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ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 

КОРИШЋЕЊА УСЛУГЕ ПРИСТУПА ЕЛЕМЕНТИМА МРЕЖЕ И ПРИПАДАЈУЋИМ 
СРЕДСТВИМА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НИШ И ПРАВА НА ПОЛАГАЊЕ 

СОПСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОВАЈДЕРА И/ИЛИ ЧЛАНА  
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НИШ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

На основу Закључка Владе Републике Србије број 022-11497/2019 од 21.11.2019.          
године, Закључка Владе Републике Србије број 022-7365/2020 од 24.09.2020. године и 
одредаба Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Научно 
технолошки парк Ниш", Научно технолошки парк Ниш доо Ниш (у даљем тексту: НТП 
Ниш) доноси Одлуку о изради Правилникa о техничким условима коришћења услуге 
приступа елементима мреже и припадајућим средствима Научно технолошког парка 
Ниш и права на полагање сопствене инфраструктуре Провајдера и/или Чланова Научно 
технолошког парка Ниш (у даљем тексту: Правилник).  

Овим Правилником дефинисани су технички услови коришћења: 

 услуге приступа елементима мреже и припадајућим средствима Научно 
технолошког парка Ниш, 

 права на полагање сопствене инфраструктуре провајдера и/или чланова 
Научно технолошког парка Ниш. 

 
 
 
2. ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА И СКРАЋЕНИЦА 
 

Дефиниције, одређене речи и појмови обухваћени овим Правилником имају 
следеће значење: 
 

УСЛУГА ПРИСТУПА ЕЛЕМЕНТИМА МРЕЖЕ И ПРИПАДАЈУЋИМ СРЕДСТВИМА 
НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НИШ: Услуга колокације и Услуга коришћења 
кабловске телекомуникационе канализације.  
 
КОЛОКАЦИЈА: Пружање услуге омогућавања коришћења физичког простора и 
техничких садржаја који су неопходни за смештај и повезивање потребне опреме 
Провајдера и/или Члана Научно технолошког парка Ниш у сврху пружања 
електронских комуникационих услуга Члановима Научно технолошког парка Ниш 
и/или Научно технолошком парку Ниш. 

 
ПРОВАЈДЕР:  Привредни субјект који пружа електронске комуникационе услуге и 
обавља делатност електронских комуникација у складу са законом и подзаконским 
актима Агенције за електронске комуникације и који користи или има намеру да 
користи услугу колокације или услугу коришћења кабловске канализације, односно 
затражи право на полагање сопствене инфраструктре. 
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ЧЛАН НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НИШ (у даљем тексту: Члан НТП Ниш): 
Стартап или технолошко-развојна компанија Члан НТП Ниш која са Научно 
технолошким парком Ниш има склопљен Уговор о пружању услуга и уређењу 
међусобних права и обавеза, односно трећа лица - Партнери у пружању услуга 
члановима и посетиоцима НТП Ниш, која, такође, умају склопљен Уговор са Научно 
технолошким парком Ниш.   

 
ОПРЕМА ПРОВАЈДЕРА: Електронска комуникациона опрема Провајдера. 

       
      ОПРЕМА ЧЛАНА НТП НИШ: Електронска комуникациона опрема Члана НТП Ниш. 
 

ГЛАВНИ ОРМАР (BD): Заједничко коришћење главног орман (BD), у власништву 
НТП Ниш, од стране Провајдера, ради пружања јавних телекомуникационих услуга 
крајњим корисницима (НТП Ниш или члановима НТП Ниш), при чему не долази до 
промене власништва над главним ормаром. 

 
СПРАТНИ ОРМАРИ (FD): Ормари који се налазе на тачкама колокације и који су 
посредним каблом спојени на главни ормар НТП Ниш и преко којег Провајдер 
остварује услуге. 

 
ОПТИЧКИ КАБЛ: Оптички кабл може бити спољни и унутрашњи и представља кабл 
који спаја главни орман или простор НТП Ниш са спратним орманима. 

 
СПОЈНИ КАБЛ: Кабл који спаја спратни ормар са опремом Провајдера или опремом 
Члана НТП Ниш. 

 
КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА: Део електронске комуникационе инфраструктуре 
који се састоји од четири подземне приводне цеви, спољног пречника 110мм и 
кабловског окна. 

