сни ка ко ји се ка бло ви ма спрат ног 
раз во да по ве зу је са раз дел ни ци ма ста но ва пред мет ног спра та или 
спра то ва ко ји се на ла зе из над или ис под спра та на ко ме се на ла зи 
раз дел ник;

69) стам бе нопо слов на згра да је згра да у ко јој су не ки про-
сто ри на ме ње ни по сло ва њу, а не ки ста но ва њу, док оста так слу жи 
ин фра струк тур ној по др шци истог;

70) спој ни кабл је ка блов ска је ди ни ца или ка блов ски еле мент 
са нај ма ње јед ним за кљу че њем;

71) спо ља шња мре жа за при ступ (EN; ex ter nal net work) је 
спо ља шња јав на елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа за при ступ 
опе ра то ра ко ја се при ступ ним во до ви ма згра де или при јем ном ан-
те ном до во ди у згра ду;

72) стам бе на згра да је згра да и ко јој је ве ћи на про сто ра на-
ме ње на стал ном или по вре ме ном ста но ва њу, док оста так про сто ра 
слу жи ин фра струк тур ној по др шци истом;

73) си стем ка блов ске те ле ви зи је (CATV; com mu nity an ten na 
te le vi sion system) је мре жа за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла ко ја 
по сред ством уда ље них ан те на за при јем зе маљ ског и са те лит ског 
те ле ви зиј ског сиг на ла и/или ло кал них из во ра, омо гу ћа ва при јем 
при па да ју ћих услу га ра дио и те ле ви зиј ских про гра ма и ин тер-
ак тив них услу га и њи хо ву ди стри бу ци ју крај њим ко ри сни ци ма 
услу га;

74) тер ми нал на опре ма (TE; ter mi nal equ ip ment) је про из-
вод, од но сно ње го ва ком по нен та, ко ја се, у це ли ни или де ли мич-
но, ко ри сти за пру жа ње елек трон ских ко му ни ка ци о них услу га, а 

при кљу чу је се ди рект но или ин ди рект но, би ло ко јим пу тем, на ин-
тер феј се јав них елек трон ских ко му ни ка ци о них мре жа; 

75) тач ка кон со ли да ци је (CP; con so li da tion po int) је из бор-
на до дат на тач ка спа ја ња уну тар хо ри зон тал ног раз во да, а из ме ђу 
спрат ног раз дел ни ка и при кљу ча ка; при ме њу је се при ка бли ра њу 
по слов них про сто ра ко ји ра ди че стих про ме на кон фи гу ра ци је рад-
ног про сто ра зах те ва ју стал но при ла го ђа ва ње раз ме шта ња при-
кљу ча ка;

76) тач ка раз гра ни че ња (TRG) је тач ка у елек трон ско ко му-
ни ка ци о ној мре жи где на сту па про ме на вла сни штва и/или над зо ра 
ра да мре же; мо же се и не мо ра по кла па ти са ин тер феј сом спо ља-
шње при ступ не мре же, од но сно при кључ ном тач ком мре же; раз-
ли ку је мо тач ку раз гра ни че ња на ни воу ка бли ра ња и тач ку раз гра-
ни че ња на ни воу при кључ ка ак тив не мре жне опре ме;

77) ор ман елек трон ских ко му ни ка ци ја (TC; te le com mu ni ca tion 
(en)clo su re) је ку ћи ште опре мље но за сме штај ком по не на та си сте-
ма ка бли ра ња и апли ка циј ски спе ци фич не опре ме;

78) укр ште на ве за (CC; crosscon nect) је по сред ни на чин по-
ве зи ва ња под си сте ма ка бли ра ња са дру гим си сте мом ка бли ра ња и 
ак тив ном мре жном опре мом упо тре бом пре спој ног ка бла; 

79) услу ге си сте ма упра вља ња, кон тро ле и ко му ни ка ци је у 
згра ди или CCCB услу ге су услу ге упра вља ња кућ ним уре ђа ји ма 
и си сте ми ма ко је се ко ри сни ку ис по ру чу ју по сред ством CCCB – 
апли ка ци ја, BCT  – апли ка ци ја или ICT  – апли ка ци ја;

80) хи брид ни кабл је скуп две или ви ше раз ли чи тих вр ста или 
ка те го ри ја ка бла од но сно ка блов ских је ди ни ца уну тар јед ног за-
јед нич ког омо та ча или за јед нич ког окло па;

81) хо ри зон тал ни кабл је кабл ко ји спрат ни раз дел ник у окви-
ру ге не рич ког ка бли ра ња по слов них згра да по ве зу је са при кључ-
ком елек трон ских ко му ни ка ци ја или тач ком кон со ли да ци је.

Скра ће ни це и сим бо ли

Члан 3.
Скра ће ни це има ју сле де ће зна че ње:

AO ко ри снич ки при кљу чак 
BB око сни ца згра де
BBC кабл око сни це згра де
BCT ра дио-ди фу зне и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
BD раз дел ник згра де
BEF увод у згра ду
BF гран ски до вод
BN BCT  – мре жа згра де
BNI ин тер фејс BCT  – мре же згра де
BO ра дио-ди фу зни при кљу чак или BCT  – при кљу чак
CB око сни ца бло ка згра да
CBC кабл око сни це бло ка згра да
CC укр ште на ве за
CCCB упра вља ње, кон тро ла и ко му ни ка ци је у згра ди
CD раз дел ник бло ка згра да
CH ка нал (ко му ни ка ци о ни)
CN око сни ца елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 

опе ра то ра
CO кон трол ни при кљу чак или CCCB  – при кљу чак
CP тач ка кон со ли да ци је
CPC кабл кон со ли да ци је
CPL кон со ли да ци о на ве за
D раз дел ник 
DP раз дел на тач ка
ЕКИП елек трон ска ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра и 

по ве за на опре ма
EKM елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа
EN спољ на мре жа за при ступ
ENI ин тер фејс спољ не мре же за при ступ
EQP ак тив на мре жна опре ма
F спрат ни (ета жни) раз вод
FD спрат ни раз дел ник 
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GC ге не рич ко ка бли ра ње или ге не рич ки си стем ка-

бли ра ња 
GC-H ге не рич ко ка бли ра ње стам бе них про сто ра
GC-H-BCT ге не рич ко BCT  – ка бли ра ње ста на
GC-H-CCCB гeнеричко CCCB  – ка бли ра ње ста на
GC-H-ICT ге не рич ко ICT  – ка бли ра ње ста на
 GC-O ге не рич ко ка бли ра ње по слов ног про сто ра
GC-O-BCT ге не рич ко BCT  – ка бли ра ње по слов ног про сто ра
GC-O-ICT ге не рич ко ICT  – ка бли ра ње по слов ног про сто ра
H раз вод ста на
HC кабл раз во да ста на
HD раз дел ник ста на
HN BCT  – мре жа ста на
HNI ин тер фејс BCT  – мре же ста на
HR (спрат ни) хо ри зон тал ни раз вод
HRC хо ри зон тал ни кабл
ICT ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је
JMP Пре спа јач
KVG кли ма, вен ти ла ци ја и гре ја ње
L ве за (ко му ни ка ци о на)
MA TO ви ше на мен ски при кљу чак
MATV за јед нич ки ан тен ски си стем за при јем те ре стрич-

ке ра дио-ди фу зи је
MU TO Ви ше ко ри снич ки те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак
NA ка бли ра ње при сту па спољ ној мре жи за при ступ
NAC кабл при сту па спољ ној мре жи за при ступ
PAC пре спој ни кабл
PL стал на ве за
PP (пре)спој ни па нел/блок
PTM при кључ на тач ка мре же
PW си стем за во ђе ње ка бло ва
SBF ко ри снич ки до вод
SH се кун дар ни раз вод ста на
SHC кабл се кун дар ног раз во да ста на
SHD се кун дар ни раз дел ник ста на
SMATV за јед нич ки ан тен ски си стем за при јем са те лит ске 

ра дио-ди фу зи је
TC ор ман елек трон ских ко му ни ка ци ја
TE тер ми нал на опре ма
TEC спој ни кабл тер ми нал не опре ме 
TO те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак или ICT  – при-

кљу чак
TRG тач ка раз гра ни че ња
ZAS за јед нич ки ан тен ски си стем

Сим бо ли има ју сле де ће зна че ње:

Члан 4.
Пре ма вр сти елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, раз ли ку ју 

се основ не вр сте згра да, и то:
1) пре ма на ме ни:
(1) по слов не, 
(2) стам бе не, и 
(3) стам бе но-по слов не;

2) пре ма ко ри сни ци ма про сто ра: 
(1) згра де са јед ним ко ри сни ком (по слов ног/стам бе ног) про-

сто ра, 
(2) згра де са ви ше ко ри сни ка (по слов ног/стам бе ног) про сто ра;
3) на осно ву функ ци о нал не по ве за но сти елек трон ско ко му-

ни ка ци о них мре жа ко ри сни ка про сто ра:
(1) по је ди нач не згра де, и 
(2) бло ко ве згра да.
У за ви сно сти од вр сте згра да, од ре ђу је се ми ни мал ни ни во 

ква ли те та елек трон ско ко му ни ка ци о них мре жа, што се од но си на:
1) струк ту ру елек трон ско ко му ни ка ци о них мре жа, и
2) ре ле вант не пер фор ман се по је ди нач них еле ме на та елек-

трон ско ко му ни ка ци о не мре же. 
Елек тронскa комуникационa мрежa зградe са при па да ју ћом 

елек трон ском ко му ни ка ци о ном ин фра струк ту ром и по ве за ном опре-
мом, за јед но са дру гим ин фра струк тур ним си сте ми ма у згра ди, као 
што су во до вод ни, ка на ли за ци о ни, греј ни си сте ми, си сте ми елек тро-
ин ста ла ци ја, итд., оба ве зни je ин фра струк тур ни си стем згра де.

Основ ни усло ви и прин ци пи

Члан 5.
Елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа згра де се пла ни ра, ин ста-

ли ра, ко ри сти и одр жа ва та ко да:
1) се свим за ин те ре со ва ним опе ра то ри ма омо гу ћа ва при ступ 

згра да ма уз рав но прав не и не ди скри ми на тор не усло ве, на ме сти ма 
ко ја су пред ви ђе на за ин тер фејс спољ не мре же за при ступ (ENI);

2) се свим крај њим ко ри сни ци ма услу га у згра да ма омо гу ћа-
ва сло бо дан из бор опе ра то ра;

3) се свим крај њим ко ри сни ци ма услу га у згра да ма, не за ви-
сно од ме ди ју ма и си сте ма пре но са у мре жи за при ступ опе ра то ра, 
обез бе ђу је ми ни мал на упо тре ба:

(1) услу га ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
(ICT  – услу ге), 

(2) услу га ра ди о ди фу зних тех но ло ги ја (BCT  – услу ге), и 
(3) из бор но услу га упра вља ња, над зо ра и ко му ни ка ци је уре-

ђа ји ма и си сте ми ма у згра ди (CCCB  – услу ге);
4) свим крај њим ко ри сни ци ма услу га у згра да ма мо ра да бу-

де омо гу ће но ко ри шће ње услу га на ни воу про пи са ног ква ли те та;
5) упо тре ба елек трон ске ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре за 

при ступ и по ве за не опре ме згра да, као и за јед нич ког де ла елек-
трон ске ко му ни ка ци о не мре же згра да бу де бес плат на;

6) за до во ља ва ре ле вант не про пи се из обла сти из град ње и 
про стор ног пла ни ра ња, за шти те на ра ду, за шти те од по жа ра и за-
шти те жи вот не сре ди не. 

Основ ни под си сте ми ЕКМ-а

Члан 6.
Мре жа елек трон ских ко му ни ка ци ја згра де са сто ји се од:
1) опре ме елек трон ских ко му ни ка ци ја, и то:
(1) ка блов ске ин ста ла ци је или па сив не мре жне опре ме, 
(2) ак тив не мре жне опре ме, и 
(3) тер ми нал не опре ме;
2) ин фра струк ту ре елек трон ских ко му ни ка ци ја и по ве за не 

опре ме (ЕКИП) и то:
(1) си сте ма за во ђе ње ка бло ва, и 
(2) про сто ри ја за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја.
У по слов ним и стам бе ним згра да ма са ви ше ко ри сни ка про-

сто ра раз ли ку ју се:
1) за јед нич ка елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа са при па да-

ју ћом ин фра струк ту ром и по ве за ном опре мом  – део елек трон ско 
ко му ни ка ци о них мре жа за по тре бе свих ко ри сни ка про сто ра; 

2) при ват на елек трон ска ко му ни ка ци о на мре жа са при па да-
ју ћом ин фра струк ту ром и по ве за ном опре мом  – део елек трон ске 
ко му ни ка ци о не мре же за по тре бе од ре ђе ног ко ри сни ка про сто ра 
у згра ди из ве ден пре мо шћа ва њем за јед нич ке мре же елек трон ских 
ко му ни ка ци ја.

По је ди нач ни ко ри сник про сто ра мо же из оправ да них раз ло-
га (си гур ност ко му ни ка ци је, нео д го ва ра ју ћег тех нич ког ре ше ња 
за јед нич ке елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, нео д го ва ра ју ћег 
ка па ци те та и/или пер фор ман си и слич но) пре мо сти ти за јед нич-
ку елек трон ско ко му ни ка ци о ну мре жу од про сто ра ко ји ко ри сти 
до при ступ не про сто ри је згра де, за јед нич ке про сто ри је за опре му 
или про сто ра опе ра то ра, од но сно дру гих про сто ра пред ви ђе них за 
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сме штај ин тер феј са спољ не мре же за при ступ, при че му пред мет-
но пре мо шћа ва ње не сме на ру ши ти функ ци о нал не пер фор ман се 
за јед нич ке елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де. 

Струк ту ра ге не рич ког ка бли ра ња

Члан 7. 
При ли ком по ста вља ња ка бло ва за елек трон ско ко му ни ка ци о-

не мре же у згра да ма раз ли ку је мо (Сли ка 1):
1) ка бли ра ње при сту па спољ ној мре жи за при ступ (NA);
2) ге не рич ки си стем ка бли ра ња згра да (GC);
3) ка бли ра ње тер ми нал не опре ме.

Сли ка 1: Оп шта струк ту ра ге не рич ког ка бли ра ња
Упро шћен при каз еле ме на та ге не рич ког ка бли ра ња у јед ној 

стам бе ној згра ди дат је на Сли ци 2.

Сли ка 2: Упро шћен при каз еле ме на та ге не рич ког ка бли ра ња 
стам бе не згра де

Члан 8. 
Ка блов ска мре жа елек трон ских ко му ни ка ци ја мо же са др жа ти је-

дан или ви ше ма њих мре жа ко је су са ста вље не од сле де ћих еле ме на та:
1) раз дел ни ка xD:
(1) раз дел ник бло ка згра да (CD),
(2) раз дел ник зградe (BD),
(3) ета жни раз дел ник (F);
2) стал них ка бло ва xC, yC:
(1) кабл око сни це бло ка згра да (CBC),
(2) кабл око сни це згра де (BBC);
3) до дат них спој них та ча ка xP (CP  – тач ка кон со ли да ци је); 
4) ка бло ва за до дат не спој не тач ке xPC (CPC  – кабл кон со ли-

да ци је);
5) ко ри снич ких при кљу ча ка xO:
(1) те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (TO),
(2) при кљу чак мре же за пре нос те ле ви зиј ског сиг на ла (BO),
(3) кон трол ни при кљу чак (CO), 
(4) ви ше ко ри снич ки те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (MU TO),
(5) ви ше на мен ски при кљу чак (MA TO);
6) спој них/пре спој них еле ме на та: 
(1) спој них ка бло ва ак тив не мре жне опре ме (EC) (не спа да у 

ге не рич ко ка бли ра ње),
(2) пре спој них ка бло ва (PAC) или пре спа ја ча (JMP),
(3) спој них ка бло ва тер ми нал не опре ме (TEC) (не спа да у ге-

не рич ко ка бли ра ње).

Сли ка 3: Еле мен ти ге не рич ког ка бли ра ња згра да

Члан 9.
Елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа и ин фра струк ту ра елек-

трон ских ко му ни ка ци ја су оба ве зни де ло ви ин фра струк ту ре згра-
да, при че му:

1) па сив не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра да мо ра ју 
по др жа ва ти апли ка ци је ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја, ра ди о ди фу зних и апли ка ци ја упра вља ња, над зо ра и ко му ни-
ка ци је у згра ди;

2) ка бли ра ње у згра да ма мо ра би ти у нај ве ћој мо гу ћој ме ри 
ге не рич ко и мо ра се пла ни ра ти, ин ста ли ра ти и одр жа ва ти у скла ду 
са вр стом и спе ци фич но сти ма згра де, а та ко да мо гу по др жа ти ши-
рок скуп апли ка ци ја;

3) у слу ча ју ка да од ре ђе не мре жне апли ка ци је ни су по др жа-
не ге не рич ким ка бли ра њем, мо же се при ме ни ти и ка бли ра ње при-
ла го ђе но спе ци фич ној апли ка ци ји, у скла ду са ре ле вант ним срп-
ским, европ ским и ме ђу на род ним стан дар ди ма ка бли ра ња;

4) си стем за во ђе ње ка бло ва мо ра се пла ни ра ти, ин ста ли ра-
ти, ко ри сти ти и одр жа ва ти у скла ду са вр стом и спе ци фич но сти ма 
згра де, за др жа ва ју ћи у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ге не рич ке ка рак те-
ри сти ке;

5) про сто ри је на ме ње не опре ми елек трон ских ко му ни ка ци-
ја мо ра ју се пла ни ра ти, ин ста ли ра ти, ко ри сти ти и одр жа ва ти као 
про сто ри је на ме ње не сме шта њу ком по не на та ге не рич ког ка бли-
ра ња, од но сно ка бли ра ња за ин фор ма ци о не тех но ло ги је, као и ак-
тив не и па сив не мре жне и тер ми нал не опре ме, а у скла ду са вр-
стом згра де;

6) ре ше ња ин фра струк ту ре елек трон ских ко му ни ка ци ја згра-
де са ви ше ко ри сни ка, мо ра ју омо гу ћи ти сва ком ко ри сни ку про-
сто ра пре мо шћа ва ње за јед нич ког ка бли ра ња згра де на кнад ним по-
ста вља њем до дат них ка бло ва ко ји обез бе ђу ју пре мо шћа ва ње.

Ак тив на мре жна опре ма, као и тер ми нал на опре ма не по се-
ду је ге не рич ке од ли ке, јер су при ла го ђе не од ре ђе ној спе ци фич ној 
апли ка ци ји. Та кву опре му, са из у зет ком ак тив не и па сив не мре жне 
опре ме за јед нич ког ан тен ског си сте ма, од ре ђу ју, до ба вља ју, ин ста-
ли ра ју и по ве зу ју на елек трон ско ко му ни ка ци о ну мре жу згра де, 
крај њи ко ри сник услу ге и опе ра тор, сва ко у до ме ну сво је над ле-
жно сти, у скла ду са усло ви ма про пи са ним за ње но ко ри шће ње, 
као и зах те ви ма од го ва ра ју ћих апли ка ци ја и мре жних услу га.

За јед нич ки ан тен ски си стем мо ра би ти по ста вљен у окви ру 
стам бе них обје ка та са ви ше стам бе них је ди ни ца, стам бе них згра-
да са ви ше ко ри сни ка про сто ра и стам бе них де ло ва стам бе но-по-
слов них згра да. 

За јед нич ки ан тен ски си стем се ре а ли зу је као мре жа за пре-
нос те ле ви зиј ског сиг на ла, ко ја са др жи све де ло ве елек трон ско 
ко му ни ка ци о не мре же осим тер ми нал не опре ме. Тер ми нал ну 
опре му до ба вља, ин ста ли ра и спа ја на ко ри снич ки при кљу чак за-
јед нич ког ан тен ског си сте ма крај њи ко ри сник услу ге, у скла ду са 
про пи са ним усло ви ма. Као ми ни мум, за јед нич ки ан тен ски си стем 
мо ра омо гу ћи ти при јем не ко до ва них ана лог них и ди ги тал них зе-
маљ ских ра дио и те ле ви зиј ских сиг на ла од го ва ра ју ћег ни воа на 
ме сту згра де.

Члан 10. 
Ге не рич ки си стем ка бли ра ња у скло пу елек трон ско ко му-

ни ка ци о них мре жа, мо ра би ти уса гла шен са од ред ба ма овог пра-
вил ни ка, као и срп ским (SRPS), европ ским (EN) и ме ђу на род ним 
(ISO/IEC) стан дар ди ма за ге не рич ког ка бли ра ње, од но сно ка бли-
ра ње за ин фор ма ци о не тех но ло ги је. 

Ак тив на и тер ми нал на мре жна опре ма, ко ја по др жа ва од ре-
ђе ни скуп апли ка ци ја, мо ра би ти из ра ђе на та ко да по шту је европ-
ске, ме ђу на род не и про пи се Ре пу бли ке Ср би је за да те апли ка ци је, 
пред мет ну опре му и си гур ност опре ме, од но сно ко ри сни ка.

За јед нич ки ан тен ски си сте ми и дру ге вр сте BCT  – мре жа 
згра да, као што су MATV/SMATV и CATV, укљу чу ју ћи и при па-
да ју ћу ак тив ну опре му, мо ра ју би ти уса гла ше ни са од ред ба ма овог 
пра вил ни ка као и срп ским, европ ским и ме ђу на род ним стан дар ди-
ма за ка блов ске мре же за пре нос те ле ви зиј ских сиг на ла, звуч них 
сиг на ла и сиг на ла ин тер ак тив них услу га (Та бе ла), а на ро чи то са 
ре ле вант ним стан дар ди ма се ри ја EN/IEC 60728 и EN 50083, ко ји 
чи не стан дар ди за ци о ну око сни цу за BCT  – мре же.
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Та бе ла

Упо ред на ли ста ме ђу на род них (EN/ISO/IEC) и срп ских 
(SRPS) ре фе рент них стан дар да на ла зи се у При ло гу 1  – Упо ред на 
ли ста ме ђу на род них и срп ских ре фе рент них стан дар да, ко ји је од-
штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Тех нич ке ка рак те ри сти ке ка блов ских ин ста ла ци ја ЕКМ-а 
згра да и ње ног под си сте ма ЕКИП-а, ко је мо ра ју би ти за до во ље не 
да би се обез бе дио ми ни мум ква ли те та ЕКМ-а као сло же ног си-
сте ма, де фи ни са не су при ме њи вим стан дар ди ма ко ји се на ла зе у 
При ло гу 2  – Ли ста при ме њи вих стан дар да, ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По ве зи ва ње при ступ не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же  
и елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра да

Члан 11. 
Елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа згра де по ве зу је се са 

при ступ ним тач ка ма у са ста ву глав них си сте ма елек трон ско ко му-
ни ка ци о не мре же опе ра то ра пу тем мре же за при ступ опе ра то ра. 
У ци љу обез бе ђи ва ња упо тре бе раз ли чи тих услу га ви ше опе ра то-
ра и/или ра ди оси гу ра ња не пре кид ног пру жа ња услу га и у слу ча ју 
от ка зи ва ња по је ди них сег ме на та пред мет них мре жа, а при ме ном 
тех но ло шке ви ше стру ко сти, елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа 
згра де, од но сно по је ди нач не мре же уну тар згра да са ви ше ко ри-
сни ка про сто ра, мо гу се по ве за ти са јед ним или ви ше при ступ них 
та ча ка уну тар глав не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же јед ног 
или ви ше опе ра то ра пу тем јед не или ви ше мре жа за при ступ. 

Сме штај ин тер феј са спо ља шње мре же за при ступ је из бо ран 
у фа зи про јек то ва ња елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, у окви ру 
ску па мо гућ но сти ко је су у за ви сно сти од вр сте згра де. Ко на чан 
сме штај основ них и си гур но сних (ре дун дант них) ин тер феј са спо-
ља шње мре же за при ступ, од ре ђу је се у тех нич кој до ку мен та ци ји 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де и на кон то га пре ста је 
би ти из бо ран, од но сно сви опе ра то ри при сту па ју елек трон ско ко-
му ни ка ци о ној мре жи згра де и крај њим ко ри сни ци ма услу га са мо 
на овим од ре ђе ним ме сти ма.

Члан 12. 
Тач ка раз гра ни че ња спо ља шње елек трон ске ко му ни ка ци о не 

мре же опе ра то ра и елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же згра де, од-
но сно ко ри сни ка по слов ног и стам бе ног про сто ра, од ре ђу је се као 
тач ка у ко јој на ре ла ци ји мре жа за при ступ опе ра то ра  – при ват на 
мре жа за при ступ на сту па про ме на вла сни штва и/или над зо ра ра да. 

Тач ка раз гра ни че ња на ни воу ка блов ске ин ста ла ци је елек-
трон ско ко му ни ка ци о не мре же опе ра то ра и елек трон ско ко му ни-
ка ци о не мре же згра де од ре ђу је се сме шта њем ин тер феј са мре же 

за при ступ и утвр ђи ва њем усло ва при кљу че ња на елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же згра де на исту, од но сно елек трон ско ко му ни-
ка ци о не мре же опе ра то ра.

Члан 13. 
При ступ ни во до ви згра да по ла жу се у при ступ ну ка блов ску 

ка на ли за ци ју. При ступ на ка блов ска ка на ли за ци ја по ве зу је згра ду са 
при ступ ном тач ком елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же опе ра то ра.

При ступ на ка блов ска ка на ли за ци ја се пла ни ра, ко ри сти и 
одр жа ва у скла ду са:

1) зах те ви ма у по гле ду:
(1) град ње ка блов ске ка на ли за ци је,
(2) на чи ну и усло ви ма од ре ђи ва ња зо не ин фра струк ту ре 

елек трон ских ко му ни ка ци ја и по ве за не опре ме, за штит не зо не и 
ра дио ко ри до ра,

(3) на чи ну и усло ви ма ко ри шће ња при сту па и за јед нич ког ко-
ри шће ња елек трон ско ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по ве за не 
опре ме;

2) ва же ћим план ским до ку мен том ужег под руч ја.
За по слов не згра де и згра де са ко ри сни ци ма чи је по сло ва-

ње бит но за ви си од стал ног при сту па јав ним елек трон ско ко му-
ни ка ци о ним мре жа ма, пре по ру чу је се при ступ раз ли чи тим јав ним 
елек трон ско ко му ни ка ци о ним мре жа ма пре ко раз ли чи тих во до ва 
при ступ не ка блов ске ка на ли за ци је и раз ли чи тих при сту па згра ди. 

Члан 14.
По ве зи ва ње ка блов ских ин ста ла ци ја по слов не или стам бе не 

згра де са ин тер феј сом спо ља шњих еле ме на та мре же за при ступ 
ре а ли зу је се при ме ном па сив них ме ђу ве за или укр ште них ве за. 
Пер фор ман се струк ту ре ко ја по ве зу је ове две мре же мо ра ју се узе-
ти у об зир при пла ни ра њу, про јек то ва њу и им пле мен та ци ји апли-
ка ци ја. 

Ин тер фејс спо ља шње мре же за при ступ мо же се ре а ли зо ва ти 
као опре ма за за кљу че ње при ступ них во до ва, про стор но одво је на 
од раз дел ни ка елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де са ко јом 
се по ве зу је или као ја сно из дво је ни па нел у са ста ву раз дел ни ка. 

У слу ча ју бло ка по слов них згра да са јед ним ко ри сни ком про-
сто ра:

1) спо ља шњи део мре же за при ступ је у згра ди са раз дел ни-
ком бло ка згра да и по ве зу је се са истим или је у са ста ву истог;

2) у оправ да ним слу ча је ви ма, спо ља шњи део мре же за при-
ступ мо же би ти у не кој од при па да ју ћих згра да са мо са раз дел ни-
ком згра де и по ве зу је се са истим или је у са ста ву истог. 

У слу ча ју јед не згра де са јед ним ко ри сни ком про сто ра ин тер-
фејс спо ља шње мре же је у пред мет ној згра ди и по ве зу је се са при-
па да ју ћим раз дел ни ком у згра ди или је у са ста ву истог. 

У слу ча ју згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра:
1) ако по сто је од го ва ра ју ће за јед нич ке око сни це згра де, од-

но сно за јед нич ка ка блов ска ин ста ла ци ја при сту па спо ља шњој 
мре жи за при ступ ко је ко ри сте ко ри сни ци про сто ра и спо је ни су 
на за јед нич ки раз дел ник згра де или ета же, ин тер фејс спо ља шњем 
де лу мре же за при ступ је у за јед нич ким про сто ри ма згра де, по-
ве зу је се са од го ва ра ју ћим раз дел ни ком згра де или ета же или је у 
са ста ву истог;

2) ако не по сто је од го ва ра ју ће за јед нич ке око сни це згра де, 
од но сно за јед нич ка ка блов ска ин ста ла ци ја при сту па спо ља шњој 
мре жи за при ступ, ко је ко ри сте ко ри сни ци про сто ра, или исто по-
сто ји, али не ки ко ри сни ци про сто ра из оправ да них раз ло га же ле 
да их пре мо сте, при па да ју ћи ин тер фејс спо ља шњег де ла мре же за 
при ступ се на ла зи у про сто ри ја ма тих ко ри сни ка, по ве зу је се са 
раз дел ни ци ма у тим про сто ри ја ма или је у са ста ву тих раз дел ни ка. 

Ра ди обез бе ђи ва ња си гур но сти и кон ти ну ал но сти пру жа ња 
услу га спо ља шње мре же за при ступ, ви ше не за ви сних мре жа за 
при ступ на раз ли чи тим ме сти ма и раз ли чи тим тра са ма мо гу се по-
ве зи ва ти на ви ше раз дел ни ка елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же 
згра да.

Члан 15. 
Број и вр ста под си сте ма ка блов ске ин ста ла ци је згра да, од но-

сно при па да ју ћих раз дел ни ка од ре ђу је се у скла ду са:
1) вр стом згра де;
2) ге о гра фи јом и ве ли чи ном бло ка згра да;
3) ар хи тек тон ско-гра ђе вин ским ре ше њи ма и ве ли чи ном згра де;
4) пред ви ди вим бро јем по треб них ко ри снич ких при кљу ча ка;
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5) то по ло шким огра ни че њи ма (ду жи на, број спо је ва, и слич-
но) и пред ло гом из во ђе ња ко му ни ка ци о них ка на ла, а ра ди по сти-
за ња по треб них ква ли та тив них раз ре да ка на ла;

6) обез бе ђи ва њем функ ци о нал но сти елек трон ско ко му ни ка-
ци о не мре же свим ко ри сни ци ма услу га.

При од ре ђи ва њу бро ја и вр сте раз дел ни ка у скло пу ка блов ске 
ин ста ла ци је згра да:

1) ка па ци тет и фи зич ки во лу мен раз дел ни ка од ре ђу ју се на 
осно ву ве ли чи не и сло же но сти ин ста ла ци је, ко ју оп слу жу ју, уз 
оси гу ра ње до дат них ка па ци те та за бу ду ћа про ши ре ња у ви си ни од 
50% од по сто је ћих при кљу ча ка;

2) раз дел ни ци се сме шта ју та ко да су ду жи не ка бло ва од раз-
дел ни ка до ве за них еле ме на та си сте ма, у скла ду са пред ло зи ма за 
из во ђе ње ка на ла и њи хо вим ка рак те ри сти ка ма пре но са, по мо гућ-
но сти ми ни мал не.

Члан 16. 
Ком по нен те ка бли ра ња, од но сно ко му ни ка ци о ни ка на ли и 

спој ни при бор мо ра ју сво јом кон струк ци јом и на чи ном ин ста ли-
ра ња би ти от пор ни на мо гу ће штет не ути ца је око ли не у ко јој се 
при ме њу ју. Ка бло ви и еле мен ти за спа ја ње ко ји се ко ри сте уну тар 
и из ван згра да мо ра ју би ти за исто де кла ри са ни. 

Елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа стам бе них згра да

Члан 17.
По ста вља њем елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же стам бе не 

згра де обез бе ђу ју се тех нич ки усло ви за ус по ста вља ње ве зе из ме-
ђу јед ног или ви ше опе ра то ра и јед ног или ви ше ко ри сни ка стам-
бе ног про сто ра.

У хи је рар хиј ској струк ту ри ка бли ра ња елек трон ске ко му ни-
ка ци о не мре же стам бе не згра де, раз ли ку ју се сле де ће функ ци о-
нал не це ли не (Сли ка 4):

Сли ка 4: Основ на струк ту ра ICT/BCT  – ка бли ра ње стам бе не 
згра де

1) ICT/BCT-ка бли ра ње при сту па спољ ној мре жи за при ступ (NA);
2) ге не рич ко ка бли ра ње ста на (GC-H):
(1) ге не рич ко ка бли ра ње ста на за по тре бе пру жа ња ин фор ма-

ци о но ко му ни ка ци о них услу га (GC-H-ICT),
(2) ге не рич ко ка бли ра ње за по тре бе услу га ра ди о ди фу зних 

тех но ло ги ја (GC-H-BCT),
(3) из бор но ге не рич ко ка бли ра ње за упра вља ње, над зор и ко-

му ни ка ци ју у згра ди (GC-H-CCCB); 
3) ка бли ра ње тер ми нал не опре ме.
При ка бли ра њу елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же стам бе-

не згра де са ви ше ко ри сни ка стам бе них про сто ра, у за ви сно сти од 
на ме не и струк ту ре елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же и са при-
па да ју ћом ин фра струк ту ром и по ве за ном опре мом, мо гу ћи су сле-
де ћи под си сте ми: 

1) за ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о не услу ге:
(1) око сни ца згра де за пру жа ње ин фор ма ци о но ко му ни ка ци-

о них услу га,
(2) спрат но ка бли ра ње за по тре бе ин фор ма ци о но ко му ни ка-

ци о них услу га;
2) за ра ди о ди фу зне услу ге (у скло пу за јед нич ког ан тен ског 

си сте ма згра де, од но сно си сте ма ка блов ске те ле ви зи је у згра ди):
(1) око сни це згра де за по тре бе пру жа ња ра ди о ди фу зних 

услу га,
(2) спрат но ка бли ра ње за по тре бе ра ди о ди фу зних услу га.

При ре а ли за ци ји при сту па под си сте ма за ин фор ма ци о но ко-
му ни ка ци о не услу ге, од но сно под си сте ма за ра ди о ди фу зне услу ге 
(ICT/BCT под си сте ма) спољ ној мре жи за при ступ (NA) стам бе них 
згра да са ви ше ко ри сни ка стам бе них про сто ра, мо гу се ко ри сти ти 
сле де ћи ин тер феј си:

1) ин тер фејс за при ступ спољ ној мре жи за при ступ (ENI)/ин-
тер фејс BCT  – мре же ста на (HNI), ко ји се на ла зи у ста ну (у згра ди); 

2) ин тер фејс за при ступ спољ ној мре жи за при ступ (ENI)/ин-
тер фејс BCT  – мре же згра де (BNI), ко ји се на ла зи из ван ста на, у 
за јед нич ком те ле ко му ни ка ци о ном про сто ру згра де.

Члан 18. 
Ге не рич ко ка бли ра ње ста на за по тре бе мре жа за пру жа ње 

ин фор ма ци о но ко му ни ка ци о них и ра ди о ди фу зних апли ка ци ја са 
при па да ју ћим услу га ма (GC-H-ICT/BCT), мо же са др жа ти сле де ће 
под си сте ме (Сли ка 4):

1) раз вод ста на (H);
2) из бор но, се кун дар ни раз вод ста на (SH).
Функ ци о нал ни еле мен ти и ин тер феј си си сте ма и под си сте ма 

из ста ва 1. овог чла на су:
1) раз дел ник ста на (HD); 
2) кабл раз во да ста на (HC); 
3) се кун дар ни раз дел ник ста на (SHD)  – из бор но; 
4) кабл се кун дар ног раз дел ни ка ста на (SHC)  – из бор но; 
5) апли ка циј ске при кључ ке: 
(1) те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (TO), 
(2) ра ди о ди о ди фу зни при кљу чак (BO), 
(3) ви ше на мен ски при кљу чак (MA TO).
У раз во ду ста на (H) и се кун дар ном раз во ду ста на (SH) ни-

је до зво ље но по ста вља ње до дат не ра став не/спој не тач ке. Ка бло ви 
раз во да ста на (HC) и се кун дар ног раз во да ста на (SHC) мо ра ју се 
из ве сти без пре кид не тач ке.

Ка бли ра ње тер ми нал не опре ме за пру жа ње ин фор ма ци о но 
ко му ни ка ци о них и ра ди о ди фу зних услу га, ко јим се вр ши по ве зи-
ва ње ра ди о ди фу зног при кључ ка (BO), као и те ле ко му ни ка ци о ног 
при кључ ка (TO) са тер ми нал ном опре мом (TE), не сма тра се де-
лом ге не рич ког ка бли ра ња стам бе них про сто ра, јер је по пра ви лу 
при ла го ђе но од го ва ра ју ћој спе ци фич ној тер ми нал ној опре ми.

Елек трон ско ко му ни ка ци о на мре жа по слов них згра да

Члан 19. 
У хи је рар хиј ској струк ту ри ка бли ра ња елек трон ске ко му ни-

ка ци о не мре же по слов не згра де, раз ли ку ју се сле де ће функ ци о-
нал не це ли не (Сли ка 5):

1) ка бли ра ње при сту па спо ља шњој мре жи за при ступ (NA);
2) ге не рич ко ка бли ра ње по слов них про сто ра (GC-O) и то:
(1) ге не рич ко ICT  – ка бли ра ње по слов них про сто ра (GC-O-

ICT),
(2) по из бо ру и ге не рич ко BCT-ка бли ра ње по слов них про сто-

ра (GC-O-BCT);
3) ка бли ра ње ин ди ви ду ал ног рад ног про сто ра (WA).

Члан 20. 
Ге не рич ко ICT-ка бли ра ње по слов них про сто ра (GC-O-ICT) 

слу жи за по др шку ICT-апли ка ци ја сa при па да ју ћим услу га ма, а 
мо же са др жа ва ти сле де ће под си сте ме (Сли ка 5):

1) око сни це:
(1) око сни цу бло ка згра да (CB), и
(2) око сни цу згра де (BB);
2) ета жни, од но сно хо ри зон тал ни раз вод (HR).
Функ ци о нал ни еле мен ти и ин тер феј си под си сте ма из ста ва 1. 

овог чла на мо гу би ти:
1) раз дел ник бло ка згра да (CD);
2) кабл око сни це бло ка згра да (CBC);
3) раз дел ник згра де (BD);
4) кабл око сни це згра де (BBC);
5) ета жни раз дел ник (FD);
6) хо ри зон тал ни кабл (HRC);
7) тач ка кон со ли да ци је (CP)  – из бор но до дат на спој на тач ка;
8) кон со ли да ци о ни кабл (CPC)  – кабл из бор не до дат не спој не 

тач ке;
9) те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (TO) или ви ше ко ри снич ки 

те ле ко му ни ка ци о ни при кљу чак (MU TO).



28. децембар 2012. Број 123 31
Тач ка кон со ли да ци је (CP), као из бор на до дат на спој на тач ка 

уну тар хо ри зон тал ног раз во да, ко ја слу жи за по сти за ње флек си-
бил но сти у ин ста ла ци ја ма у по слов ној око ли ни са че стим про ме-
на ма, мо же се из ве сти као ме ђу ве за. Осим из бор не тач ке кон со-
ли да ци је, не до зво ља ва ју се до дат не спој не тач ке, од но сно кабл 
око сни це бло ка згра да (CBC), кабл око сни це згра де (BBC), хо ри-
зон тал ни кабл (HRC) и кон со ли да ци о ни кабл (CPC) мо ра ју би ти 
не пре кид ни. 

Ка бли ра ње ин ди ви ду ал ног рад ног про сто ра не сма тра се де-
лом ге не рич ког ка бли ра ња по слов ног про сто ра, јер мо же би ти по-
ста вље но ра ди пру жа ња спе ци фич не апли ка ци је.

Сли ка 5: Основ на струк ту ра ге не рич ког ка бли ра ња по слов-
них про сто ра за ICT-апли ка ци је

Члан 21.
У слу ча ју по слов не згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра ва жи и:
1) око сни ца згра де, од но сно ка бли ра ње при сту па спо ља шњој 

при ступ ној мре жи мо гу би ти:
(1) за јед нич ки за ви ше ко ри сни ка про сто ра са рас по де лом 

при ступ них ка па ци те та око сни це ета же, од но сно при ступ них ка-
па ци те та по јед ном ко ри сни ку про сто ра у за ви сно сти од ње го вих 
пред ви ди вих по тре ба, а на ни воу за јед нич ког раз дел ни ка згра де, 
за јед нич ких ка бло ва око сни це згра де, од но сно ка бла мре же за 
при ступ,

(2) при ват ни за по је ди нач ног ко ри сни ка про сто ра, са при ват-
ним раз дел ни ци ма и ка бло ви ма, при че му се за пре мо шће ње за јед-
нич ког ка бли ра ња ко ри сти пре мо сти ви си стем за во ђе ње ка бло ва,

(3) ком би но ва ног вла сни штва по је ди них ком по не на та (као 
што су за јед нич ки раз дел ник згра де, а при ват ни ка бло ви);

2) при од лу ци о ре а ли за ци ји за јед нич ких, при ват них и ком-
би но ва них око сни ца згра де, од но сно ка бли ра ња при сту па спо ља-
шњој мре жи за при ступ, по треб но је раз мо три ти зах те ве ко ри сни ка 
про сто ра у по гле ду си гур но сти елек трон ско ко му ни ка ци о них мре-
жа, мо гућ но сти ја сног раз гра ни че ња елек трон ско ко му ни ка ци о них 
мре жа по је ди них ко ри сни ка про сто ра и мре жа елек трон ских ко му-
ни ка ци ја опе ра то ра, од но сно елек трон ско ко му ни ка ци о них мре жа 
по је ди них ко ри сни ка про сто ра ме ђу соб но, мо гућ но сти над зо ра и 
упра вља ња елек трон ско ко му ни ка ци о них мре жа, као и мо гућ но сти 
по де ле и од ре ђи ва ња од го вор но сти над ра дом да те мре же. 