 
КАБЛОВСКО ОКНО: Подземна просторија, која је постављена на ивици парцеле 
1929/6 КО Ниш-Црвени Крст, испред зграде НТП Ниш, до улице Александра 
Медведева. 

 
ЦЕВИ МАЛОГ ПРЕЧНИКА: Цеви малог пречника су цеви спољног пречника до 40мм. 

 
СЛОБОДАН ПРОСТОР: Простор у цевима кабловске канализације који није заузет 
каблом.  
 
ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СОПСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОВАЈДЕРА: У случају да 
Провајдер процени да је потребно да изгради сопствену инфраструктуру, НТП Ниш 
ће Провајдеру дати ту могућност, уз поштовање техничких услова који ће у 
конкретном случају бити израђени и прописани од стране НТП Ниш, уз Сагласност 
НТП Ниш на техничку документацију за извођење радова и евентуални стручни 
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надзор на изградњи именован од стране НТП Ниш, а све о трошку Провајдера. 
Технички услови биће достављени тек уколико Провајдер проднесе Захтев за 
изградњу споствене инфраструктуре за пружање крајње услуге корисницима.  
 
 
  

3. ОПИС И ВРСТЕ УСЛУГА  
(Предмет, опис и врсте услуга и услови под којима важи Правилник) 

 
Услуга колокације односи се на услугу омогућавања коришћења физичког простора 
и техничких садржаја који су неопходни за смештај и повезивање одговарајуће 
опреме Провајдера и/или Члана НТП Ниш у сврху коришћења ТК инфраструктуре, 
опреме и водова НТП Ниш, а у циљу пружања крајње услуге Члановима НТП Ниш 
или Научно технолошком парку Ниш. Услуге колокације које су предмет овог 
Правилника могу се користити у сврху услуга међуповезивања, услуга рашчлањеног 
приступа локалној петљи и услуга пролаза кроз инфраструктуру и опрему, а у циљу 
пружања крајње услуге Члановима НТП Ниш или самом НТП Ниш. 

 
Услуга коришћења кабловске телекомуникационе канализације (у даљем тексту: 
услуга коришћења кабловске канализације) односи се на услугу омогућавања 
коришћења слободног места у кабловској телекомуникационој канализацији која 
се састоји од кабловских цеви и  кабловског окна (у даљем тексту: кабловска 
канализација) у сврху постављања и коришћења сопствене електронске 
комуникационе мреже од стране Провајдера, а у циљу пружања крајње услуге 
Научно технолошком парку Ниш и/или Члановима НТП Ниш са којим Провајдер 
има склопљен Уговор о пружању услуга или у циљу пружања услуга НТП Ниш. 

 
НТП Ниш пружа услугу клокације у оквиру постојећег техничког и оперативног 
стања своје мреже. У том смислу, НТП Ниш није дужан да мења, прошири, 
надогради, унапреди или изгради нове локације у циљу пружања услуге 
колокације на захтев Провајдера и/или Члана НТП Ниш. 

 
НТП Ниш пружа услугу коришћења кабловске канализације у оквиру постојећег 
техничког и оперативног стања своје мреже. У том смислу, НТП Ниш није дужан да 
мења, прошири, надогради, унапреди или изгради нову кабловску канализацију у 
сврху пружања услуге коришћења кабловске канализације на захтев Провајдера. 

 
Кабловска телекомуникациона канализација остаје искључиво у власништву НТП 
Ниш и по Уговору о омогућавању коришћења места у кабловској канализацији 
Провајдер има само право коришћења ове услуге без могућности преношења 
права саме услуге на трећа лица тј. без права да места која кориси у кабловској 
канализацији уступа трећим правним или физичким лицима. 

 
У сврху пружања услуге колокације, НТП Ниш и Провајдер и/или Члан НТП Ниш 
закључују Уговор о пружању услуге колокације према одредбама овог Правилника. 
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У сврху пружања услуге коришћења кабловске канализације, НТП Ниш и Провајдер 
закључују Уговор о могућности коришћења места у кабловској канализацији (у 
даљем тексту: Уговор о коришћењу места у кабловској канализацији), према 
одредбама овог Правилника. 