Члан 22. 
За сме штај опре ме мре же елек трон ских ко му ни ка ци ја са 

при па да ју ћом ин фра струк ту ром елек трон ских ко му ни ка ци ја и по-
ве за ном опре мом по слов них згра да ко ри сте се сле де ћи про сто ри 
за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја:

1) ин тер фејс мре же у згра ди;
2) при ступ на про сто ри ја згра де;
3) про сто ри опе ра то ра;
4) у слу ча ју по слов не згра де са јед ним ко ри сни ком про сто ра 

или у про сто ру јед ног ко ри сни ка уну тар згра де са ви ше ко ри сни ка 
про сто ра:

(1) про сто ри ја за опре му,
(2) ета жне про сто ри је елек трон ских ко му ни ка ци ја,
(3) ета жни ор ма ни елек трон ских ко му ни ка ци ја;
5) до дат ни про сто ри у слу ча ју згра де са ви ше ко ри сни ка про-

сто ри ја или у про сто ру јед ног ко ри сни ка уну тар згра де са ви ше 
ко ри сни ка про сто ра:

(1) увод у про стор ко ри сни ка по слов ног про сто ра,
(2) за јед нич ка про сто ри ја за опре му,
(3) за јед нич ке ета жне про сто ри је за елек трон ско ко му ни ка-

ци о ну опре му.

Ин тер фејс спо ља шње мре же за при ступ, ан тен ских во до-
ва бе жич них мре жа за при ступ згра ди или за јед нич ког ан тен ског 
си сте ма, или за јед нич ког ан тен ског си сте ма за при јем те ре стрич-
ке те ле ви зи је, или за јед нич ког ан тен ског си сте ма за при јем са те-
лит ске те ле ви зи је или си стем ка блов ске те ле ви зи је из во де се као 
по себ ни про сто ри за опре му елек трон ских ко му ни ка ци ја са раз во-
дом до ре ле вант них про сто ри ја елек трон ских ко му ни ка ци ја или са 
не по сред ним за вр шет ком у истим. 

За здру жи ва ње сред ста ва око сни ца згра де или бло ка згра да 
спо ља шње мре же за при ступ, ко ри сти се при ступ на про сто ри ја 
или при ступ ни про стор згра де. По треб на опре ма опе ра то ра сме-
шта се у про стор опе ра то ра. Ак тив на и па сив на мре жна опре ма, 
ко ја зах те ва по себ но кон тро ли са ну око ли ну и/или сло же ни је уре-
ђе ње про сто ра сме шта се у про сто ри ју за опре му, ко ја по по тре би 
мо же са др жа ти раз дел ни ке, про сто ри је опе ра то ра, ин тер фејс спо-
ља шње мре же за при ступ и ин тер фејс у згра ду. 

Раз дел ни ци са при па да ју ћом ак тив ном опре мом се сме шта ју 
у ета жне про сто ри је за елек трон ско ко му ни ка ци о ну опре му, при 
че му, уко ли ко је у овој про сто ри ји по треб но сме сти ти ви ше од 
јед ног раз дел ни ка и ак тив ну мре жну опре му пре по ру чу је се ко ри-
шће ње про сто ри ја за елек трон ско ко му ни ка ци о ну опре му. Раз дел-
ник за блок згра да или згра ду сме шта се у при ступ ну про сто ри ју 
или при ступ ни про стор згра де, а у по себ ним слу ча је ви ма мо же се 
ко ри сти ти и ета жни ор ман за елек трон ско ко му ни ка ци о ну опре му.

У слу ча ју по слов не згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра ва жи:
1) функ ци је ета жних про сто ри ја елек трон ских ко му ни ка ци ја, 

са мо за по тре бе за јед нич ке мре же елек трон ских ко му ни ка ци ја са 
при па да ју ћом елек трон ско ко му ни ка ци о ном ин фра струк ту ром и 
по ве за ном опре мом, има за јед нич ка ета жна про сто ри ја за си сте ме 
елек трон ских ко му ни ка ци ја;

2) функ ци је про сто ри је за опре му, са мо за по тре бе за јед нич ке 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де, има за јед нич ка про сто-
ри ја за опре му;

3) ин тер феј си у про стор ко ри сни ка по слов ног ко ри сни ка за 
во до ве за јед нич ке мре же елек трон ских ко му ни ка ци ја згра де и/или 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же за при ступ (у слу ча ју пре мо-
шћа ва ња за јед нич ке елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же са при па-
да ју ћим елек трон ско ко му ни ка ци о ном ин фра струк ту ром и по ве за-
ном опре мом);

4) раз дел ни ци и ак тив на елек трон ско ко му ни ка ци о на опре-
ма у вла сни штву ко ри сни ка про сто ра се не сме шта ју у за јед нич-
ку про сто ри ју за опре му не го у про сто ри ју за опре му у ње го вом 
про сто ру;

5) ин тер фејс елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же се у слу ча-
ју згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра, а у за ви сно сти од рас по-
ло жи во сти око сни ца као и зах те ва ко ри сни ка про сто ра за све или 
по је ди нач не ко ри сни ке про сто ра, сме шта у за јед нич ке про сто ри је 
згра де и то за јед нич ке ета жне про сто ри је за елек трон ско ко му ни-
ка ци о ну опре му, за јед нич ке про сто ри је за елек трон ско ко му ни ка-
ци о ну опре му и при ступ не про сто ри је;

6) у слу ча ју пре мо шћа ва ња за јед нич ке елек трон ско ко му ни-
ка ци о не мре же згра де са при па да ју ћом елек трон ско ко му ни ка ци-
о ном ин фра струк ту ром и по ве за ном опре мом за по тре бе не ког од 
ко ри сни ка про сто ра, про сто ри опе ра то ра за тог ко ри сни ка мо гу се 
на ла зи ти и у ње го вом про сто ру.

При кључ ци на елек трон ско ко му ни ка ци о ну мре жу сме шта ју 
се у ин ди ви ду ал не про сто ре у скла ду са ар хи тек тон ско гра ђе вин-
ским ре ше њи ма про сто ра и то та ко да су увек до ступ не крај њим 
ко ри сни ци ма услу га. 

Члан 23.
При ли ком од ре ђи ва ња бро ја раз дел ни ка за блок згра да и раз-

дел ни ка за згра де:
1) пред ви ђа се нај ма ње је дан раз дел ник за блок згра да и је-

дан за сва ку згра ду у том бло ку згра да;
2) уко ли ко блок згра да са др жи са мо јед ну згра ду ко ја се мо-

же оп слу жи ва ти са мо јед ним раз дел ни ком за згра ду, раз дел ник за 
згра ду мо же пре у зе ти и функ ци ју раз дел ни ка за блок згра да;

3) ве ли ке згра де мо гу се оп слу жи ва ти са ви ше раз дел ни ка за 
згра де ко ји су по ве за ни на раз дел ни ке бло ка згра да.

Члан 24. 
Ми ни ма лан по тре бан број ко ри снич ких при кљу ча ка на ме-

ње них стан дард ном по сло ва њу (што под ра зу ме ва упо тре бу два 
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тер ми нал на уре ђа ја, на при мер ра чу нар и те ле фон ски уре ђај) од-
ре ђу је се на осно ву бро ја рад них про сто ра на ме ње них по слов ним 
ак тив но сти ма. 

При од ре ђи ва њу бро ја, вр сте и рас по ре да при кљу ча ка ва жи:
1) сва ки ин ди ви ду ал ни рад ни про стор опре ма се ми ни мал но 

ба кар ним јед но ко ри снич ким при кључ ком ко ји са др жи два ви ше-
ко ри снич ка при кључ ка, при че му сва ки ви ше ко ри снич ки при кљу-
чак са др жи ба лан си ра ну утич ни цу ко ја је ве за на на че тво ро пар ни 
ба лан си ра ни кабл ета жне хо ри зон тал не ка бла же; пре по ру чу је се 
да се сва ки ин ди ви ду ал ни рад ни про стор опре ми са ми ни мал но 
два јед но ко ри снич ка при кључ ка;

2) ин ди ви ду ал не рад не про сто ри је, ко је су про дај на ме ста, 
по треб но је опре ми ти са два јед но ко ри снич ка при кључ ка или 
укуп но че ти ри ви ше ко ри снич ка при кључ ка;

3) по себ не рад не про сто ри је на ме ње не су оба вља њу по сло ва 
ко ји зах те ва ју сло же ни је услу ге елек трон ско ко му ни ка ци о них мре-
жа, опре ма ју се ве ћим бро јем при кљу ча ка; пре по ру чу је се опре ма-
ње са ми ни мал но три јед но ко ри снич ка при кључ ка по јед ној ин ди-
ви ду ал ној рад ној про сто ри ји, уну тар пред мет ног про сто ра.

Члан 25. 
За јед нич ки ан тен ски си стем згра де са др жи сле де ће под си-

сте ме:
1) спо ља шњи под си стем ка бли ра ња и око сни це мре же за 

пру жа ње ра ди о ди фу зних услу га;
2) око сни ца згра де за мре жу ра ди о ди фу зних услу га;
3) ета жни раз вод мре же ра ди о ди фу зних услу га.
Функ ци о нал ни еле мен ти и ин тер феј си под си сте ма из ста ва 

1. овог чла на су:
1) глав на ста ни ца са ан те на ма;
2) гран ски до вод;
3) ин тер фејс мре же за пру жа ње ра ди о ди фу зних услу га згра де;
4) мре жа за пру жа ње ра ди о ди фу зних услу га згра де; 
5) ин тер фејс ета жног огран ка;
6) ета жни раз дел ник;
7) ко ри снич ки ин тер фејс;
8) ин тер фејс мре же за пру жа ње ра ди о ди фу зних услу га ста на.
Уме сто за јед нич ког ан тен ског си сте ма за сва ку по је ди нач ну 

згра ду, мо же се за блок згра да из ве сти за јед нич ки ан тен ски си стем 
бл окa згра да ко ји ра ди о ди фу зне апли ка ци је са при па да ју ћим услу-
га ма ди стри бу и ра по је ди нач ним стам бе ним згра да ма ко ри сте ћи 
ви ше око сни ца цен трал ног де ла мре же за пру жа ње ра ди о ди фу-
зних услу га по ве за не на ин тер фејс мре же за пру жа ње ра ди о ди фу-
зних услу га да тих згра да. 

Члан 26.
У за ви сно сти од тех нич ких ре ше ња, си стем ка блов ске те ле-

ви зи је и за јед нич ки ан тен ски си стем при сту па ју ге не рич ком ин-
тер феј су мре же за пру жа ње ра ди о ди фу зних услу га ста на упо тре-
бом за јед нич ких сег ме на та елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же са 
при па да ју ћим ин фра струк ту ром и по ве за ном опре мом. 

Тех нич ко ре ше ње по ве зи ва ња за јед нич ког ан тен ског си сте ма 
на мре жу елек трон ских ко му ни ка ци ја ста на и при па да ју ћа па сив-
на и ак тив на опре ма мо ра ју ми ни мал но омо гу ћи ти исто вре ме ну 
упо тре бу ра ди о ди фу зних услу га на нај ма ње јед ном при кључ ку на-
ме ње ном овим услу га ма у сва кој од про сто ри ја на ме ње них упо-
тре би ра ди о ди фу зних услу га и, по по тре би, мо гућ ност пре спа ја ња 
сиг на ла на дру ги при кљу чак у тој про сто ри ји. 

Про сто ри за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја

Члан 27. 
За сме штај еле ме на та елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же 

стам бе не згра де мо гу се ко ри сти ти сле де ћи про сто ри за по тре бе 
елек трон ских ко му ни ка ци ја:

1) ин тер фејс у ку ћу или стан;
2) при ступ ни про стор ку ће или ста на; 
3) про стор ку ће или ста на;
4) до дат ни про сто ри у слу ча ју стам бе не згра де са ви ше ко ри-

сни ка про сто ра:
(1) ин тер фејс у згра ди,
(2) при ступ на про сто ри ја/про стор згра де,
(3) про сто ри опе ра то ра,
(4) за јед нич ка про сто ри ја за опре му,
(5) за јед нич ке ета жне про сто ри је за елек трон ске ко му ни ка-

ци је.

Члан 28.
За стан ва жи:
1) ин тер фејс спо ља шње мре же за при ступ сме шта се у при-

ступ ни про стор ста на, ко ји се по ве зу је са ин тер феј сом у стан или 
се исти у ње му за вр ша ва;

2) при кљу чак на елек трон ско ко му ни ка ци о ну мре жу, при-
кљу чак на мре жу ко ја пру жа ра ди о ди фу зне услу ге, ви ше на мен ски 
при кљу чак и кон трол ни при кљу чак се сме шта ју у про сто ри је ста-
на у скла ду са гра ђе вин ско-ар хи тек тон ским ре ше њем стам бе ног 
про сто ра, та ко да су увек до ступ ни крај њим ко ри сни ци ма услу га.

За по ро дич не ку ће са јед ном по ро ди цом и удво је не стам бе-
не објек те до дат но ва жи да се ин тер фејс спо ља шње мре же за при-
ступ и ин тер фејс мре же за ра ди о ди фу зне услу ге, мо гу на ла зи ти у 
при ступ ном про сто ру ку ће, при че му у слу ча ју двој ног стам бе ног 
про сто ра је дан при ступ ни про стор ку ће оп слу жу је обе ку ће у са-
ста ву објек та. Увод во до ва спо ља шње мре же за при ступ и ан тен-
ских во до ва, у ку ћу или обје кат, из во ди се као за се бан про стор са 
до во дом до при ступ ног про сто ра ку ће или не по сред ним за вр шет-
ком у при ступ ном про сто ру ку ће.

За стам бе не згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра до дат но ва жи:
1) за здру жи ва ње за јед нич ких сред ста ва око сни ца ин фор ма-

ци о но ко му ни ка ци о не мре же и мре же за пру жа ње ра ди о ди фу зних 
услу га и спо ља шње мре же за при ступ мо же се ко ри сти при ступ ни 
про стор или про сто ри ја згра де, ко ја мо же пре у зе ти функ ци је при-
ступ ног про сто ра згра де или ку ће, на ни воу згра де са ви ше ко ри-
сни ка про сто ра, а по по тре би у њој се мо гу на ла зи ти и за вр ше ци 
ин тер феј са у згра ду, про стор опе ра то ра, раз дел ник бло ка згра да, 
раз дел ник згра де, као и за јед нич ке про сто ри је за опре му;

2) цен трал на па сив на и ак тив на мре жна опре ма, од но сно 
опре ма ко ја зах те ва по себ но кон тро ли са ну око ли ну и/или сло же-
ни је уре ђе ње про сто ра, а за по тре бе за јед нич ке елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же згра де са при па да ју ћом ин фра струк ту ром и 
по ве за ном опре мом, сме шта се у за јед нич ку про сто ри ју за опре му, 
ко ја по по тре би мо же са др жа ти раз дел ник бло ка згра да, раз дел-
ник згра де, раз дел ник спра та, про стор опе ра то ра, ин тер фејс спо-
ља шње мре же за при ступ и ин тер фејс мре же за пру жа ње ра ди о-
ди фу зних услу га, за вр ше так ин тер феј са у згра ду и опре му дру гих 
за јед нич ких си сте ма згра де; 

3) по треб на опре ма опе ра то ра сме шта се у про стор опе ра то-
ра.

При кључ ци за ра ди о ди фу зне и услу ге елек трон ских ко му ни-
ка ци ја у ста ну се сме шта ју у скла ду са гра ђе вин ско-ар хи тек тон-
ским ре ше њем за тај стан, а та ко да су увек до ступ ни ко ри сни ци ма. 

Члан 29. 
За сме штај еле ме на та елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же 

стам бе но-по слов них згра да ко ри сте се сле де ћи ИКТ про сто ри:
1) увод у згра ду;
2) при ступ на про сто ри ја/про стор згра де;
3) про сто ри опе ра то ра;
4) за јед нич ка про сто ри ја за опре му;
5) за јед нич ке ета жне ИКТ про сто ри је;
6) ИКТ про сто ри уну тар про сто ри ја по је ди нач них ко ри сни ка 

по слов ног про сто ра:
(1) увод у про стор ко ри сни ка по слов ног про сто ра,
(2) про сто ри ја за опре му,
(3) ета жне ИКТ про сто ри је,
(4) ета жни ИКТ ор ма ри;
7) ИКТ про сто ри уну тар по је ди нач ног ста на:
(1) увод у стан,
(2) при ступ ни про стор ста на,
(3) при мар ни про стор раз два ја ња,
(4) се кун дар ни про стор раз два ја ња,
(5) ло кал ни про стор раз два ја ња.

Члан 30. 
ИКТ про сто ри ко ји се мо ра ју обез бе ди ти, од но сно чи је се 

функ ци је, ако се исти не из во де као за себ ни про сто ри, мо ра ју 
здру жи ти у ИКТ про сто ри ма су:

1) увод у згра ду у по слов ној, стам бе ној и стам бе но-по слов-
ној згра ди;

2) увод у ку ћу/стан у по ро дич ној ку ћи са јед ном по ро ди цом, 
двој ном стам бе ном објек ту и ста ну у стам бе ној и стам бе но-по-
слов ној згра ду са ви ше ко ри сни ка про сто ра;
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3) увод у про стор ко ри сни ка по слов ног про сто ра у по слов ној 

и стам бе но-по слов ној згра ди са ви ше ко ри сни ка про сто ра;
4) при ступ на про сто ри ја/при ступ ни про стор згра де у по слов-

ној згра ди, стам бе но-по слов ној згра ди и стам бе ној згра ду са ви ше 
ко ри сни ка про сто ра;

5) при ступ ни про стор ста на/ку ће у ста ну, по ро дич ној ку ћи са 
јед ном по ро ди цом и двој ном стам бе ном објек ту;

6) ета жне ИКТ про сто ри је у по слов ној и стам бе но-по слов-
ној згра ди са јед ним ко ри сни ком про сто ра и у про сто ру по је ди ног 
ко ри сни ка у стам бе но-по слов ној згра ди са ви ше ко ри сни ка про-
сто ра;

7) за јед нич ке ета жне ИКТ про сто ри је у по слов ној и стам бе-
но-по слов ној згра ди са ви ше ко ри сни ка;

8) при мар ни про стор по де ле. 

Члан 31. 
За про сто ре за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја уоп ште-

но ва жи:
1) сме штај:
(1) мо ра ју се сме сти ти та ко да се не пре ма ше мак си мал не 

до зво ље не ду жи не ка на ла ге не рич ког ка бли ра ња елек трон ско ко-
му ни ка ци о них мре жа, од но сно мак си мал не до зво ље не ду жи не 
ка бли ра ња при сту па спо ља шњој мре жи за при ступ или дру гог ка-
бли ра ња елек трон ско ко му ни ка ци о них мре жа за по тре бе ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја у згра да ма,

(2) мо ра ју се сме сти ти што да ље од мо гу ћих из во ра елек тро-
маг нет ских смет њи (тран сфор ма то ри, мо то ри, ге не ра то ри, ренд-
ген ски уре ђа ји, ра дио ста ни це и слич но) као и дру гих ин ста ла ци ја 
(плин, во да, гре ја ње и слич но) ко је мо гу ло ше ути ца ти на пер фор-
ман се и/или си гур ност,

(3) не сме ју се сме сти ти ис под ни воа ни воа под зем них во да 
уко ли ко ни су пред ви ђе не од го ва ра ју ће ме ре про тив про до ра во де,

(4) за про сто ре ко ји има ју мо гућ ност про ши ре ња по треб но је 
из бе га ва ти ло ка ци је на ко ји ма се пла ни ра но про ши ре ње огра ни ча-
ва не по мер љи вим ком по нен та ма згра де као што су ок на лиф то ва, 
но се ћи зи до ви и слич но,

(5) пре по ру чу је се сме штај у до ступ ном под руч ју згра де на 
на чин ко јим се не на ру ша ва функ ци о нал ност пу те ва за ева ку а ци ју;

2) на ме на:
(1) пред мет ни про сто ри сме ју са др жа ти са мо си сте ме чи јем 

сме шта ју су ини ци јал но на ме ње ни, као и си сте ме и/или уре ђа је 
на ме ње не по др шци тих си сте ма,

(2) опре ма и де ло ви си сте ма ко ји ни су на ме ње ни ди рект ној 
по др шци функ ци ја пред мет них про сто ра, не сме ју се ин ста ли ра ти 
у ис ти ма, про ла зи ти кроз или ула зи ти у исте;

3) над зор при сту па: 
(1) про сто ри се мо ра ју на од го ва ра ју ћи на чин за шти ти од 

нео вла шће ног при сту па,
(2) одо бре ње за при ступ про сто ри ма згра де да је вла сник или 

пред став ник вла сни ка згра де,
(3) одо бре ње за при ступ про сто ри ма опе ра то ра да ју вла сник 

или пред став ник вла сни ка згра де и опе ра тор;
4) ме ђу соб но по ве зи ва ње: пред мет ни про сто ри мо ра ју се ме-

ђу соб но по ве за ти од го ва ра ју ћим си сте мом за во ђе ње ка бло ва, од-
го ва ра ју ћег ка па ци те та, ко ји укљу чу је по чет не и пред ви ди ве бу ду-
ће по тре бе, од но сно од ре ђе ну ре зер ву;

5) об ра да и осо би не по вр ши на:
(1) об ра да по вр ши на по да, пла фо на и зи до ва пред мет них 

про сто ри ја мо ра спре ча ва ти ства ра ње и та ло же ње пра ши не,
(2) ра ди по ве ћа ња ефи ка сно сти ра све те мо ра ју се ко ри сти ти 

све тле бо је,
(3) под тре ба да има ан ти ста тич ка свој ства; 
6) ра све та: 
(1) при мар на ра све та на па ја се из по себ ног на па ја ња из ко јег 

се на па ја ак тив на опре ма у пред мет ном про сто ру, а њом се упра вља 
пу тем пре ки да ча у пред мет ном про сто ру у бли зи ни ула зних вра та,

(2) мо ра се пред ви де ти си гур но сна ра све та и од го ва ра ју ћи 
зна ци у скла ду са про пи си ма, ка ко би се, по по тре би, омо гу ћио 
брз из ла зак из пред мет ног про сто ра у слу ча ју из о стан ка при мар не 
ра све те; 

7) елек трич на ин ста ла ци ја на па ја ња:
(1) на па ја ња и при кључ ци ди мен зи о ни ра ју се, уз од го ва ра-

ју ћу ре дун дан су, у скла ду са ре ле вант ним по да ци ма пла ни ра не и 
пред ви ди ве бу ду ће ак тив не опре ме,

(2) по зи ци ју утич ни ца би тре ба ло уса гла си ти са про јек том 
ин фра струк ту ре елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, од но сно рас-
по ре дом опре ме,

(3) ако је у згра ди рас по ло жив ре зер вни из вор на па ја ња, си-
стем на па ја ња пред мет ног про сто ра би тре ба ло при пре ки ду ра да 
глав ног на па ја ња ауто мат ски пре ба ци ти на ре зер вни из вор;

8) у слу ча ју зах те ва ко ри сни ка за не пре кид ном услу гом, као и 
за ак тив ну опре му за ко ју гу би так на па ја ња мо же узро ко ва ти кри-
ти чан гу би так по да та ка и/или квар, мо ра се пред ви де ти на па ја ње 
пре ко од го ва ра ју ћег бес пре кид ног из во ра на па ја ња (UPS); 

9) из јед на че ње по тен ци ја ла и узе мље ње:
(1) мо ра би ти у скла ду са ре ле вант ним срп ским про пи си ма и 

SRPS EN 50310,
(2) пред мет ни про сто ри мо ра ју са др жа ва ти од го ва ра ју ћи си-

стем за из јед на че ње по тен ци ја ла и узе мље ње;
10) усло ви око ли не:
(1) по треб но је обез бе ди ти усло ве ко ји оси гу ра ва ју нео ме тан 

и по у здан рад при па да ју ће опре ме,
(2) о струк ту ри и па ра ме три ма си сте ма кли ма ти за ци је, вен ти-

ла ци је и гре ја ња или по себ них кли ма ти за ци о них и вен ти ла ци о них 
уре ђа ја за пред мет не про сто ре, од лу чу је се на осно ву пла ни ра ног 
и бу ду ћег са др жа ја истих, по себ но на осно ву про це не укуп не то-
плот не ди си па ци је ини ци јал не и пред ви ђе не ак тив не опре ме, а у 
скла ду са ре ле вант ним по да ци ма про из во ђа ча, про из во ђач ких по-
да та ка о по треб ним усло ви ма око ли не за пред мет ну опре му и мо-
гућ но сти одр жа ва ња по треб них усло ва око ли не дру гим ме ра ма,

(3) ра ди ели ми на ци је то плот них оп те ре ће ња, иза зва них сун-
че вим зра че њем и/или нео д го ва ра ју ћом то плот ном изо ла ци јом 
пре по ру чу је се да се про сто ри је са зна чај ном ко ли чи ном ак тив не 
опре ме пла ни ра ју без про зо ра,

(4) ако је у згра ди пред ви ђен ре зер вни из вор на па ја ња, за 
про сто ри је ко је зах те ва ју не пре ки дан рад си сте ма за кли ма ти за-
ци ју и гре ја ње, или по себ них вен ти ла ци о них или си сте ма кли ма-
ти за ци је, по треб но је по пре стан ку на па ја ња омо гу ћи ти ди рек тан 
пре лаз ових си сте ма на ре зер вни из вор на па ја ња,

(5) ако се у про сто ри ју сме шта ба те риј ски не пре кид ни из вор 
на па ја ња, по треб но је раз мо три ти и од го ва ра ју ћу вен ти ла ци ју за 
исти;

11) пред мет ни про сто ри се мо ра ју на од го ва ра ју ћи на чин за-
шти ти ти од мо гу ћих за га ђи ва ча ко ји мо гу ути ца ти на по гон ска 
свој ства ма те ри ја ла и функ ци о нал ност ком по не на та; 

12) за шти та од по жа ра:
(1) мо ра се у пред мет ним про сто ри ма из ве сти у скла ду са 

про јек том за шти те од по жа ра за пред мет ну згра ду, од но сно ре ле-
вант ним срп ским про пи си ма,

(2) ако је за згра ду пред ви ђен си стем за до ја ву по жа ра, пред-
мет ни про сто ри се мо ра ју над зи ра ти ауто мат ским де тек то ри ма по-
жа ра у са ста ву истог,

(3) ако за згра ду ни је пред ви ђен си стем за до ја ву по жа ра, а 
пред мет ни про стор са др жи ак тив ну опре му, по треб но је раз мо три-
ти по тре бу над зо ра про сто ра за себ ним ауто мат ским де тек то ри ма 
по жа ра са до ја вом њи хо ве ак тив но сти од го ва ра ју ћем осо бљу,

(4) све отво ре и опре му у пред мет ним про сто ри ја ма по треб-
но је про тив по жар но за шти ти од го ва ра ју ћим про тив по жар ним ма-
те ри ја лом;

13) озна ча ва ње: пред мет ни про сто ри мо ра ју се озна чи ти при-
па да ју ћим озна ка ма из пла на згра де, при па да ју ће тех нич ке до ку-
мен та ци је, од но сно си сте ма упра вља ња ин фра струк ту ром елек-
трон ско ко му ни ка ци о них мре жа, и дру гим озна ка ма у скла ду са 
ре ле вант ним срп ским про пи си ма, по себ но они ма у ве зи са пла ни-
ра њем без бед но сти згра де. 

Члан 32. 
За ин тер фејс елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же ва жи:
1) на ме на: ко ри сти се за ула зак ка бла пре ко при па да ју ће та-

чкe ула ска;
2) сме штај:
(1) раз мак из ме ђу ком по нен ти дру гих си сте ма (во до вод, га-

со вод, то пло вод, елек тро е нер гет ска ин ста ла ци ја, ка на ли за ци ја, 
дру ге пре дај не ан те не и слич но) мо ра би ти у скла ду са ва же ћим 
про пи си ма о на чи ну и усло ви ма од ре ђи ва ња зо не елек трон ске ко-
му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и при па да ју ће опре ме, за штит не зо-
не и ра дио ко ри до ра и на чи ну из во ђе ња ра до ва при ли ком из град-
ње обје ка та у за штит ној зо ни,
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(2) ка ко би се оси гу ра ло не пре кид но пру жа ње услу га уз при-
ме ну тех но ло шке не у трал но сти, ви ше ин тер феј са се сме шта на 
ме ђу соб но про стор но раз дво је ним по зи ци ја ма, од но сно у на став-
ку при па да ју ће при ступ не ка на ли за ци је; 

3) вр сте ин тер феј са:
(1) под зем ни ин тер фејс у згра ду у на став ку ка блов ске ка на-

ли за ци је, 
(2) ин тер фејс са пре ла ском из ка блов ске ка на ли за ци је на над-

зем ни фа сад ни или узид ни ор ма рић са над зем ним ин тер феј сом у 
згра ду, а ко ри сти се за зе маљ ску ка блов ску елек трон ско ко му ни ка-
ци о ну мре жу у по себ ним слу ча је ви ма или ка да је тро шков но не-
при хва тљи во из ве сти под зем ни ин тер фејс кроз те ме ље згра де, 

(3) над зем ни ин тер фејс ко ји се ко ри сти за ан тен ске ка бло ве 
бе жич не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же. 

Ин тер фејс са упо тре бом ка блов ске ка на ли за ци је:
1) мо ра се из ве сти у скла ду са зах те ви ма у по гле ду град ње 

ка блов ске ка на ли за ци је; 
2) при про јек то ва њу уну тар при ступ ног ко ри до ра згра де узи-

ма ју се у об зир нај ма ња то по граф ска огра ни че ња те ре на, пред ви-
ди ва на окол ном и пред мет ном зе мљи шту на ко је се мо же ути ца ти, 
про фил са ста ва тла, по тре ба или мо гућ ност дре на же, по сто је ће и 
пред ви ђе не тра се и ин тер феј си дру гих ин ста ла ци ја, ути ца ји око-
ли не (про дор во де, ко ро зив них теч но сти, га са и слич но) и про мет 
во зи ла (ду би на по ла га ња, по треб но оја ча ње бе то ном, по треб на но-
си вост по клоп ца увод ног шах та); 

3) на ста вља се на или је део при ступ не ка на ли за ци је, ко ри сти 
од го ва ра ју ће це ви, увод ни шахт и од го ва ра ју ћу тач ку ула ска. 

За над зем ни ин тер фејс ко ји се ко ри сти за ан тен ске ка бло ве 
бе жич не елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же при ме њу ју се ва же ћи 
про пи си за ан тен ске ин ста ла ци је. 

За тач ке ула ска ва жи: 
1) за под зем не тач ке ула ска ко ри сте се увод не це ви у скла ду 

са од ред ба ма про пи са о на чи ну и усло ви ма при сту па и за јед нич-
ког ко ри шће ња елек трон ско ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре и по-
ве за не опре ме и про пи са о град њи ка блов ске ка на ли за ци је; 

2) за спа ја ње се ко ри сте це ви са на став ци ма или од го ва ра ју ће 
спој ни це, при че му се при па да ју ћи спо је ви за тва ра ју на на чин ко ји 
оне мо гу ћу је про дор теч но сти, га со ва и слич но; 

3) све увод не це ви мо ра ју има ти на гиб од згра де ка спо ља; 
4) ме ста про ла ска це ви кроз зид, од но сно њи хо ве за вр шет ке 

на спољ ним и уну тра шњим стра на ма зи да, по треб но је за тво ри ти 
ка ко би се оне мо гу ћио про дор теч но сти, га со ва и слич но;

5) ме ста за вр шет ка це ви на тач ки ула ска на уну тра шњој стра-
ни зи да мо ра ју би ти без оштрих ру бо ва, па се пре по ру чу је да се 
иста из ве ду као од го ва ра ју ћа про ши ре ња са глат ком об ра дом по-
вр ши на. 

Ка па ци тет ин тер феј са за зе маљ ску елек трон ско ко му ни ка ци-
о ну мре жу је јед нак збир ном ка па ци те ту свих огра на ка ка блов ске 
ка на ли за ци је ко ји се на згра ду спа ја ју пре ко пред мет ног уво да. 

Члан 33. 
Ин тер феј си у про сто ри је ко ри сни ка по слов ног про сто ра из-

во де се у по слов ним и стам бе но-по слов ним згра да ма са ви ше ко-
ри сни ка про сто ра, при че му ва жи: 

1) из во де се као од го ва ра ју ће опре мље ни про до ри од го ва ра-
ју ћих но са ча ка бло ва уну тар си сте ма за во ђе ње ка бло ва у згра ди 
у пред мет ни про стор од но сно при па да ју ће про сто ри је елек трон-
ских ко му ни ка ци ја; 

2) ми ни мал ног су ка па ци те та, ко ји од го ва ра по тре ба ма тог 
про сто ра и при па да ју ћег за јед нич ко де ла елек трон ско ко му ни ка-
ци о не мре же згра де, уве ћа ног за по тре бе пре мо шће ња за јед нич ке 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де;

3) до ступ ни су за по тре бе одр жа ва ња и из ве де ни су на на чин 
ко ји омо гу ћу је на кнад но увла че ње ка бла.

Члан 34.
За при ступ ни про стор згра де ва жи: 
1) на ме на:
(1) ко ри сти се у по слов ним згра да ма са јед ним ко ри сни ком 

про сто ра, у по слов ним, стам бе но-по слов ним и стам бе ним згра да-
ма са ви ше ко ри сни ка про сто ра, а слу жи за здру жи ва ње сред ста ва 
око сни ца згра де и спо ља шње при ступ не мре же (за кљу че ње ка бла, 
пре лаз са ка бло ва ко ји се по ла жу ван згра де на ка бло ве ко ји се по-
ла жу уну тар згра де и слич но),

(2) у за ви сно сти од вр сте згра де и ар хи тек тон ско-гра ђе вин-
ског ре ше ња згра де, про сто ри ја опе ра то ра мо же са др жа ти не по-
сред ни за вр ше так уво да у згра ду, ин тер фејс спо ља шње при ступ не 
мре же, функ ци је при ступ ног про сто ра ста на или ку ће, раз дел ник 
згра де или бло ко ва згра да, ме ђу соб но по де ље не оде ље не про сто-
ри је опе ра то ра, као и функ ци је со бе за опре му;

2) сме штај: 
(1) у су вом де лу згра де што је мо гу ће бли же ин тер феј су у 

згра ду и узе мље њу и то та ко да га је мо гу ће про ши ри ти; про сто-
ри ја опе ра то ра за бе жич ну мре жу за при ступ би тре ба ло да се на-
ла зи што бли же ан тен ском си сте му, од но сно при па да ју ћим бе жич-
ним уре ђа ји ма,

(2) иза бра ни про стор и при ступ ни пу те ви до истог мо ра ју 
омо гу ћа ва ти до ста ву ве ли ке и те шке опре ме;

3) ди мен зи је:
(1) од лу ка да се про сто ри ја опе ра то ра ре а ли зу је као отво ре ни 

про стор или про сто ри ја тре ба ло би да се те ме љи на пред ви ђе ном 
са др жа ју и по треб ној функ ци о нал но сти, ар хи тек тон ско-гра ђе вин-
ском и ло ги стич ком ре ше њу згра де и си гур но сним зах те ви ма; ако 
про сто ри ја опе ра то ра са др жи са мо сто је ћу опре му, ак тив ну опре-
му, функ ци је про сто ра опе ра то ра и/или про сто ри је или за јед нич ке 
про сто ри је за опре му, из во ди се као про сто ри ја, 

(2) ди мен зи је про сто ри је опе ра то ра од ре ђу ју се пр вен стве но 
на осно ву про сто ра по треб ног за раз дел ни ке у за ви сно сти од пред-
ви ђе не ко ли чи не и ка па ци те та ка бло ва око сни це згра де или бло ка 
згра да и спо ља шње мре же ко ја се за вр ша ва у про сто ри ји опе ра то-
ра, као и пред ви ђе не за штит не опре ме при па да ју ћих во до ва, 

(3) ако про сто ри ја опе ра то ра са др жи и не по сред ни за вр ше так 
мре же за при ступ и функ ци је про сто ри је за опре му, ве ли чи ну про-
сто ри је опе ра то ра би тре ба ло од ре ди ти у скла ду са ре ле вант ним 
зах те ви ма за ве ли чи ну про сто ри ја; 

4) ко ли чи на: у за ви сно сти од ар хи тек тон ско-гра ђе вин ског и 
ло ги стич ког ре ше ња згра де, мо же по сто ја ти по тре ба за ви ше при-
ступ них про сто ри ја у раз ли чи тим де ло ви ма згра де.

Члан 35. 
За про сто ре опе ра то ра ва жи:
1) на ме на: ко ри сте се у по слов ним згра да ма са јед ним ко-

ри сни ком про сто ра и у по слов ним, стам бе но-по слов ним и стам-
бе ним згра да ма са ви ше ко ри сни ка про сто ра, а слу же за сме штај 
опре ме опе ра то ра на ме ње не по ве зи ва њу елек трон ско ко му ни ка-
ци о не мре же згра де на спо ља шњу мре жу за при ступ и ис по ру ку 
мре жних услу га ко ри сни ци ма у згра ди и пра те ћих сред ста ва опе-
ра то ра по треб них за функ ци о нал ност истог; 

2) сме штај: 
(1) у бли зи ни про сто ри ја за опре му та ко да је у слу ча ју по-

тре бе мо гу ће про ши ре ње; пре по ру чу је се по зи ци о ни ра ње про сто-
ра опе ра то ра и про сто ри је за опре му та ко да оне чи не је дан кон ти-
ну и ра ни про стор ни блок; про стор опе ра то ра се као од го ва ра ју ће 
из дво је ни про стор мо же на ла зи ти и уну тар при ступ не про сто ри је; 
про сто ри опе ра то ра за бе жич ни при ступ, тре ба ло би да се на ла зе 
што је мо гу ће бли же при па да ју ћим бе жич ним уре ђа ји ма, 

(2) ако ви ше опе ра то ра де ле за јед нич ки про стор, тре ба ло би 
ме ђу соб но одво ји ти њи хо ве по је ди нач не про сто ре или по ста ви ти 
ор ма не се кљу чем, 

(3) на ло ка ци ји по год ној за по ве зи ва ње на ка на ле кли ма ти за-
ци је и вен ти ла ци је згра де. 

Члан 36. 
За про сто ри ју за опре му ва жи:
1) на ме на: 
(1) ко ри сти се у по слов ним згра да ма са јед ним ко ри сни ком 

про сто ра и у по слов ним про сто ри ма по је ди нач них ко ри сни ка 
уну тар по слов не или стам бе но-по слов не згра де са ви ше ко ри сни-
ка про сто ра, а слу жи за цен тра ли зо ва ни сме штај ак тив не мре жне 
и пра те ће опре ме елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де или 
ко ри сни ка про сто ра ко ји зах те ва кон тро ли са не усло ве око ли не и 
сло же ни је уре ђе ње и пра те ћих по треб них функ ци о нал но сти згра-
де/ко ри сни ка про сто ра, 

(2) у за ви сно сти од ар хи тек тон ско-гра ђе вин ског и ло ги стич-
ког ре ше ња згра де, про сто ри ја за опре му као мул ти функ ци о нал-
ни про стор мо же са др жа ти и не ке или све функ ци је при ступ ног 
про сто ра згра де и/или ета жне про сто ри је за си сте ме елек трон ских 
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ко му ни ка ци ја, не по сред ни за вр ше так уво да у згра ду, од го ва ра ју-
ће оде ље ње про сто ра опе ра то ра и ин тер феј са спо ља шње мре же за 
при ступ; 

2) сме штај: 
(1) у де лу згра де ко ји ни је угро жен у слу ча ју по пла ве, омо-

гу ћу је про ши ре ња и бли зу је си сте ма за во ђе ње ка бло ва око сни це 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же у ета жној про сто ри ји за си сте-
ме елек трон ских ко му ни ка ци ја; пре по ру чу је се по зи ци о ни ра ње 
про сто ри ја за опре му и про сто ри ја опе ра то ра та ко да оне за јед но 
чи не је дан кон ти ну и ра ни про стор ни блок, 

(2) иза бра ни про стор и при ступ ни пу те ви до истог мо ра ју 
омо гу ћа ва ти до ста ву ве ли ке и те шке опре ме, 

(3) на ло ка ци ји по год ној за по ве зи ва ње на кли ма ти за ци ју и 
вен ти ла ци ју згра де. 