 
 
 
4. ЗАХТЕВ ЗА УСЛУГЕ КОЛОКАЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊА КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
  
Захтеве за услугу колокације и/или коришћења кабловске канализације (даље у тексту: 
Захтев за колокацију и/или Захтев за канализацију, а заједно: Захтеви) Провајдер и/или 
Члан НТП Ниш подноси НТП Ниш на обрасцима утврђеним у Прилогу 1 и Прилогу 2 
овог Правилника. 
Приликом подношења првог Захтева за колокацију, односно Захтева за канализацију, 
Провајдер мора да достави прописану и оверену Изјаву о поверљивости (Прилог 4 овог 
Правилника) као и следеће документе: 

- Потврду Агенције за електронске комуникације о упису података у евиденцију 

оператора и 

- Извод из Агенције за привредне регистре. 

У року од 5 (пет) дана од пријема Захтева за колокацију, НТП Ниш ће у писаном облику 
обавестити Провајдера и/или Члана НТП НИш о постојању одговарајућих техничких 
услова за успостављање тражене колокације као и о могућем датуму реализације. У 
случају непостојања техничких могућности за реализацију конкретне колокације, НТП 
Ниш ће Провајдеру и/или Члану НТП Ниш доставити писано обавештење уз 
унапређење могућег рока у коме ће предметна локација бити расположива у 
случајевима када је краткорочним плановима НТП Ниш планирано ослобађање 
одговарајућег простора који се може користити за потребе колокације.  
 
Одговарајући технички услови који морају бити испуњени за реализацију услуге 
колокације дефинисани су у поглављу 6.2. овог Правилника. 
У року од 5 (пет) дана од пријема обавештења из става 1. овог поглавља, Провајдер 
и/или Члан НТП Ниш је у обавези да обавести НТП Ниш да ли је сагласан са понуђеним 
техничким условима. 
У року од 5 (пет) дана од пријема коначне сагласности Провајдера и/или Члана НТП 
Ниш, НТП Ниш ће доставити Провајдеру и/или Члану НТП Ниш предлог Уговора о 
пружању услуге колокације. 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш је у обавези да у року од 5 (пет) дана од пријема 
Уговора о пружању услуге колокације, достави НТП Ниш потписан Уговор о пружању 
услуге колокације заједно са инструментом обезбеђења плаћања из члана 13.2. овог 
Правилника. НТП Ниш задржава право да не преда на употребу захтевани простор за 
колокацију уколико Провајдер и/или Члан НТП Ниш не потпише, односно одбије да 
потпише Уговор о пружању услуге колокоације. 
Рок за реализацију услуге колокације тече од дана када НТП Ниш прими потписан 
Уговор о пружању услуге колокације. Спецификација простора који НТП Ниш 
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омогућава Провајдеру и/или Члану НТП Ниш за коришћење на основу закљученог 
Уговора о пружању колокације биће наведена у том уговору за сваки простор који 
Провајдер и/или НТП Ниш буде користио и биће саставни део тог уговора. 
НТП Ниш ће реализовати тражене колокације у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
потписаног Уговора о пружању услуге колокације, ако другачије није дефинисано при 
испитивању техничких могућности достављањем могућег датума реализације. 
У року од 1 (једног) дана од пријема Захтева за канализацију у случају релација (траса) 
дужине до 30 метара, односно у року од 2 (два) дана од пријема Захтева за 
канализацију, НТП Ниш ће испитати техничке могућности и ако исте постоје израдити и 
Провајдеру издати Сагласност са техничким условима за полагање каблова. Сваки 
појединачни Захтев за канализацију може обухватити само једну релацију (трасу-
приводну цев).. У случају непостојања техничких могућности за конкретну релацију, за 
алтернативну релацију провајдер је у обавези да поднесе нови Захтев за канализацију 
на који се примењују рокови из овог Правилника. 
Одговарајући технички услови који морају бити испуњени за реализацију услуга 
коришћења кабловске канализације дефинисани су у поглављу 7. и поглављу 8. овог 
Правилника. 
У року од 5 (пет) дана од пријема обавештења из претходног става, Провајдер је у 
обавези да обавести НТП Ниш да ли су услови из достављене Сагласности 
прихватљиви. 
У року од 5 (пет) дана од пријема потврде о прихватању услова од Провајдера, НТП 
Ниш ће доставити Провајдеру предлог Уговора о могућности коришћења места у 
кабловској канализацији. 
Провајдер је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана пријема Уговора о могућности 
коришћења места у кабловској канализацији, достави НТП Ниш потписан Уговор 
заједно са једним инструментом обезбеђења плаћања из члана 13.2 Правилника и 
започне са полагањем каблова. НТП Ниш задржава право да не обезбеди услове за 
полагање каблова уколико Провајдер не потпише Уговор о могућности коришћења 
места у кабловској канализацији. 
Рок који Провајдер има да започне полагање каблова на свакој релације појединачно 
је 5 (пет) дана од добијања Сагласности за ту релацију од стране НТП Ниш. Провајдер 
је у обавези да о времену и месту извођења радова на полагању каблова обавести НТП 
Ниш, слањем обавештења о најави радова на обрасцу из Прилога 5 овог Правилника, 
најкасније 2 (два) дана пре почетка извођења радова, а НТП Ниш је у обавези да 
одреди стручни надзор који ће бити присутан при извођењу радова. По завршетку 
радова на полагању каблова НТП Ниш и Провајдер потписују Записник о извођењу 
радова дат у Прилогу 6 овог Правилника.  
НТП Ниш ће за сваку приводну цев сачинити Спецификацију у којој ће између осталог 
назначити дужину каблова који су положени кроз кабловску канализацију (даље у 
тексту: Спецификација). Предметна Спецификација коју потписују обе уговорне стране 
чини саставни део Уговора о могућности коришћења места у кабловској канализацији. 
Приликом реализације услуге колокације као и услуге коришћења кабловске 
канализације НТП Ниш ће поштовати редослед пријема Захтева. 
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Ако Захтев није могуће реализовати или делимично или у целости, НТП Ниш ће 
писаним путем обавестити Провајдера и/или Члана НТП Ниш о разлозима такве 
немогућности, а најкасније у року од 5 (пет) дана од пријема Захтева. 
Обрачун и наплата услуге колокације врши се по свакој појединачној колокацији од 
тренутка њене предаје од стране НТП Ниш Провајдеру и/или Члану НТП Ниш на 
употребу према Уговору о пружању услуге колокације. 
Обрачун и наплата услуге коришћења кабловске канализације врши се по свакој 
појединачној релацији од датума полагања каблова а према Спецификацији која 
представља саставни део Уговора о могућности коришћења места у кабловској 
канализацији. 
 