Члан 37. 
За ета жне про сто ри је за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја 

ва жи: 
1) на ме на:
(1) ко ри сте се у по слов ним згра да ма са јед ним ко ри сни ком 

про сто ра и у по слов ним про сто ри ма по је ди нач них ко ри сни ка уну-
тар по слов не или стам бе но-по слов не згра де са ви ше ко ри сни ка 
про сто ра, а као ета жна тач ка при сту па око сни ца ма елек трон ско 
ко му ни ка ци о не мре же згра де и/или ко ри сни ка про сто ра, сре ди-
шњем за кљу че њу ета жног ка бли ра ња елек трон ско ко му ни ка ци о не 
мре же оп слу жи ва ног под руч ја и при па да ју ћим си сте ми ма за во ђе-
ње ка бло ва,

(2) слу же за сме штај ета жног раз дел ни ка и раз дел ни ка згра-
де, ета жне ак тив не опре ме и пра те ћих сред ста ва ну жних за оси гу-
ра ње пу не функ ци о нал но сти ета жне елек трон ско ко му ни ка ци о не 
мре же; 

2) сме штај: 
(1) на сва кој ета жи згра де, по мо гућ но сти у ни зу јед на из над 

дру ге, 
(2) што је мо гу ће бли же сре ди шту под руч ја ко је оп слу жу је 

(ра ди што ма њих ду жи на ка бло ва и што ма њег бро ја про сто ри ја 
за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја по треб них за оп слу жи ва ње 
ета же), од но сно у бли зи ни глав них ин ста ла ци ја згра де уз ди рек-
тан при ступ си сте му за во ђе ње ка бло ва око сни це;

3) ди мен зи је: ми ни мал не ди мен зи је од ре ђу ју се у скла ду са 
оп слу жи ва ном по вр ши ном. 

Члан 38.
За за јед нич ку про сто ри ју за опре му ва жи:
1) на ме на:
(1) ко ри сти се у по слов ним, стам бе но-по слов ним и стам бе-

ним згра да ма са ви ше ко ри сни ка про сто ра, а слу жи за цен тра ли-
зо ва ни сме штај за јед нич ких сред ста ва, ак тив не мре жне и пра те-
ће опре ме елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де ко ја зах те ва 
кон тро ли са не усло ве око ли не и сло же ни је уре ђе ње про сто ра и 
пра те ћих сред ста ва по треб них за функ ци о нал ност елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же згра де,

(2) у за ви сно сти од ар хи тек тон ско-гра ђе вин ског и ло ги стич-
ког ре ше ња згра де за јед нич ка про сто ри ја за опре му, као мул ти-
функ ци о нал ни про стор мо же са др жа ти и не ке или све функ ци је 
при ступ ног про сто ра згра де и/или за јед нич ке ета жне про сто ри је 
за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја, не по сред ни за вр ше так 
уво да у згра ду, од го ва ра ју ће по де ље не про сто ре опе ра то ра и ин-
тер феј са спо ља шње мре же за при ступ,

(3) мо же слу жи ти и за сме штај за јед нич ких сред ста ва и опре-
ме дру гих елек трон ских си сте ма у згра ди са ви ше ко ри сни ка про-
сто ра,

(4) у на че лу са др жи са мо за јед нич ку опре му на ме ње ну оп-
слу жи ва њу ви ше ко ри сни ка про сто ра и си сте ме и/или уре ђа је на-
ме ње не одр жа ва њу по треб них усло ва за функ ци о ни са ње за јед нич-
ке про сто ри је за опре му; 

2) сме штај:
(1) у де лу згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра ко ји ни је угро-

жен у слу ча ју по пла ве, омо гу ћу је про ши ре ње у бу дућ но сти и бли-
зу је си сте ма за во ђе ње ка бло ва око сни це елек трон ско ко му ни ка-
ци о не мре же у за јед нич ку ета жну те ле ко му ни ка ци о ну про сто ри ју,

(2) пре по ру чу је се да се за јед нич ка про сто ри ја за опре му 
и про стор опе ра то ра раз ме сте та ко да чи не је дан кон ти ну и ра ни 

про стор ни блок; за ве ће згра де мо же се пред ви де ти и ви ше од јед не 
за јед нич ке ета жне про сто ри је за си сте ме елек трон ских ко му ни ка-
ци ја,

(3) иза бра ни про стор и при ступ ни пу те ви до истог мо ра ју 
омо гу ћа ва ти до ста ву ве ли ке и те шке опре ме, 

(4) на ло ка ци ји по год ној за по ве зи ва ње на ка на ле кли ма ти за-
ци је и вен ти ла ци је згра де. 

Члан 39. 
За за јед нич ке ета жне про сто ри је за си сте ме елек трон ских ко-

му ни ка ци ја у по слов ним и стам бе но-по слов ним згра да ма са ви ше 
ко ри сни ка про сто ра ва жи:

1) на ме на:
(1) као ета жна тач ка при сту па за јед нич ким око сни ца ма елек-

трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де са ви ше ко ри сни ка про-
сто ра; за сме штај за јед нич ких спрат них раз дел ни ка, при па да ју ће 
ак тив не мре жне опре ме и пра те ћих сред ста ва по треб них за оси-
гу ра ње пу не функ ци о нал но сти за јед нич ких око сни ца и ета жног 
раз во да те ета же, 

(2) мо же слу жи ти и за сме штај за јед нич ких сред ста ва и опре ме 
дру гих елек трич них си сте ма у згра ди са ви ше ко ри сни ка про сто ра,

(3) у на че лу, по треб но је да са др жи са мо за јед нич ка сред-
ства и за јед нич ку опре му на ме ње ну оп слу жи ва њу ви ше ко ри сни ка 
про сто ра и си сте ме и/или уре ђа је на ме ње не одр жа ва њу по треб них 
усло ва око ли не у за јед нич кој про сто ри ји;

2) сме штај: 
(1) на сва кој ета жи згра де, по мо гућ но сти у ни зу (јед на из над 

дру ге),
(2) што је мо гу ће бли же сре ди шту под руч ја ко је оп слу жу је, 

од но сно у бли зи ни глав них ин ста ла ци ја згра де уз ди рек тан при-
ступ си сте му за во ђе ње ка бло ва око сни ца. 

Члан 40.
За за јед нич ке про сто ре за си сте ме елек трон ских ко му ни ка-

ци ја у стам бе ним згра да ма са ви ше ко ри сни ка ва жи: 
1) на ме на: ко ри сте се за сме штај ета жних раз дел ни ка на ко-

ји ма су за кљу че не око сни це згра де и ета жни раз вод пре ма раз дел-
ни ци ма по је ди нач них ста но ва, при па да ју ћих ком по не на та ка бли-
ра ња и ак тив не опре ме;

2) ко ли чи на и сме штај: 
(1) о по тре би из во ђе ња и бро ју за јед нич ких про сто ри ја за 

опре му од лу чу је се на осно ву од лу ке о по тре би из во ђе ња и по-
треб ном бро ју ета жних раз дел ни ка,

(2) ако је по треб но, за јед нич ка про сто ри ја за опре му се у за-
ви сно сти од по треб них пер фор ман си сме шта на сва ку ета жу или 
ми ни мал но на сва ку тре ћу ета жу оп слу жу ју ћи њу, као и ета же ис-
под и из над; за јед нич ке про сто ри је за опре му по је ди них ета жа би, 
по мо гућ но сти, тре ба ло сме шта ти у ни зу (јед ну из над дру ге). 

Члан 41. 
Сме шта ње и ди мен зи је опре ме про сто ра за си сте ме елек-

трон ских ко му ни ка ци ја у ста ну или ку ћи мо ра ју оси гу ра ти:
1) до во љан про стор за по треб но одва ја ње ка бли ра ња елек-

трон ско ко му ни ка ци о не мре же од елек трич них ин ста ла ци ја на па-
ја ња, као и дру гих ин ста ла ци ја; 

2) спре ча ва ње ши ре ња бу ке и ви бра ци ја при па да ју ћих ак тив-
них уре ђа ја у дру ге про сто ре. 

Члан 42. 
За увод у ку ћу или стан ва жи: 
1) у слу ча ју по ро дич не ку ће са јед ном по ро ди цом и двој ним 

стам бе ним објек том: из во ди се у на че лу пре ма зах те ви ма за увод 
у згра ду; 

2) у слу ча ју ста на у згра ди са ви ше ко ри сни ка про сто ра: 
(1) из во ди се као од го ва ра ју ће опре мљен ин тер фејс од го ва ра-

ју ћих но са ча ка бло ва уну тар си сте ма за во ђе ње ка бло ва у згра ди у 
стан, при ступ ни про стор ста на од но сно при мар ни раз дел ни про стор, 

(2) ми ни мал ног је ка па ци те та, ко ји од го ва ра по тре ба ма при-
па да ју ћег ета жног раз во да ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них и ра-
ди о ди фу зних услу га, од но сно ка бли ра ња за исте уве ћа ног за по-
тре бе пре мо шћа ва ња за јед нич ке ин фра струк ту ре елек трон ско 
ко му ни ка ци о не мре же згра де,

(3) до сту пан је за по тре бе одр жа ва ња и из ве ден је на на чин 
ко ји омо гу ћа ва на кнад но увла че ње ка бла. 
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Члан 43.
За при ступ ни про стор ста на или ку ће ва жи:
1) на ме на: 
(1) ко ри сти се за сме штај ин тер феј са спо ља шње елек трон ско 

ко му ни ка ци о не мре же за при ступ, од но сно мре же за пру жа ње ра-
ди о ди фу зних услу га згра де или ку ће и при па да ју ће ак тив не опре ме,

(2) у слу ча ју по ро дич не ку ће са јед ном по ро ди цом и двој ног 
стам бе ног објек та мо же са др жа ти не по сред не за вр шет ке уво да во-
до ва спо ља шње мре же за при ступ и ан тен ских во до ва у ку ћу или 
обје кат, а у по ро дич ној ку ћи са јед ном по ро ди цом мо же се здру жи-
ти и са при мар ним раз дел ни ком про сто ра; ако се за при ступ не во-
до ве ко ри сти за шти та од ат мос фер ских пра жње ња или пре на по на, 
иста би тре ба ло да се на ла зи у при ступ ном про сто ру ста на, 

(3) у слу ча ју стам бе не згра де са ви ше ко ри сни ка про сто ра 
не ке или све функ ци је при ступ ног про сто ра згра де, при че му за-
се бан при ступ ни про стор на ни воу по је ди нач ног ста на ни је по тре-
бан ако су пре о ста ле функ ци је на ни воу ста на здру же не у при мар-
ном раз дел ни ку про сто ра; 

2) на па ја ње: у слу ча ју ре а ли за ци је при ступ ног про сто ра као 
за себ ног про сто ра по треб но је пред ви де ти је дан дво стру ки при-
кљу чак са по себ ним на па ја њем од 230V/50Hz/16A;

3) пре по ру ке за сме штај и из во ђе ње: при ступ ни про стор се 
мо же из ве сти као ор ма рић на ула зу у стан или ку ћу, као фа сад ни 
ор ма рић на ку ћи или као ма ња за себ на про сто ри ја.

Члан 44. 
За те ле ко му ни ка ци о ни ор ма рић ва жи:
1) на ме на:
(1) као ета жна тач ка при сту па око сни ца ма елек трон ско ко-

му ни ка ци о не мре же, сре ди шњем за кљу че њу ета жног ка бли ра ња 
елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же оп слу жи ва ног под руч ја и при-
па да ју ћим си сте ми ма за во ђе ње ка бла у ма њим по слов ним и стам-
бе но-по слов ним згра да ма укуп не по вр ши не до 350 m2, од но сно у 
ве ћим згра да ма за основ но или до дат но оп слу жи ва ње на мен ских 
ета жних по вр ши на или њи хо вих де ло ва до 100 m2, 

(2) као по ве за на опре ма уну тар дру гих про сто ра за си сте ме 
елек трон ских ко му ни ка ци ја у по слов ним и стам бе ним згра да ма, 

(3) за сме штај раз дел ни ка, ак тив не мре жне опре ме и пра те-
ћих сред ста ва по треб них за оси гу ра ње пу не функ ци о нал но сти де-
ла елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же ко ју оп слу жу ју;

2) сме штај:
(1) што је мо гу ће бли же сре ди шту под руч ја ко је оп слу жу је, 

у бли зи ни глав них ин ста ла ци ја згра де и уз ди рек тан при ступ си-
сте му за во ђе ње ка бло ва око сни ца, од но сно као по ве за на опре ма 
уну тар дру гих про сто ра за си сте ме елек трон ских ко му ни ка ци ја, 

(2) у на че лу се не сме шта у рад не про сто ри је ако про стор за 
те ле ко му ни ка ци о ни ор ма рић ни је одво јен од остат ка рад ног про-
сто ра и ако ни су пред у зе те ме ре ко ји ма се спре ча ва оме та ње рад-
них про це са (на при мер, ши ре ње бу ке вен ти ла то ра при па да ју ће 
ак тив не опре ме, за гре ва ње и слич но);

3) усло ви око ли не: ако те ле ко му ни ка ци о ни ор ма рић са др жи 
ак тив ну опре му, по треб но је оси гу ра ти усло ве за њен по у здан рад 
(од го ва ра ју ће ре ше ње за од во ђе ње ге не ри са не то пло те и слич но);

4) на па ја ње: ако те ле ко му ни ка ци о ни ор ма рић са др жи ак тив-
ну опре му, по треб но је пред ви де ти нај ма ње је дан дво стру ки при-
кљу чак са по себ ним на па ја њем 230V/50Hz/16A; 

5) из во ђе ње: мо ра се оси гу ра ти нај ма ње:
(1) до ступ ност ка бло ва и пре спо је них па не ла, 
(2) обез бе ђи ва ње ми ни мал ног са ви ја ња ка бло ва, 
(3) одво је ни улаз ка бла ин ста ла ци је на па ја ња и ка бли ра ња 

елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, и по треб но је одва ја ње/раз мак 
истих уну тар те ле ко му ни ка ци о ног ор ма ри ћа, 

(4) при бор за узе мље ње и из јед на че ње по тен ци ја ла.

Члан 45.
За по ве зи ва ње згра да са спо ља шњом мре жом за при ступ и 

ме ђу соб но уну тар бло ка згра да у на че лу се ко ри сти ка блов ска ка-
на ли за ци ја. 

Згра де уну тар бло ка по слов них згра да по ве зу ју се си сте мом 
за во ђе ње ка бло ва на сле де ћи на чин:

1) ре ле вант не згра де бло ка згра да по ве зу ју се нај ма ње у то-
по ло ги ји ма ги стра ле са огран ци ма и/или то по ло ги ји ста бла;

2) у слу ча ју по тре бе еле мен тар не ви ше стру ко сти елек трон-
ско ко му ни ка ци о не опре ме, пре по ру чу је да се нај ма ње кључ не 
згра де у бло ку згра да по ве жу и у пр сте на стој тех но ло ги ји.

Усло ви ко ји се од но се на вла сни ка, су вла сни ка згра де и ко ри-
сни ка про сто ра

Члан 46.
Усло ви ко ји се од но се на вла сни ка, су вла сни ка згра де, од но-

сно пред став ни ка вла сни ка згра де су:
1) омо гу ћа ва ње свим опе ра то ри ма, уз рав но прав не и не ди-

скри ми на тор не усло ве при сту па згра да ма на ме сти ма пред ви ђе-
ним за ин тер фејс спо ља шње мре же за при ступ;

2) омо гу ћа ва ње уво ђе ња и ко ри шће ња од го ва ра ју ћег си сте ма 
упра вља ња елек трон ско ко му ни ка ци о ном мре жом;

3) омо гу ћа ва ње чу ва ња ком пле та тех нич ке до ку мен та ци је 
по сто је ће елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же и за пи се о кон тро ли 
и одр жа ва њу по ме ну те мре же;

4) одр жа ва ње елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же, као и пра-
те ће ин ста ла ци је и си сте ме, ко ји обез бе ђу ју пот пу ну функ ци о нал-
ност елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же;

5) за шти та про сто ри је на ме ње не за сме шта ње па сив не и ак-
тив не опре ме елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же од не а у то ри зо-
ва ног при сту па и во де еви ден ци ју ко, ка да и са ко јом свр хом је 
при сту пао истим;

6) омо гу ћа ва ње при сту па згра ди на пра во вре ме но при ло жен 
и до ку мен то ван зах тев опе ра то ра ко ји има ју опре му у згра ди;

7) при ја ва смет њи у пру жа њу уго во ре не услу ге опе ра то ру.
Ако згра да има ви ше ко ри сни ка по слов них или стам бе них 

про сто ра, ко ри сник про сто ра оба ве шта ва вла сни ка згра де о пла-
ни ра ном пре мо шћа ва њу за јед нич ке елек трон ско ко му ни ка ци о не 
мре же. У слу ча ју про сто ра у за ку пу пре мо шће ње елек трон ско ко-
му ни ка ци о не мре же не мо же се оба ви ти без са гла сно сти вла сни ка 
про сто ра. 

Ако крај њи ко ри сник ни је вла сник згра де, има пра во сло бод-
ног из бо ра опе ра то ра, а су вла сник или вла сник омо гу ћа ва ју иза-
бра ном опе ра то ру при ступ до крај њег ко ри сни ка, ако је при кљу че-
ње мо гу ће пре ма оп штим усло ви ма по сло ва ња опе ра то ра. 

Усло ви ко ји се од но се на крај њег ко ри сни ка услу ге су:
1) при кљу чи ва ње тер ми нал не опре ме ком па ти бил не са да том 

мре жом и апли ка ци јом ко ја ту услу гу ис по ру чу је, а у скла ду са 
тех нич ким усло ви ма при кљу че ња на мре жу на елек трон ско ко му-
ни ка ци о ну мре жу згра де;

2) при ја вљи ва ње смет њи у ис по ру ци уго во ре не услу ге опе-
ра то ру. 

Усло ви ко ји се од но се на опе ра то ре

Члан 47.
Усло ви ко ји се од но се на опе ра то ре су: 
1) при ме на тех нич ких ре ше ња при сту па ко ја:
(1) су оп ти мал на за елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же пред-

мет них згра да,
(2) ко ри сте по сто је ћу за јед нич ку елек трон ско ко му ни ка ци о-

ну мре жу са мо у скла ду са ње ном пред ви ђе ном на ме ном,
(3) не спре ча ва ју при ступ дру гим опе ра то ри ма,
(4) не на ру ша ва ју пер фор ман се и функ ци о нал ност елек трон-

ске ко му ни ка ци о не мре же згра де, од но сно при па да ју ћих апли ка-
ци ја и услу га, ко је дру ги опе ра то ри ис по ру чу ју крај њим ко ри сни-
ци ма услу га уну тар пред мет не елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 
и при па да ју ће опре ме,

(5) не на ру ша ва ју си гур ност ко му ни ка ци је,
(6) од го ва ра ју тех нич ким и дру гим усло ви ма ко је је по ста вио 

вла сник,
(7) не на ру ша ва ју си гур ност љу ди и до ба ра у згра ди, од но сно 

са ме згра де, по себ но са аспек та ста бил но сти гра ђе ви не и ње них 
де ло ва, за шти те на ра ду, за шти те од по жа ра и за шти те од нео вла-
шће ног при сту па,

(8) не на ру ша ва ју спо ља шњи и уну тра шњи из глед згра де;
2) при ме на по сто је ће елек трон ско ко му ни ка ци о не ин фра-

струк ту ре и по ве за не опре ме и ка блов ске ин ста ла ци је оп ти мал но 
и на на чин на ко ји се дру гим опе ра то ри ма не спре ча ва при ступ, 
по себ но:

(1) за по ла га ње ка бло ва у при ступ ну ка блов ску ка на ли за ци ју 
и при ступ си сте му за во ђе ње ка бло ва у згра ди са мо за ка бло ве ка-
па ци те та при ме ре ног по тре ба ма ко ри сни ка или услу га,
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(2) обез бе ди ти во ђе ње ка бло ва ко ри шће њем ис кљу чи во си-

сте ма за во ђе ње ка бло ва у згра ди,
(3) за уго во ре ну услу гу ко ри сти ти са мо по треб не при кључ ке 

на пред мет ним па не ли ма,
(4) у по гле ду ра ци о нал ног ко ри шће ња про сто ри ја на ме ње них 

за елек трон ско ко му ни ка ци о ну опре му опе ра то ра, у ме ри по треб-
ној за оп слу жи ва ње уго во ре ног бро ја крај њих ко ри сни ка услу га;

3) у по гле ду ин тер феј са спо ља шње мре же за при ступ де фи-
ни са ње си сте ма озна ча ва ња и бро ја ња за вр ше та ка на ин тер феј су 
спољ не мре же за при ступ и да их у скла ду са тим и озна чи;

4) де фи ни са ње по ступ ка ко јим ко ри сник услу ге при ја вљу је 
смет ње у ис по ру ци уго во ре не услу ге и рок у ко јем се оба ве зу је да 
укло ни смет ње;

5) одр жа ва ње пу не функ ци о нал но сти и ни воа уго во ре них 
пер фор ман си мре же за при ступ, при па да ју ћег ин тер феј са згра ди и 
при па да ју ће ак тив не опре ме ко ри сни ка. 