 

 

5.  ОДБИЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УСЛУГЕ КОЛОКАЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊА КАБЛОВСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

НТП Ниш има право да одбије Захтев за колокацију, односно Захтев за канализацију 
Провајдеру у следећим случајевима: 

 Ако Захтев није поднет у складу са овим Правилником, односно не одговара 

обрасцима датим у Прилогу 1, односно Прилогу 2. овог Правилника; 

 Ако постоји основана сумња да су подаци о идентитету Провајдера односно 

његовој платежној способности нетачни или неистини; 

 Ако у тренутку подношења Захтева Провајдер и/или Члан НТП Ниш има 

доспела дуговања према НТП Ниш за пружене услуге; ако је против Провајдера 

и/или Члана НТП Ниш покренут стечајни или неки слични поступак, односно 

ако је неспособан за плаћање односно презадужен;  

 Ако Провајдер и/или Члан НТП Ниш, на захтев НТП Ниш, не пружи НТП Ниш 

одговарајуће средство обезбеђења плаћања према члану 13.2. овог 

Правилника.  

 Ако Провајдер не испуњава услове из члана 3. став 2 овог Правилника. 

 Уколико то не дозвољавају техничке могућности из члана 6.2. став 11. тачке 14,  

15 и 16. овог Правилника. 

 
 
6. УСЛУГЕ КОЛОКАЦИЈЕ 
 
6.1. ФИЗИЧКА КОЛОКАЦИЈА  
 
Физичка колокација је услуга колокације при којој се опрема Провајдера и/или Члана 
НТП Ниш смешта у посебним просторијама у објекту НТП Ниш, где се налази главни 
ормар, спратни ормар и или у сервер сали у подруму НТП Ниш. 
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НТП Ниш је обезбедио просторе за услугу колокације и омогућио одговарајуће услове 
приликом монтаже, експлотације и мерења на уређајима Провајдера и/или Члана НТП 
Ниш. 
 
Сви уређаји и пратећа опрема који се смештају у простор за колокацију морају 
задовољити одговарајуће препоруке међународне уније за телекомуникације (ITU) и 
стандарде европског института за стандардизацију из обалсти телекмуникација (ETSI). 
 