Члан 48.
У ве зи са ра до ви ма ко је оба вља у згра ди, опе ра тор:
1) вла сни ка згра де или пред став ни ка вла сни ка згра де пра во-

вре ме но оба ве шта ва у пи са ном об ли ку о тер ми ну оба вља ња ра до-
ва у згра ди и исти по по тре би уса гла си са вла сни ком;

2) ра до ве из во ди на на чин ко јим се не оме та ју сва ко днев ни 
рад ни и дру ги про це си у згра ди, од но сно не на ру ша ва по сто је ћа 
функ ци о нал ност елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же згра де;

3) на кон за вр шет ка ра до ва са ни ра сва при том на ста ла оште-
ће ња и укло ни остат ке ко ри шће них ма те ри ја ла као и не чи сто ћу; 

4) на по сто је ћим па не ли ма ко ри сти са мо при кључ ке по треб-
не за оба вља ње уго во ре не услу ге.

При бор по тре бан за по ве зи ва ње и ка бло ви за фор ми ра ње ин-
тер феј са мре же за при ступ и при кљу че ње елек трон ско ко му ни ка-
ци о не мре же згра де или ко ри сни ка на спо ља шњу мре жу за при-
ступ и по треб ну ак тив ну мре жну опре му, обез бе ђу је опе ра тор. 

Члан 49.
Ако су у згра ди пред ви ђе не про сто ри је опе ра то ра, ва жи:
1) од го вор ност за опре ма ње и стал ну функ ци о нал ност про-

сто ра опе ра то ра у згра ди, при па да ју ће тро шко ве опре ма ња, као и 
при па да ју ће тро шко ве пу шта ња у рад и одр жа ва ња сно се или у 
истом уче ству ју;

2) про сто ри је опе ра то ра са др же са мо опре му и пра те ћа сред-
ства на ме ње на елек трон ско ко му ни ка ци о ној мре жи пред мет не 
згра де; опе ра тор усло ве сме шта ња до дат не опре ме по себ но уго во-
ра са вла сни ком или пред став ни ком вла сни ка згра де;

Ако је опе ра тор за по тре бе ис по ру ке услу ге по ло жио пре но-
сни ме ди јум у скло пу си сте ма за во ђе ње ка бло ва у згра ди, по пре-
стан ку уго во ра о ис по ру ци пред мет не услу ге, у ро ку од два ме се ца 
исти укла ња и до во ди пред мет ни део елек трон ско ко му ни ка ци о не 
мре же у пр во бит но ста ње и са ни ра сва при том на ста ла оште ће ња.

Ако опе ра тор ин ве сти ра у град њу или ре кон струк ци ју си сте-
ма за во ђе ње ка бло ва елек трон ско ко му ни ка ци о не мре же или при-
ступ не ка блов ске ка на ли за ци је згра де, ме ђу соб ни од нос тог опе-
ра то ра и вла сни ка згра де мо ра се уре ди ти на на чин ко ји омо гу ћа ва 
оства ри ва ње пра ва и оба ве за из чла на 43. За ко на о елек трон ским 
ко му ни ка ци ја ма. Ова од ред ба се не од но си на пре но сни ме ди јум 
из ста ва 2. овог чла на.

Одр жа ва ње елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же згра де  
и при па да ју ће ин фра струк ту ре

Члан 50.
При ме ном од го ва ра ју ћег при сту па одр жа ва њу, обез бе ђу ју се 

усло ви за очу ва ње ускла ђе но сти из ве де не елек трон ске ко му ни ка-
ци о не мре же згра де и при па да ју ће ин фра струк ту ре, овим пра вил-
ни ком, као и ре ле вант ним стан дар ди ма, у пе ри о ду ње ног жи вот-
ног ве ка.

Мо гу ћи су сле де ћи при сту пи одр жа ва њу елек трон ске ко му-
ни ка ци о не мре же згра де и при па да ју ће ин фра струк ту ре:

1) пре вен тив но одр жа ва ње: ре дов на пе ри о дич на про ве ра ста-
ња мре же;

2) одр жа ва ње по по тре би: по треб не про ве ре и по прав ке оба-
вља ју се кад на сту пе смет ње или не пра вил но сти у ра ду мре же, на-
кон ра до ва на мре жи или уоча ва ња ста ња ко ја мо гу иза зва ти про-
бле ме (спој ни при бор или ка бло ви у ло шем ста њу и слич но);

3) одр жа ва ње за сно ва но на прет ход но утвр ђе ним усло ви ма: 
стал ни над зор пер фор ман си мре же на ни воу ста ти сти ке ње них 
ви тал них функ ци ја и по ста вља ње кри тич них гра ни ца пер фор ман-
си, при чи јем пре ма ше њу за по чи њу по треб не про ве ре и по прав ке. 
Ефи ка сност овог при сту па одр жа ва њу осла ња се на пре ци зно де-
фи ни са ним гра нич ним вред но сти ма, ко је су ре зул тат прет ход ног 
бо га тог ис ку ства.

При ступ одр жа ва њу се би ра узи ма ју ћи у об зир:
1) про це ну при па да ју ћих при хва тљи вих тро шко ва одр жа ва ња;
2) зах те ве ко ри сни ка у по гле ду рас по ло жи во сти услу га;
3) при ме ње не си гур но сне ме ре и ре зер ве у мре жи од опе ра-

то ра до крај њег ко ри сни ка;
4) ана ли зу ри зи ка пре ки да ра да мре же, од но сно пру жа ња 

услу га (по себ но за зах тев не по слов не ко ри сни ке у кам пу су, ко ји-
ма тре ба обез бе ди ти пру жа ње услу га елек трон ске ко му ни ка ци о не 
мре же са ви со ком рас по ло жи во шћу);

5) про це ну ште те и ве за них тро шко ва ко ји на ста ју не мо гућ-
но шћу оба вља ња по сло ва због пре ки да у пру жа њу услу га елек-
трон ске ко му ни ка ци о не мре же кам пу са/згра де.

За елек трон ску ко му ни ка ци о ну мре жу и при па да ју ћу ин фра-
струк ту ру по слов них и по слов но-стам бе них згра да при ме њу је се 
ми ни мал но пре вен тив но одр жа ва ње.

За за јед нич ке де ло ве елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 
стам бе них згра да с ви ше ко ри сни ка про сто ра, при ме њу је се пре-
вен тив но одр жа ва ње. За елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же ста-
но ва, као и двој них стам бе них обје ка та и по ро дич них ку ћа, при ме-
њу је се одр жа ва ње по по тре би.

Члан 51.
При пре вен тив ном одр жа ва њу елек трон ске ко му ни ка ци о не 

мре же згра де и при па да ју ће ин фра струк ту ре де фи ни ше се ми ни-
мал но сле де ће:

1) по треб не ак тив но сти;
2) по треб на уче ста лост про ве ра; 
3) пред мет про ве ре за вре ме сва ке про ве ре; пре по ру чу је се да 

се ми ни мал но про ве ра ва:
(1) ка бли ра ње у упо тре би,
(2) кључ но ре зер вно ка бли ра ње,
(3) ква ли тет спо је ва,
(4) елек тро маг нет ска ком па ти бил ност ин ста ла ци ја,
(5) си стем за во ђе ње ка бло ва,
(6) елек трич но на па ја ње, као и узе мље ње и из јед на че ње по-

тен ци ја ла,
(7) вен ти ла ци ја/хла ђе ње и тем пе ра ту ра ку ћи шта ак тив не 

опре ме,
(8) про тив по жар но зап ти ва ње;
4) ко ли чи на ин ста ли ра ног ка бли ра ња и ак тив не мре жне 

опре ме ко ја се про ве ра ва;
5) пла ни ра ни пе ри о ди за ме не ком по не на та.
У скло пу пре вен тив ног одр жа ва ња тре ба се на ро чи то при др-

жа ва ти: 
1) ви зу ел не про ве ре:
(1) фи зич ка оште ће ња, за пр ља ност и де гра да ци ја ма те ри ја-

ла ком по не на та (нпр. ста ње опру жних кон та ка та RJ45 утич ни ца, 
за пр ља ност/из гре ба ност оп тич ких ко нек то ра, на гње че ња ба лан си-
ра них/оп тич ких ка бло ва, ста ње спо је ва ко нек то ра на спој ним/пре-
спој ним ка бло ви ма, ко ро зи ја на спо је ви ма за узе мље ње и из јед на-
че ње по тен ци ја ла и слич но),

(2) ква ли тет спа ја ња ка блов ских еле ме на та у тач ка ма за вр-
ше та ка,

(3) ква ли тет спа ја ња ком по не на та узе мље ња, 
(4) не до ста ју ће, нео д го ва ра ју ће или не чи тљи ве озна ке,
(5) про ме не усло ва око ли не;
2) раз дел ни ци се мо ра ју одр жа ва ти у пре глед ном и уред ном 

ста њу; спој ни/пре спој ни ка бло ви мо ра ју да се на од го ва ра ју ћи на-
чин об ли ку ју и во де у од го ва ра ју ћим во ђи ца ма, а оне ко ји ни су у 
упо тре би тре ба укло ни ти, од но сно спре ми ти за бу ду ћу упо тре бу; 
пре по ру чу је се да се ка бло ви и спој ни при бор ко ји ви ше ни су у 
упо тре би јер су за ста ре ли, оште ће ни или нео д го ва ра ју ћих пер фор-
ман си, укло не, уко ли ко то не пред ста вља опа сност за функ ци о нал-
ност окол ног ка бли ра ња;

3) ба кар не утич ни це и оп тич ке ко нек то ре ко ји ни су у упо тре-
би за шти ти ти од пра ши не и слу чај ног оште ће ња од го ва ра ју ћим 
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за штит ним ка пи ца ма; у слу ча ју оп тич ких ко нек то ра за штит не ка-
пи це има ју и без бед но сну уло гу, јер шти те осо бље одр жа ва ња од 
слу чај ног по гле да у ла сер ско све тло; 

4) по себ ну па жњу по све ти ти чи сто ћи, тем пе ра ту ри и вла-
жно сти те ле ко му ни ка ци о них про сто ра/про сто ри ја уз пе ри о дич ни 
пре глед скри ве них под руч ја (нпр. по диг ну ти под); у про сто ри ма/
про сто ри ја ма с ак тив ном опре мом тре ба па зи ти на мо гу ће пре гре-
ва ње опре ме;

5) пе ри о дич но про ве ра ва ти ста ње но се ћих струк ту ра си сте ма 
за во ђе ње ка бло ва (кон зо ле, оп ште ста ње по ли ца, њи хо во опу шта-
ње, по пу шта ње ти пло ва, ко ро зи ја и слич но);

6) пе ри о дич но из вр ши ти пре глед уво да у згра ду и про ве ри-
ти ста ње ка блов ских ока на (нпр. ста ње и зап ти ве ност по кло па ца, 
и слич но); ако се у њи ма на ку пи ла во да, иста се ис пум па, утвр ди 
раз лог ње ног про до ра у ок но и пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре за ње-
но по нов но про ди ра ње;

7) пе ри о дич но тре ба про ве ра ва ти пер фор ман се пре но са глав-
них и ре зер вних ве за/ка на ла кључ них за очу ва ње по слов не спо-
соб но сти ко ри сни ка услу га.

По сту пак де тек ци је и от кла ња ња ква ро ва тре ба да се до ку-
мен ту је опи су ју ћи нај ма ње:

1) по ступ ке ко ји се ко ри сте за пре по зна ва ње при ро де и ме ста 
гре шке;

2) си гур но сне по ступ ке ко ји се ко ри сте за от кла ња ње опа сно-
сти при де тек ци ји и по прав ци (нпр. за шти та од елек трич не стру је 
ис кљу че њем на па ја ња, за шти та од ла сер ског зра че ња ис кљу че-
њем/од спа ја њем оп тич ких при кљу ча ка ак тив не опре ме и слич но);

3) по ступ ке ко ји се ко ри сте за спре ча ва ње оште ће ња опре ме 
због елек тро ста тич ког пра жње ња (ако се ин тер ве ни ше на, или у 
бли зи ни осе тљи ве ак тив не опре ме);

4) по сту пак ели ми на ци је при де тек ци ји не ис прав них ком по-
не на та ка бли ра ња или ак тив не мре жне опре ме;

5) ну жне ак ци је ако по прав ка ни је мо гу ћа (озна ча ва ње не ис-
прав не ком по нен те, ве зе/ка на ла и слич но).

Све ак ци је и по сле ди це ко је про ис ти чу из одр жа ва ња, од но-
сно от кла ња ња ква ро ва, бе ле же се и уно се у за пи се о елек трон ској 
ко му ни ка ци о ној мре жи згра де и при па да ју ћој ин фра струк ту ри.

У скла ду са из ме на ма, ако до њих до ђе у по ступ ку одр жа ва-
ња, ажу ри ра се до ку мен та ци ја из ве де ног ста ња елек трон ске ко му-
ни ка ци о не мре же згра де и при па да ју ће ин фра струк ту ре. 

Ра до ве на одр жа ва њу елек трон ске ко му ни ка ци о не мре же 
згра де и при па да ју ће ин фра струк ту ре мо гу из во ди ти са мо фи зич-
ка/прав на ли ца ко ја су за то овла шће на на осно ву од го ва ра ју ћих 
про пи са.

Члан 52. 
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00007/2012-07
У Бе о гра ду, 13. де цем бра 2012. го ди не

Ми ни стар,
Ра сим Ља јић, с.р.

ПРИ ЛОГ 1

Упо ред на ли ста ме ђу на род них и срп ских ре фе рент них стан дар да

 Европ ски и ме ђу на род ни стан дар ди
(EN/ISO/IEC)

Срп ски стан дар ди
(SRPS)

озна ка на слов озна ка
1. EN 50173-1:2007+A1 In for ma tion tec hno logy. Ge ne ric ca bling systems. Ge ne ral re qu i re ments SRPS EN 50173-1:2008

Објављен 9. септембра 2008. 125 страна
2. EN 50173-2 In for ma tion tec hno logy. Ge ne ric ca bling systems. Of fi ce pre mi ses SRPS EN 50173-2:2008

Објављен 9. септембра 2008. 30 страна
3. EN 50173-4 In for ma tion tec hno logy. Ge ne ric ca bling systems. Ho mes SRPS EN 50173-4:2008

Објављен 9. септембра 2008. 44 стране
4. CLC/TR 50173-99-1 Ca bling gu i de li nes in sup port of 10 GBA SE-T SRPS CLC/TR 50173-99-1:2010

Об ја вљен 26. апри ла 2010. 32 стране
5. CLC/TR 50173-99-2 In for ma tion tec hno logy. Im ple men ta tion of BCT ap pli ca ti ons using ca bling in ac cor dan ce with EN 50173-4 SRPS CLC/TR 50173-99-2:2011

Об ја вљен 31. мар та 2011. 27 страна
6. ISO/IEC/TR 29106 In for ma tion tec hno logy. Ge ne ric ca bling. In tro duc tion to the MI CE en vi ron men tal clas si fi ca tion -
7. EN 50174-1 In for ma tion tec hno logy. Ca bling in stal la tion. In stal la tion spe ci fi ca tion and qu a lity as su ran ce SRPS EN 50174-1:2010

Об ја вљен 26. апри ла 2010. 47 страна
8. EN 50174-2 In for ma tion tec hno logy. Ca bling in stal la tion. In stal la tion plan ning and prac ti ces in si de bu il dings SRPS EN 50174-2:2010

Об ја вљен 26. априлa 2010. 60 страна
9. EN 50174-3 In stal la tion tec hno logy. Ca bling in stal la tion. In stal la tion plan ning and prac ti ces out si de bu il dings SRPS EN 50174-3:2008

Објављен 9. септембра 2008. 47 страна
10. EN 50310 Ap pli ca tion of equ i po ten ti al bon ding and eart hing in bu il dings with in for ma tion tec hno logy equ ip ment SRPS EN 50310:2008

Објављен 9. септембра 2008. 27 страна
11. EN 50346:

2002+A2:2009 
In for ma tion tec hno logy. Ca bling in stal la tion. Te sting of in stal led ca bling SRPS EN 50346:2008

Об ја вљен 9. сеп тем бра 2008. 29 стра на
SRPS EN 50346:2008/A1:2008

Објављен 9. септембра 2008. 26 страна
12. EN 61935-1 Spe ci fi ca tion for the te sting of ba lan ced and co a xi al in for ma tion tec hno logy ca bling. In stal led ba lan ced 

ca bling as spe ci fied in the stan dards se ri es EN 50173
SRPS EN 61935-1:2011

Об ја вљен 29. ју ла 2011. 120 страна
13. ISO/IEC 14763-3:

2006+A1:2009 
In for ma tion tec hno logy. Im ple men ta tion and ope ra tion of cu sto mer pre mi ses ca bling. Te sting of op ti cal 

fi bre ca bling
-

14. EN 60728-1 Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces. System per for man ce of for-
ward paths

SRPS EN 60728-1:2010
Об ја вљен 30. ју на 2010. 165 страна

15. EN 60728-1-1 Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces. RF ca bling for two way ho me 
net works

SRPS EN 60728-1-1:2010
28. сеп тем бра 2010. 67 страна

16. EN 60728-1-2 Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces. Per for man ce re qu i re ments for 
sig nals de li ve red at the system outlet in ope ra tion

SRPS EN 60728-1-2:2010
Об ја вљен 30. ју на 2010. 42 стране

ПРИ ЛОГ 2: Ли ста при ме њи вих стан дар да

1. Европ ски стан дар ди и тех нич ки из ве шта ји
Oзнака На слов

1. SRPS CLC/TR 50173-99-1 Смер ни це за ка блов ске скло по ве за по др шку 10 GBA SE T 
2. SRPS CLC TR 50173-99-2 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – При ме на BCT апли ка ци ја ко је ко ри сте ка бло ве у скла ду са EN 50173-4
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Oзнака На слов

3. SRPS EN 41003 По себ ни зах те ви за без бед ност уре ђа ја ко ји се при кљу чу ју на те ле ко му ни ка ци о не мре же и/или ка блов ски ди стри бу тив ни си стем
4. SRPS EN 50083 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, аудио-сиг на ле и ин тер ак тив не услу ге (стан дар ди за ци о ни низ)
5. SRPS EN 50083-2 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, аудио-сиг на ле и ин тер ак тив не услу ге  – Део 2: Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност за уре ђа је и 

опре му
6. SRPS EN 50083-8 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 8: Елек тро маг нет ска ком па ти бил ност за мре же
7. SRPS EN 50085-1 Си сте ми ка блов ских по ли ца и си сте ми ка блов ских ка на ла за елек трич не ин ста ла ци је  – Део 1: Оп шти зах те ви
8. SRPS EN 50085-2 Си сте ми ка блов ских по ли ца и си сте ми ка блов ских ка на ла за елек трич не ин ста ла ци је (стан дар ди за ци о ни низ)
9. SRPS EN 50090 Елек трон ски си сте ми за ку ће и згра де (HBES) (стан дар ди за ци о ни низ)
10. SRPS EN 50098-1 Ка блов ски склоп за ин фор ма ци о не тех но ло ги је у ко ри снич ким про сто ри ја ма  – Део 1: Основ ни при ступ ISDN – у
11. SRPS EN 50098-1/A1 Ка блов ски склоп за ин фор ма ци о не тех но ло ги је у ко ри снич ким про сто ри ја ма  – Део 1: Основ ни при ступ ISDN-у  – Из ме на 1
12. SRPS EN 50098-2 Ка блов ски склоп за ин фор ма ци о не тех но ло ги је у ко ри снич ким про сто ри ја ма  – Део 2: При мар ни при ступ ISDN-у за бр зи не од 2048 kbit/s 

и мре жни ин тер фејс из најм ље них во до ва
13. SRPS EN 50117-2 Ко ак си јал ни ка бло ви  – Део 2: Спе ци фи ка ци ја под вр сте за ка бло ве ко ји се ко ри сте у ка блов ским ди стри бу ци о ним мре жа ма (стан дар ди за-

ци о ни низ) 
14. SRPS EN 50117-4-1 Ко ак си јал ни ка бло ви  – Део 4-1: Спе ци фи ка ци ја под вр сте за ка бло ве ко ји се ко ри сте у ка блов ским скло по ви ма за BCT пре ма EN 50173  – 