Опрема различитих Провајдера и/или Чланова НТП Ниш може бити смештена у 
различите просторије намењене за услугу колокације, или у истој просторији за ове 
намене. 
 
Опрема Провајдера и/или Чланова НТП Ниш која се смешта у простор за колокоцију на 
основу овог Правилника може бити опрема која се користи за услугу међуповезивања, 
услугу рашчлањеног приступа локалној петљи, услугу широкопојасног приступа и/или 
неку другу услугу фиксне електронске комуникационе мреже. 
 
НТП Ниш има право да уз претходну најаву обави преглед инсталиране опреме, 
укључујући и проверу техничке документације. У оквиру најаве биће наведени разлози 
због којих се врши преглед. 
 
У простору за колокацију Провајдер или Члан НТП Ниш не сме да складишти и држи 
запаљив или експлозиван материјал. За било какву штету насталу због оваквог 
материјала, Провајдер или Члан НТП Ниш сноси пуну одговорност. 
 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш мора да испуни све грађевинске стандарде и 
препоруке, као и прописе о заштити од пожара и безбедности, а у складу са 
позитивним прописима Републике Србије. Непридржавање и непоштовање прописа и 
стандарда од стране Провајдера и/или Члана НТП Ниш ослобађа НТП Ниш 
одговорности по питању кашњења у пружању услуга и отклањања кварова који су 
проузроковани непоштовањем прописа. 
 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш нема право да врши било какве промене у простору за 
колокацију. Сви радови у вези са припремом простора су искључиво у надлежности 
НТП Ниш. 
 
У случају заједничког коришћења истог простора од стране више Провајдера и/или 
Чланова НТП Ниш за сваког појединачно Провајдера и/или Члана НТП Ниш се 
обележава припадајући простор. Обележавање простора је у надлежности НТП Ниш. 
 
Провајдер или Члан НТП Ниш не може пренети права и обавезе из Уговора о пружању 
услуге колокације на треће лице. 
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6.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
НТП Ниш ће обезбедити одговарајуће напајање 220V AC. У случају нестанка напајања 
са јавне мреже, НТП Ниш ће обезбедити напајање са агрегата. 
 
У простору за колокацију ће бити обезбеђена адекватна расвета у складу са техничким 
нормама за ову област. 
 
Контрола утрошка електричне енергије вршиће се преко контролног бројила за 
одређени простор. 
 
Провајдер или Члан НТП Ниш је одговоран за набавку, монтажу и одржавање свих 
енергетских каблова за напајање и уземљење, као и помоћних уређаја од тачке 
развода 220V AC до својих уређаја. Енергетске инсталације и ниско напонски разводи 
Провајдера или Члана НТП Ниш морају задовољити одговарајуће стандарде из ове 
области. 
 
Сва опрема и уређаји Провајдера или Чланова НТП Ниш морају да буду везани за 
главно уземљење. 
 
Простор за колокацију је снабдевен опремом за против пожарну заштиту у складу са 
важећим прописима. 
 
НТП Ниш ће обезбедити оптималне услове за рад уређаја Провајдера или Чланова НТП 
Ниш у простору за колокацију, што подразумева и потребне микроклиматске услове. 
 
Сви инсталациони радови на главном ормару и спратним ормарима су искључиво  у 
надлежности и одговорности НТП Ниш. 
 
Набавка, монтажа и одржавање спољних каблова је у надлежности Провајдера. 
 
Информација о техничким условима за пролазак кроз објекат и парцелу и приступ ТК 
инфраструктури, опреми и водовима у згради и на парцели Научно технолошког парка 
Ниш. 

 
ТК инфраструктура, опрема и водови: 

 

 Телекомуникациона приводна шахта (ТТШ-1) и приводне цеви 

 Телекомуникациона приводна шахта ТТШ-1 (скица и позиција у прилогу), 
налази се на ивици катастарске парцеле 1929/6 КО Ниш Црвени Крст, према 
улици Александара Медведева. Приступ ТТШ-1 могућ је са јужне и југоисточне 
стране. Од ТТШ-1 до објекта Научно технолошког парка Ниш, односно до сервер 
сале смештене у подруму објекта изведене су 4 приводне цеви пречника 
110мм. 
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 ТК инфраструктура – кабловски развод за интернет 

 Хоризонтални кабловски систем у згради почиње на централизованом месту 
(спратни дистрибуциони ормар – FD или главни дистрибутивни ормар BD) a 
завршава се на прикључници терминалног уређаја (ТО). Мрежа се реализује 
симетричним кабловима F/UTP CAT6А што омогућује брзину преноса сигнала ка 
крајњем кориснику до 1Gbps.  