Уну тра шњи прет плат нич ки ка бло ви за си сте ме ко ји ра де на фре квен ци ја ма од 5 MHz до 3 000 MHz
15. SRPS EN 50173-1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 1: Оп шти зах те ви 
16. SRPS EN 50173-2 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 2: Кан це ла риј ске про сто ри је
17. SRPS EN 50173-2/A1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 2: Кан це ла риј ске про сто ри је  – Из ме на 1
18. SRPS EN 50173-3 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 3: Ин ду стриј ске про сто ри је
19. SRPS EN 50173-3/A1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 3: Ин ду стриј ске про сто ри је  – Из ме на 1
20. SRPS EN 50173-4 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Си сте ми основ них ка блов ских скло по ва  – Део 4: Ку ће
21. SRPS EN 50173-4/A1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Основ ни ка блов ски си сте ми  – Део 4: Ку ће  – Из ме на 1
22. SRPS EN 50173-5 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Си сте ми основ них ка блов ских скло по ва  – Део 5: Цен три по да та ка
23. SRPS EN 50173-5/A1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Си сте ми основ них ка блов ских скло по ва  – Део 5: Цен три по да та ка  – Из ме на 1
24. SRPS EN 50174-1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Део 1: Спе ци фи ка ци ја ин ста ли са ња и обез бе ђе ње ква ли те та
25. SRPS EN 50174-2 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Део 2: Пла ни ра ње и прак са ин ста ли са ња уну тар згра да
26. SRPS EN 50174-3 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Део 3: Пла ни ра ње и прак са ин ста ли са ња из ван згра да
27. SRPS EN 50266 Оп ште ме то де ис пи ти ва ња ка бло ва у усло ви ма го ре ња  – Ис пи ти ва ње ши ре ња вер ти кал ног пла ме на вер ти кал но по ста вље ног сно па про-

вод ни ка или ка бло ва (стан дар ди за ци о ни низ)
28. SRPS EN 50267 Оп ште ме то де ис пи ти ва ња ка бло ва у усло ви ма го ре ња  – Ис пи ти ва ње га со ва ко ји се раз ви ја ју за вре ме го ре ња ма те ри ја ла ка бла (стан дар-

ди за ци о ни низ)
29. SRPS EN 50288 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње (стан дар ди за ци о ни низ)
30. SRPS EN 50288-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 1: Спе ци фи ка ци ја вр сте
31. EN 50288-10-1 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca tion and con trol  – Part 10-1: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for scre e ned ca bles cha-

rac te ri zed up to 500 MHz  – Ho ri zon tal and bu il ding bac kbo ne ca bles
32. EN 50288-10-2 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca tion and con trol  – Part 10-2: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for scre e ned ca bles cha-

rac te ri zed up to 500 MHz  – Work area and patch cord ca bles
33. EN 50288-13-1 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca tion and con trol  – Part 13-1: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for un scre e ned ca bles 

cha rac te ri zed up to 500 MHz  – Ho ri zon tal and bu il ding bac kbo ne ca bles
34. EN 50288-13-2 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca tion and con trol  – Part 13-2: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for un scre e ned ca bles 

cha rac te ri zed up to 500 MHz  – Work area and patch cord ca bles
35. SRPS EN 50288-2-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 2-1: Спе ци фи ка ци ја под-

вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 100 MHz  – Хо ри зон тал ни ка бло ви и вер ти кал ни цен трал ни ка бло ви 
у згра да ма

36. SRPS EN 50288-2-2 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 2-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 100 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

37. SRPS EN 50288-3-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 3-1: Спе ци фи ка ци ја 
под вр сте за не е кра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 100 MHz  – Хо ри зон тал ни ка бло ви и вер ти кал ни цен трал ни 
ка бло ви у згра да ма

38. SRPS EN 50288-3-2 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 3-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за не е кра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 100 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

39. SRPS EN 50288-4-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 4-1: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 600 MHz  – Хо ри зон тал ни ка бло ви и вер ти кал ни цен трал ни ка бло ви 
у згра да ма

40. SRPS EN 50288-4-2 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 4-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 600 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

41. SRPS EN 50288-5-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 5-1: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 250 MHz  – Хо ри зон тал ни ка бло ви и вер ти кал ни цен трал ни ка бло ви 
у згра да ма

42. SRPS EN 50288-5-2 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 5-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 250 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

43. SRPS EN 50288-6-1 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 5-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за екра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 250 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

44. SRPS EN 50288-6-2 Ме тал ни ка бло ви са ви ше еле ме на та ко ји се ко ри сте за ана лог не и ди ги тал не ко му ни ка ци је и упра вља ње  – Део 6-2: Спе ци фи ка ци ја под-
вр сте за не е кра ни зо ва не ка бло ве ко ји су пред ви ђе ни за фре квен ци је до 250 MHz  – Ка бло ви у зо ни ра да и ка блов ски сег мен ти

45. EN 50288-9-1 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca ti ons and con trol  – Part 9.1: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for scre e ned ca bles cha-
rac te ri sed up to 1000 MHz, to be used in ho ri zon tal flo or and bu il ding bac kbo ne wi ring for in for ma tion tec hno logy ge ne ric ca bling systems

46. EN 50288-9-2 Mul ti-ele ment me tal lic ca bles used in ana lo gue and di gi tal com mu ni ca ti ons and con trol  – Part 9-2: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for scre e ned ca bles cha-
rac te ri sed up to 1000 MHz  – Work area and patch cord ca bles

47. SRPS EN 50290-4-1 Ко му ни ка ци о ни ка бло ви  – Део 4-1: Оп шта раз ма тра ња за ко ри шће ње ка бло ва  – Усло ви око ли не и аспек ти у по гле ду без бед но сти
48. SRPS EN 50310 При ме на из јед на ча ва ња по тен ци ја ла и узе мље ња у згра да ма са уре ђа ји ма и опре мом ин фор ма ци о не тех но ло ги је
49. SRPS EN 50346 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Ис пи ти ва ње ин ста ли са них ка блов ских скло по ва
50. SRPS EN 50346/A1 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Ис пи ти ва ње ин ста ли са них ка блов ских скло по ва  – Из ме на 1
51. SRPS EN 50346/A2 Ин фор ма ци о на тех но ло ги ја  – Ин ста ли са ње ка блов ских скло по ва  – Ис пи ти ва ње ин ста ли са них ка блов ских скло по ва  – Из ме на 2
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Oзнака На слов
52. SRPS EN 50377-7-1 Ком пле ти ко нек то ра и ком по нен те за по ве зи ва ње ко ји се ко ри сте у оп тич ким ко му ни ка ци о ним си сте ми ма  – Спе ци фи ка ци је про из во да  – 

Део 7-1: Тип ду плекс LC-PC ко јим се за вр ша ва мул ти мод но влак но ка те го ри ја A1a и A1b пре ма IEC 60793-2
53. SRPS EN 50377-7-2 Ком пле ти ко нек то ра и ком по нен те за по ве зи ва ње ко ји се ко ри сте у оп тич ким ко му ни ка ци о ним си сте ми ма  – Спе ци фи ка ци је про из во да  – 

Део 7-2: Ду плекс LC-PC ко јим се за вр ша ва мо но мод но влак но ка те го ри је B1.1 пре ма IEC 60793-2
54. SRPS EN 50377-7-3 Ком пле ти ко нек то ра и ком по нен те за по ве зи ва ње ко ји се ко ри сте у оп тич ким ко му ни ка ци о ним си сте ми ма  – Спе ци фи ка ци је про из во да  – 

Део 7-3: Тип ду плекс LC-APC ко јим се за вр ша ва мо но мод но влак но ка те го ри је B1.1 пре ма IEC 60793-2
55. dna SRPS EN 50377-7-4 Ком пле ти ко нек то ра и ком по нен те за по ве зи ва ње ко ји се ко ри сте у оп тич ким ко му ни ка ци о ним си сте ми ма  – Спе ци фи ка ци је про из во-

да  – Део 7-4: Сим плекс LC-PC ко јим се за вр ша ва мо но мод но влак но ка те го ри ја B1.1 и B1.3 пре ма IEC 60793-2-50 са пу ном фе ру лом од 
цир ко на за ка те го ри ју C

56. SRPS EN 50491 Оп шти зах те ви за елек трон ске си сте ме за ку ће и згра де (HBES) и ауто ма ти за ци ју и кон трол не си сте ме у згра да ма (BACS) (стан дар ди за-
ци о ни низ)

57. SRPS EN 60332-1 Ис пи ти ва ња елек трич них и оп тич ких ка бло ва у усло ви ма по жа ра  – Део 1: Ис пи ти ва ње вер ти кал ног ши ре ња пла ме на на по је ди нач ном 
изо ло ва ном про вод ни ку или ка блу (стан дар ди за ци о ни низ)

58. SRPS EN 60332-3 Ис пи ти ва ње елек трич них ка бло ва и ка бло ва са оп тич ким влак ни ма у усло ви ма по жа ра  – Део 3: Ис пи ти ва ње ши ре ња вер ти кал ног пла ме-
на вер ти кал но по ста вље ног сно па жи ца или ка бло ва (стан дар ди за ци о ни низ)

59. SRPS EN 60423 Си сте ми це ви за во ђе ње ка бло ва  – Спо ља шњи преч ни ци це ви за елек трич не ин ста ла ци је и на во ји за це ви и фи тин ге
60. na SRPS EN 60603-7 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, без елек тро маг нет ске 

за шти те (стан дар ди за ци о ни низ)
61. na SRPS EN 60603-7/A1 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, без елек тро маг нет ске 

за шти те  – Из ме на 1 
62. na SRPS EN 60603-7-1 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-1: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ском за шти том
63. SRPS EN 60603-7-2 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-2: Де таљ на спе ци фи ка ци ја за 8-пол не за шти ће не, сло бод не и учвр шће не ко нек то ре, за пре но се 

по да та ка са фре квен ци ја ма до 100 MHz
64. SRPS EN 60603-7-3 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-3: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ном за шти том, за пре нос по да та ка на фре квен ци ја ма до 100 MHz
65. SRPS EN 60603-7-4 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-4: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, без елек тро маг нет-

не за шти те, за пре но се по да та ка на фре квен ци ја ма до 250 MHz
66. SRPS EN 60603-7-41 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-41: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, без елек тро маг-

нет не за шти те, за пре но се по да та ка на фре квен ци ја ма до 500 MHz
67. SRPS EN 60603-7-5 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-5: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ном за шти том, за пре но се по да та ка на фре квен ци ја ма до 250 MHz 
68. SRPS EN 60603-7-51 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-51: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ном за шти том, за пре но се по да та ка на фре квен ци ја ма до 500 MHz
69. SRPS EN 60603-7-7 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-7: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ном за шти том, за пре нос по да та ка на фре квен ци ја ма до 600 MHz
70. na SRPS EN 60603-7-71 Ко нек то ри за елек трон ске уре ђа је  – Део 7-71: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за сло бод не и учвр шће не 8-пол не ко нек то ре, са елек тро маг нет-

ном за шти том, за пре нос по да та ка на фре квен ци ја ма до 1000 MHz
71. SRPS EN 60728 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге (стан дар ди за ци о ни низ)
72. SRPS EN 60728-1 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 1: Пер фор ман се си сте ма за ди рект не пу та ње 
73. SRPS EN 60728-1-1 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 1-1: По ста вља ње РФ ка бло ва код кућ них дво смер-

них мре жа
74. SRPS EN 60728-1-2 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 1-2: Зах те ви за пер фор ман се си сте ма за сиг на ле ко ји 

се ис по ру чу ју на спо ља шњим при кључ ци ма си сте ма у ра ду
75. SRPS EN 60728-5 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 5: Уре ђа ји и опре ма глав не ста ни це
76. SRPS EN 60728-10 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 10: Пер фор ман се си сте ма за по врат не пу та ње
77. SRPS EN 60728-11 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, аудио-сиг на ле и ин тер ак тив не услу ге  – Део 11: Без бед ност
78. SRPS EN 60728-13 Ка блов ске мре же за те ле ви зиј ске сиг на ле, сиг на ле зву ка и ин тер ак тив не услу ге  – Део 13: Оп тич ки си сте ми за ра ди о ди фу зно пре но ше ње 

сиг на ла
79. SRPS EN 60793-2 Оп тич ка влак на  – Део 2: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Оп ште
80. SRPS EN 60793-2-10 Оп тич ка влак на  – Део 2-10: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мул ти мод на влак на ка те го ри је A1
81. SRPS EN 60793-2-20 Оп тич ка влак на  – Део 2: 20: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мул ти мод на влак на ка те го ри је А2
82. SRPS EN 60793-2-30 Оп тич ка влак на  – Део 2: 30: Спе ци фи ка ци је про из во да -Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мул ти мод на влак на ка те го ри је А3
83. SRPS EN 60793-2-40 Оп тич ка влак на  – Део 2-40: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мул ти мод на влак на ка те го ри је А4
84. SRPS EN 60793-2-50 Оп тич ка влак на  – Део 2-50: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мо но мод на влак на кла се B
85. SRPS EN 60793-2-60 Оп тич ка влак на  – Део 2-60: Спе ци фи ка ци је про из во да  – Спе ци фи ка ци ја под вр сте за мо но мод на влак на ка те го ри је C за уну тра шње по ве-

зи ва ње
86. SRPS EN 60794-2-10 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-10: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – Спе ци фи ка ци ја фа ми ли је за ка бло ве за јед но смер ни и дво-

смер ни пре нос
87. SRPS EN 60794-2-11 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-11: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за ка бло ве за јед но смер ни и 

дво смер ни пре нос ко ји се ко ри сте за ка бли ра ње про сто ри ја
88. SRPS EN 60794-2-20 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-20: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – Спе ци фи ка ци ја фа ми ли је за оп тич ке ди стри бу тив не ка бло-

ве са ви ше вла ка на
89. SRPS EN 60794-2-21 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-21: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за оп тич ке ди стри бу ци о не 

ка бло ве са ви ше вла ка на ко ји се ко ри сте за ка бли ра ње про сто ри ја
90. SRPS EN 60794-2-30 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-30: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – Спе ци фи ка ци ја фа ми ли је за тра ка сте ка бло ве
91. SRPS EN 60794-2-31 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 2-31: Ка бло ви за уну тра шњу мон та жу  – По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за тра ка сте ка бло ве са оп тич-

ким влак ни ма ко ји се ко ри сте за ка бли ра ње про сто ри ја
92. SRPS EN 60794-3 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 3: Спе ци фи ка ци ја под вр сте  – Ка бло ви за спољ ну мон та жу
93. SRPS EN 60794-3-10 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 3-10: Ка бло ви за спољ ну мон та жу  – Спе ци фи ка ци ја фа ми ли је за по ло же не у це ви, ди рект но уко па-

не и при чвр шће не ва зду шне оп тич ке те ле ко му ни ка ци о не ка бло ве
94. EN 60794-3-12 Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-12: Out do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for duct and di rectly bu ried op ti cal te le com mu ni ca tion ca bles for use in 

pre mi ses ca bling
95. SRPS EN 60794-3-20 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 3-20: Ка бло ви за спољ ну мон та жу  – Спе ци фи ка ци ја фа ми ли је за са мо но си ве ва зду шне те ле ко му ни-

ка ци о не ка бло ве
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96. EN 60794-3-21 Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-21: Out do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for op ti cal self-sup por ting aerial te le com mu ni ca tion ca bles for use in pre-
mi ses ca bling

97. SRPS EN 60794-5 Ка бло ви са оп тич ким влак ни ма  – Део 5: Спе ци фи ка ци ја под вр сте  – Цев чи це за ка бли ра ње за ин ста ли са ње уду ва ва њем
98. SRPS EN 60825 Без бед ност ла сер ских про из во да (стан дар ди за ци о ни низ)
99. SRPS EN 60950 Уре ђа ји и опре ма ин фор ма ци о не тех но ло ги је  – Без бед ност (стан дар ди за ци о ни низ)
100. SRPS EN 60966-2-4 Склоп ка бла за ра дио-фре квен ци је и ко ак си јал ног ка бла  – Део 2-4: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за склоп ка бла за ра дио и ТВ при јем ни ке  – 

Фре квен циј ски оп сег од 0 MHz до 3 000 MHz, ко нек то ри пре ма IEC 61169-2
101. SRPS EN 60966-2-5 Склоп ка бла за ра дио-фре квен ци је и ко ак си јал ног ка бла  – Део 2-5: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за склоп ка бла за ра дио и ТВ при јем ни ке  – 

Фре квен циј ски оп сег од 0 MHz до 1 000 MHz, ко нек то ри пре ма IEC 61169-2
102. SRPS EN 60966-2-6 Склоп ка бла за ра дио-фре квен ци је и ко ак си јал ног ка бло ва  – Део 2-6: По је ди нач на спе ци фи ка ци ја за склоп ка бла за ра дио и ТВ при јем ни-

ке  – Фре квен циј ски оп сег од 0 MHz до 3 000 MHz, ко нек то ри пре ма IEC 61169-24
103. SRPS EN 61000-6-1 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
104. SRPS EN 61000-6-3 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 стам бе ним и ко мер ци јал ним окру же-

њи ма и окру же њи ма ла ке ин ду стри је
105. SRPS EN 61000-6-3/A1 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 стам бе ним и ко мер ци јал ним окру же-

њи ма и окру же њи ма ла ке ин ду стри је  – Из ме на 1
106. SRPS EN 61034-1 Ме ре ње гу сти не ди ма од ка бло ва ко ји го ре под де фи ни са ним усло ви ма  – Део 1: Ис пит на апа ра ту ра (стан дар ди за ци о ни низ)
107. EN 61076-3-104 Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-104: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded free and fi xed con nec tors for 

da ta tran smis si ons with fre qu en ci es up to 1000 MHz
108. EN 61076-3-106 Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-106: Rec tan gu lar con nec tors  – De tail spe ci fi ca tion for pro tec ti ve ho u sings for 

use with 8-way shi el ded and un shi el ded con nec tors for in du strial en vi ron ments in cor po ra ting the IEC 60603-7 se ri es in ter fa ce
109. EN 61076-3-110 Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-110: Rec tan gu lar con nec tors  – De tail spe ci fi ca tion for shi el ded, free and 

fi xed con nec tors for da ta tran smis sion with fre qu en ci es up to 1000 MHz
110. SRPS EN 61169-2 Ко нек то ри за ра дио-фре квен ци је  – Део 2: Спе ци фи ка ци ја под вр сте  – Ко ак си јал ни ко нек то ри за ра дио-фре квен ци је ти па 9,52
111. SRPS EN 61169-24 Ко нек то ри за ра дио-фре квен ци је  – Део 24: Спе ци фи ка ци ја под вр сте  – Ко ак си јал ни ко нек то ри за ра дио-фре квен ци је са спа ја њем по мо ћу 

на во ја ко ји се обич но ко ри сте у мре жа ма са ка бло ви ма им пе дан се 75 Ω (тип F)
112. SRPS EN 61386-1 Си сте ми це ви за во ђе ње ка бло ва  – Део 1: Оп шти зах те ви
113. SRPS EN 61386-2 Си сте ми це ви за во ђе ње ка бло ва  – Део 2: По себ ни зах те ви (стан дар ди за ци о ни низ)
114. SRPS EN 61537 Во ђе ње ка бло ва  – Си сте ми ка блов ских по ли ца и си сте ми ка блов ских ле стви
115. SRPS EN 61558-1 Без бед ност енер гет ских тран сфор ма то ра, из во ра на па ја ња, при гу шни ца и слич них про из во да — Део 1: Оп шти зах те ви и ис пи ти ва ња
116. SRPS EN 61643 Пре на пон ски за штит ни уре ђа ји ни ског на по на (стан дар ди за ци о ни низ)
117. SRPS EN 61754-20 Ин тер феј си ко нек то ра за оп тич ка влак на  – Део 20: Фа ми ли ја ко нек то ра ти па LC
118. SRPS EN 61935-1 Спе ци фи ка ци ја за ис пи ти ва ње ка блов ских по став ки за ин фор ма ци о не тех но ло ги је са си ме трич ним и ко ак си јал ним ка бло ви ма  – Део 1: 

Си ме трич не ка блов ске по став ке ин ста ли са не као што је спе ци фи ци ра но у стан дар ди ма се ри је EN 50173
119. SRPS EN 61935-3 Ис пи ти ва ње ка блов ских по став ки за ин фор ма ци о не тех но ло ги је са си ме трич ним и ко ак си јал ним ка бло ви ма  – Део 3: Ка блов ске по став ке 

ин ста ли са не као што је спе ци фи ци ра но у EN 50173-4 и са њим по ве за ним стан дар ди ма
120. SRPS EN 62305 За шти та од ат мос фер ског пра жње ња (стан дар ди за ци о ни низ)
121. SRPS EN 62305-1 За шти та од ат мос фер ског пра жње ња  – Део 1: Оп шти прин ци пи
122. SRPS EN 62305-2 За шти та од ат мос фер ског пра жње ња  – Део 2: Упра вља ње ри зи ком
123. SRPS EN 62305-3 За шти та од ат мос фер ског пра жње ња  – Део 3: Фи зич ко оште ће ње обје ка та и опа сност по жи вот
124. SRPS EN 62305-4 За шти та од ат мос фер ског пра жње ња  – Део 4: Елек трич ни и елек трон ски си сте ми у објек ти ма
125. pna SRPS EN 62368-1 Уре ђа ји и опре ма аудио/ви део, ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је  – Део 1: Зах те ви за без бед ност
126. ET SI EN 300253 Equ ip ment En gi ne e ring (EE)  – Eart hing and bon ding of te le com mu ni ca tion equ ip ment in te le com mu ni ca tion cen tres
127. na SRPS HD 384 Елек трич не ин ста ла ци је у згра да ма (стан дар ди за ци о ни низ)
128. na SRPS HD 384.4.473 S1 Елек трич не ин ста ла ци је у згра да ма  – Део 4: За шти та ра ди оства ри ва ња без бед но сти  – По гла вље 47: При ме на за штит них ме ра  – Оде љак 

473: За шти та од пре ко мер не стру је
129. na SRPS HD 384.4.482 S1 Елек трич не ин ста ла ци је у згра да ма  – Део 4: За шти та ра ди оства ри ва ња без бед но сти  – По гла вље 48: Из бор за штит них ме ра у за ви сно сти 

од спо ља шњих ути ца ја  – Оде љак 482: За шти та од по жа ра где по сто је по себ ни ри зи ци или опа сност
130. HD 384.5 Elec tri cal in stal la tion of bu il dings  – Part 5: Se lec tion and erec tion of elec tri cal equ ip ment (стан дар ди за ци о ни низ)
131. HD 384.5.52 S1 Elec tri cal in stal la ti ons of bu il dings  – Part 5: Se lec tion and erec tion of elec tri cal equ ip ment  – Chap ter 52: Wi ring systems
132. na SRPS HD 60364 Елек трич не ин ста ла ци је ни ског на по на (стан дар ди за ци о ни низ)
133. HD 60364-1 Low-vol ta ge elec tri cal in stal la ti ons  – Part 1: Fun da men tal prin ci ples, as ses sment of ge ne ral cha rac te ri stics, de fi ni ti ons 
134. HD 60364-4-41 Low-vol ta ge elec tri cal in stal la ti ons  – Part 4-41: Pro tec tion for sa fety  – Pro tec tion aga inst elec tric shock
135. HD 60364-4-443 Elec tri cal in stal la ti ons of bu il dings  – Part 4-44: Pro tec tion for sa fety  – Pro tec tion aga inst vol ta ge dis tur ban ces and elec tro mag ne tic dis tur ban ces  – 

Cla u se 443: Pro tec tion aga inst over vol ta ges of at mosp he ric ori gin or due to switching
136. HD 60364-4-444 Low-vol ta ge elec tri cal in stal la ti ons  – Part 4-444: Pro tec tion for sa fety  – Pro tec tion aga inst vol ta ge dis tur ban ces and elec tro mag ne tic dis tur ban ces
137. na SRPS HD 60364-5-54 Елек трич не ин ста ла ци је ни ског на по на  – Део 5-54: Из бор и по ста вља ње елек трич не опре ме  – Узе мље ње и за штит ни про вод ни ци
138. na SRPS HD 60364-5-534 Елек трич не ин ста ла ци је ни ског на по на  – Део 5-53: Из бор и по ста вља ње елек трич не опре ме  – Ра ста вља ње, рас кла па ње и упра вља ње  – 

Тач ка 534: Уре ђа ји за за шти ту од пре на по на

2. Ме ђу на род ни стан дар ди, пре по ру ке и тех нич ки из ве шта ји

Озна ка На слов
1. ISO/IEC 11801 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling for cu sto mer pre mi ses
2. ISO/IEC 14709-1 In for ma tion tec hno logy  – Con fi gu ra tion of Cu sto mer Pre mi ses Ca bling (CPC) for ap pli ca ti ons  – Part 1: In te gra ted Ser vi ces Di gi tal Net work 

(ISDN) ba sic ac cess
3. ISO/IEC 14709-2 In for ma tion tec hno logy  – Con fi gu ra tion of Cu sto mer Pre mi ses Ca bling (CPC) for ap pli ca ti ons  – Part 2: In te gra ted ser vi ces di gi tal net work (ISDN) 

pri mary ra te
4. ISO/IEC 15018 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling for ho mes
5. ISO/IEC/TR 29106 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling  – In tro duc tion to the MI CE en vi ron men tal clas si fi ca tion
6. ISO/IEC 14763-1 In for ma tion tec hno logy  – Im ple men ta tion and ope ra tion of cu sto mer pre mi ses ca bling  – Part 1: Ad mi ni stra tion
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7. ISO/IEC 14763-2 In for ma tion tec hno logy  – Im ple men ta tion and ope ra tion of cu sto mer pre mi ses ca bling  – Part 2: Plan ning and in stal la tion
8. ISO/IEC 14763-3 In for ma tion tec hno logy  – Im ple men ta tion and ope ra tion of cu sto mer pre mi ses ca bling  – Part 3: Te sting of op ti cal fi bre ca bling
9. ISO/IEC 24702 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling for in du strial pre mi ses
10. ISO/IEC/TR 24704 In for ma tion tec hno logy  – Cu sto mer pre mi ses ca bling for wi re less ac cess po ints
11. ISO/IEC/TR 24746 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling for cu sto mer pre mi ses  – Mid-span DTE po wer in ser tion
12. ISO/IEC/TR 24750 In for ma tion tec hno logy  – As ses sment and mi ti ga tion of in stal led ba lan ced ca bling chan nels in or der to sup port 10GBA SE-T
13. ISO/IEC 24764 In for ma tion tec hno logy  – Ge ne ric ca bling systems for da ta cen tres
14. ISO/IEC/TR 29125 In for ma tion tec hno logy  – Te le com mu ni ca ti ons ca bling re qu i re ments for re mo te po we ring of ter mi nal equ ip ment
15. IEC 60331-23 Tests for elec tric ca bles un der fi re con di ti ons  – Cir cu it in te grity  – Part 23: Pro ce du res and re qu i re ments  – Elec tric da ta ca bles
16. IEC 60331-25 Tests for elec tric ca bles un der fi re con di ti ons  – Cir cu it in te grity  – Part 25: Pro ce du res and re qu i re ments  – Op ti cal fi bre ca bles
17. IEC 60332-1 * Tests on elec tric and op ti cal fi bre ca bles un der fi re con di ti ons  – Part 1: Test for ver ti cal fla me pro pa ga tion for a sin gle in su la ted wi re or ca ble 

(стан дар ди за ци о ни низ)
18. IEC 60332-3 * Tests on elec tric and op ti cal fi bre ca bles un der fi re con di ti ons  – Part 3: Test for ver ti cal fla me spread of ver ti cally-mo un ted bun ched wi res or ca bles 

(стан дар ди за ци о ни низ)
19. IEC 60423 * Con du it systems for ca ble ma na ge ment  – Out si de di a me ters of con du its for elec tri cal in stal la ti ons and thre ads for con du its and fit tings
20. IEC 60603-7 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, un shi el ded, free and fi xed con nec tors
21. IEC 60603-7-1 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-1: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded, free and fi xed con nec tors
22. IEC 60603-7-2 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-2: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, un shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis sion with 

fre qu en ci es up to 100 MHz
23. IEC 60603-7-3 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-3: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis si ons with fre-

qu en ci es up to 100 MHz
24. IEC 60603-7-4 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-4: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, un shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis si ons with 

fre qu en ci es up to 250 MHz
25. IEC 60603-7-41 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-41: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, un shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis si ons with 

fre qu en ci es up to 500 MHz
26. IEC 60603-7-5 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-5: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis si ons with 

fre qu en ci es up to 250 MHz 
27. IEC 60603-7-51 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-51: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis si ons with 

fre qu en ci es up to 500 MHz
28. IEC 60603-7-7 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-7: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded, free and fi xed con nec tors for da ta tran smis sion with fre qu-

en ci es up to 600 MHz
29. IEC 60603-7-71 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Part 7-71: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded, free and fi xed con nec tors, for da ta tran smis sion with 

fre qu en ci es up to 1000 MHz
30. IEC 60728 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces (стан дар ди за ци о ни низ)
31. IEC 60728-1 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces  – Part 1: System per for man ce of for ward paths
32. IEC 60728-1-1 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces  – Part 1-1: RF ca bling for two way ho me net works
33. IEC 60728-1-2 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces  – Part 1-2: Per for man ce re qu i re ments for sig nals de ri ved at the system 

outlet in ope ra tion
34. IEC 60728-5 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces  – Part 5: He a dend equ ip ment
35. IEC 60728-11 * Ca ble net works for te le vi sion sig nals, so und sig nals and in ter ac ti ve ser vi ces  – Part 11: Sa fety
36. IEC 60754 Test on ga ses evol ved du ring com bu stion of ma te ri als from ca bles (стан дар ди за ци о ни низ)
37. IEC 60793-2 * Op ti cal fi bres  – Part 2: Pro duct spe ci fi ca ti ons  – Ge ne ral
38. IEC 60793-2-10 * Op ti cal fi bres  – Part 2-10: Pro duct spe ci fi ca ti ons  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion for ca te gory A1 mul ti mo de fi bres
39. IEC 60793-2-40 * Op ti cal fi bres  – Part 2-40: Pro duct spe ci fi ca ti ons  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion for ca te gory A4 mul ti mo de fi bres
40. IEC 60793-2-50 * Op ti cal fi bres  – Part 2-50: Pro duct spe ci fi ca ti ons  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion for class B sin gle-mo de fi bres
41. IEC 60794-2-10 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-10: In do or ca bles  – Fa mily spe ci fi ca tion for sim plex and du plex ca bles
42. IEC 60794-2-11 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-11: In do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for sim plex and du plex ca bles for use in pre mi ses ca bling
43. IEC 60794-2-20 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-20: In do or ca bles  – Fa mily spe ci fi ca tion for mul ti-fi bre op ti cal di stri bu tion ca bles
44. IEC 60794-2-21 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-21: In do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for mul ti-fi bre op ti cal di stri bu tion ca bles for use in pre mi ses ca bling
45. IEC 60794-2-30 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-30: In do or ca bles  – Fa mily spe ci fi ca tion for rib bon ca bles
46. IEC 60794-2-31 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 2-31: In do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for op ti cal fi bre rib bon ca bles for use in pre mi ses ca bling
47. IEC 60794-3-10 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-10: Out do or ca bles  – Fa mily spe ci fi ca tion for duct, di rectly bu ried and las hed aerial op ti cal te le com mu ni ca tion ca bles
48. IEC 60794-3-12 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-12: Out do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for duct and di rectly bu ried op ti cal te le com mu ni ca tion ca bles for use in 

pre mi ses ca bling
49. IEC 60794-3-20 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-20: Out do or ca bles  – Fa mily spe ci fi ca tion for self-sup por ting aerial te le com mu ni ca tion ca bles
50. IEC 60794-3-21 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 3-21: Out do or ca bles  – De ta i led spe ci fi ca tion for op ti cal self-sup por ting aerial te le com mu ni ca tion ca bles for use in pre-

mi ses ca bling
51. IEC 60794-5 * Op ti cal fi bre ca bles  – Part 5: Sec ti o nal spe ci fi ca tion  – Mic ro duct ca bling for in stal la tion by blo wing
52. IEC 60825 * Sa fety of la ser pro ducts (стан дар ди за ци о ни низ)
53. IEC 60874-19 Con nec tors for op ti cal fi bres and ca bles  – Part 19: Sec ti o nal spe ci fi ca tion for fi bre op tic con nec tor  – Type SC-D (du plex)
54. IEC 60950 * In for ma tion tec hno logy equ ip ment  – Sa fety 

(стандардизациони низ)
55. IEC 60966-2-4 * Ra dio fre qu ency and co a xi al ca bles as sem bli es  – Part 2-4: De tail spe ci fi ca tion for ca ble as sem bli es for ra dio and TV re ce i vers  – Fre qu ency ran ge 0 

to 3 000 MHz, IEC 61169-2 con nec tors
56. IEC 60966-2-5 * Ra dio fre qu ency and co a xi al ca ble as sem bli es  – Part 2-5: De tail spe ci fi ca tion for ca ble as sem bli es for ra dio and TV re ce i vers  – Fre qu ency ran ge 0 

to 1 000 MHz, IEC 61169-2 con nec tors
57. IEC 60966-2-6 * Ra dio fre qu ency and co a xi al ca ble as sem bli es  – Part 2-6: De tail spe ci fi ca tion for ca ble as sem bli es for ra dio and TV re ce i vers  – Fre qu ency ran ge 0 

to 3 000 MHz, IEC 61169-24 con nec tors
58. IEC/TR 61000-5 Elec tro mag ne tic com pa ti bi lity (EMC)  – Part 5: In stal la tion and mi ti ga tion gu i de li nes (стан дар ди за ци о ни низ)
59. IEC/TR 61000-5-2 Elec tro mag ne tic com pa ti bi lity (EMC)  – Part 5: In stal la tion and mi ti ga tion gu i de li nes  – Sec tion 2: Eart hing and ca bling
60. IEC 61000-6-1 * Elec tro mag ne tic com pa ti bi lity (EMC)  – Part 6-1: Ge ne ric stan dards  – Im mu nity for re si den tial, com mer cial and light-in du strial en vi ron ments
61. IEC 61000-6-3 * Elec tro mag ne tic com pa ti bi lity (EMC)  – Part 6-3: Ge ne ric 4stan dards  – Emis sion stan dard for re si den tial, com mer cial and light-in du strial en vi ron-

ments
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62. IEC 61034 * Me a su re ment of smo ke den sity of ca bles bur ning un der de fi ned con di ti ons (стан дар ди за ци о ни низ)
63. IEC 61076-3-104 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-104: De tail spe ci fi ca tion for 8-way, shi el ded free and fi xed con nec tors for 

da ta tran smis si ons with fre qu en ci es up to 1000 MHz
64. IEC 61076-3-106 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-106: Rec tan gu lar con nec tors  – De tail spe ci fi ca tion for pro tec ti ve ho u sings for 

use with 8-way shi el ded and un shi el ded con nec tors for in du strial en vi ron ments in cor po ra ting the IEC 60603-7 se ri es in ter fa ce
65. IEC 61076-3-110 * Con nec tors for elec tro nic equ ip ment  – Pro duct re qu i re ments  – Part 3-110: Rec tan gu lar con nec tors  – De tail spe ci fi ca tion for shi el ded, free and fi-

xed con nec tors for da ta tran smis sion with fre qu en ci es up to 1000 MHz 
66. IEC 61140 * Pro tec tion aga inst elec tric shock  – Com mon aspects for in stal la tion and equ ip ment
67. IEC 61156 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons (стан дар ди за ци о ни низ)
68. IEC 61156-1 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons  – Part 1: Ge ne ric spe ci fi ca tion
69. IEC 61156-5 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons  – Part 5: Symme tri cal pa ir/qu ad ca bles with tran smis sion cha rac te ri stics up 

to 1 000 MHz  – Ho ri zon tal flo or wi ring  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion
70. IEC 61156-6 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons  – Part 6: Symme tri cal pa ir/qu ad ca bles with tran smis sion cha rac te ri stics up 

to 1 000 MHz  – Work area wi ring  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion
71. IEC 61156-7 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons  – Part 7: Symme tri cal pa ir ca bles with tran smis sion cha rac te ri stics up to 1 

200 MHz  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion for di gi tal and ana log com mu ni ca tion ca bles
72. IEC 61156-8 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for di gi tal com mu ni ca ti ons  – Part 8: Symme tri cal pa ir/qu ad ca bles with tran smis sion cha rac te ri stics up 

to 1 200 MHz  – Work area wi ring  – Sec ti o nal spe ci fi ca tion
73. IEC 61169-2 * Ko nek to ri za ra dio-fre kven ci je  – Deo 2: Spe ci fi ka ci ja pod vr ste  – Ko ak si jal ni ko nek to ri za ra dio-fre kven ci je ti pa 9,52
74. IEC 61169-24 * Ko nek to ri za ra dio-fre kven ci je  – Deo 24: Spe ci fi ka ci ja pod vr ste  – Ko ak si jal ni ko nek to ri za ra dio-fre kven ci je sa spa ja njem po mo ću na vo ja ko ji se 

obič no ko ri ste u mre ža ma sa ka blo vi ma im pe dan se 75 Ω (tip F)
75. IEC 61386-1 * Con du it systems for ca ble ma na ge ment  – Part 1: Ge ne ral re qu i re ments
76. IEC 61386-2 * Con du it systems for ca ble ma na ge ment  – Part 2: Par ti cu lar re qu i re ments (стан дар ди за ци о ни низ)
77. IEC 61537 * Ca ble ma na ge ment  – Ca ble tray systems and ca ble lad der systems
78. IEC 61558-1 * Sa fety of po wer tran sfor mers, po wer sup pli es, re ac tors and si mi lar pro ducts  – Part 1: Ge ne ral re qu i re ments and tests
79. IEC 61643 * Low vol ta ge sur ge pro tec ti ve de vi ces (стан дар ди за ци о ни низ)
80. IEC 61754-20 * Fi bre Op tic Con nec tor In ter fa ces  – Part 20: Type LC con nec tor fa mily
81. IEC 61935-1 * Te sting of ba lan ced and co a xi al in for ma tion tec hno logy ca bling  – Part 1: In stal led ca bling in ac cor dan ce with ISO/IEC 11801 and re la ted stan dards
82. IEC 61935-3 * Te sting of ba lan ced and co a xi al in for ma tion tec hno logy ca bling  – Part 3: In stal led ca bling as spe ci fied in ISO/IEC 15018 and re la ted stan dards
83. IEC 62255 Mul ti co re and symme tri cal pa ir/qu ad ca bles for bro ad band di gi tal com mu ni ca ti ons (high bit ra te di gi tal ac cess te le com mu ni ca tion net works)  – 

Out si de plant ca bles (стан дар ди за ци о ни низ)
84. IEC 62305 * Pro tec tion aga inst light ning (стан дар ди за ци о ни низ)
85. IEC 62368-1 * Audio/vi deo, in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy equ ip ment  – Sa fety  – Re qu i re ments
86. ITU-T K.21 Re si sti bi lity of te le com mu ni ca tion equ ip ment in stal led in cu sto mer pre mi ses to over vol ta ges and over cur rents
87. ITU-T K.25 Pro tec tion of op ti cal fi bre ca bles
88. ITU-T K.27 Bon ding con fi gu ra ti ons and eart hing in si de a te le com mu ni ca tion bu il ding
89. ITU-T K.47 Pro tec tion of te le com mu ni ca tion li nes using me tal lic con duc tors aga inst di rect light ning dischar ges
90. ITU-T K.56 Pro tec tion of ra dio ba se sta ti ons aga inst light ning dischar ges
91. ITU-T K.58 EMC, re si sti bi lity and sa fety re qu i re ments and gu i dan ce for de ter mi ning re spon si bi lity un der co-lo ca ted te le com mu ni ca tion in stal la ti ons
92. ITU-T K.66 Pro tec tion of cu sto mer pre mi ses from over vol ta ges
93. ITU-T K.71 Pro tec tion of cu sto mer an ten na in stal la ti ons
94. ITU-T K.73 Shi el ding and bon ding for ca bles bet we en bu il dings
95. ITU-T K.74 EMC, re si sti bi lity and sa fety re qu i re ments for ho me net work de vi ces
96. ITU-T K.85 Re qu i re ments for the mi ti ga tion of light ning ef fects on ho me net works in stal led in cu sto mer pre mi ses

* Стан дар де озна че не зве зди цом пре у зе ле су од IEC-а у иден тич ном об ли ку европ ске ин сти ту ци је за стан дар ди за ци ју као ЕN стан-
дар де. 
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На осно ву чла на 6. став 1. 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), 

Ми ни стар енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не 
до но си

П РА  В И Л  Н И К

о тех нич ким и дру гим зах те ви ма за теч на го ри ва  
нафт ног по ре кла

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком про пи су ју се тех нич ки и дру ги зах те ви 

ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју теч на го ри ва нафт ног по ре кла ко ја се 
ко ри сте као го ри ва за мо то ре са уну тра шњим са го ре ва њем и као 
енер гет ска го ри ва ко ја се ста вља ју у про мет на тр жи ште Ре пу бли-
ке Ср би је (у да љем тек сту: теч на го ри ва), као и на чин оце њи ва ња 
уса гла ше но сти теч них го ри ва.

Члан 2.
Теч на го ри ва у сми слу овог пра вил ни ка су:
1) без о лов ни мо тор ни бен зи ни;
2) ави он ски бен зи ни;
3) мла зна го ри ва;
4) га сна уља;
5) уља за ло же ње.

Члан 3.
Без о лов ни мо тор ни бен зи ни у сми слу овог пра вил ни ка су 

сва ис пар љи ва го ри ва нафт ног по ре кла на ме ње на за рад мо то ра са 
уну тра шњим са го ре ва њем и при нуд ним па ље њем ко ји се ко ри сте 
за по гон мо тор них во зи ла.

Без о лов ни мо тор ни бен зи ни из ста ва 1. овог чла на су:
1) EVRO BMB 98;
2) EVRO PRE MI JUM BMB 95;
3) PRE MI JUM BMB 95. 

Члан 4.
Ави он ски бен зи ни у сми слу овог пра вил ни ка су теч на угљо-

во до нич на го ри ва на ме ње на за по гон ави он ских бен зин ских клип-
них мо то ра са при нуд ним па ље њем го ри ве сме ше. 