 Максимална дужина каблова хоризонталног кабловског развода (дужина 
линка) не треба да пређе 90м. Ово је дужина између механичких завршетака 
каблова у дистрибутивном ормару до утичница. Укупна дужина каблова опреме 
у радној области (од утичница до радних станица) и преспојних каблова не сме 
бити већа од 10 м и појединачно не већа од 5м што значи да укупна дужина 
каблова (дужина канала) не треба да пређе 100м.  

 Сва инсталациона опрема поседује одговарајући (Delta, ЗР ...) атест/сертификат 
за категорију 6A. Атест/сертификат подразумева урађен тест потребних 
параметара до фреквенције 250MHz или више, што се нарочито односи на:  

 Инсталационе каблове  

 Преспојне (patch) каблове  

 модуле RJ-45.  

 Рaзводни ормари  

 Главни дистрибуциони ормар (BD) се налази у рек сали на галерији, док су 
споредни дистрибуциони ормари (FD) постављени на кључним местима у 
складу са пројектом.  

 Рек ормари поседују стаклена врата или врата са металном мрежицом. 
Поседује браву са јединственим кључем чиме је елиминисан неовлашћени 
приступ опреми која се налази у њему. Величина ормара задовољава захтев за 
простор потребан за уградњу предвиђене опреме и омогућава касније 
проширење капацитета и смештај додатне опреме.  

 Кабловски развод за интернет 

 Комуникација између дистрибутивног ормара и крајњег терминалног 
уређаја/утичнице успостављена је вишепаричним телекомуникационим каблом 
LSOH F/UTP CAT6A. Док је комуникација између главног дистрибутивног ормара 
и споредних дистрибутивних ормара успостављена вишејезгарним 
мултимодним (50/125um OM3) оптичким каблом. 

 Од споредног орамара, у сервер соби у подруму објекта НТП Ниш до главног 
ормара на галерији, води мултимодни оптички кабл са капацитетом од 8 (осам) 
слободних пари влакана. 
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 Од главног ормара на галерији, до споредних ормара у сервер собама на 
спратовима, води такође мултимодни оптички кабл капацитета од 3 (три) пара 
влакана.   

 Напајање просторије и дистрибуционих ормара изведено је каблом N2XH 

3х2,5мм2 одвојеним струјним круговима 230V АС / 16А заштићеним 
осигурачима Б типа.  

 

 

7. УСЛУГА КОРИШЋЕЊА КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НТП Ниш пружа услугу коришћења кабловске канализације која подразумева услугу 
омогућавања коришћења слободног места у кабловској телекомуникационој 
канализацији у сврху постављања и коришћења сопствене електронске 
комуникационе мреже од стране Провајдера. 
По пријему Захтева за канализацију од стране Провајдера, НТП Ниш ће испитати 
техничке могућности и уколико исте постоје, израдити и Провајдеру издати Сагласност 
за полагање каблова (даље у тексту: Сагласност). 
Рок који Провајдер има да започне полагање каблова на свакој релацији појединачно 
је 5 (пет) дана од добијања Сагласности за ту релацију од стране НТП Ниш. Провајдер 
је у обавези да о времену и месту извођења радова на полагању каблова обавести 
писаним путем НТП Ниш најкасније 5 (пет) дана пре почетка извођења радова за сваку 
релацију слањем најаве радова на обрасцу датом у прилогу Правилника (Прилог 5). 
Каблове на траженој релацији (траси) за које је Провајдер добио Сагласност, 
Провајдер полаже уз присуство надзорног особља НТП Ниш, а у потпуности у складу са 
позитивно правним прописима, као и у складу са техничким условима из предметне 
Сагласности. Уколико приликом извођења радова Провајдер одступи од техничких 
услова дефинисаних у Сагласности или не постпупи у складу са позитивно правним 
прописима, техничко лице НТП Ниш које је одређено за вршење надзора има обавезу 
да обустави радове уз сачињавање негативног Записника о извођењу радова, у ком ће 
се констатовати ова одступања. У случају да Провајдер жели да настави радове по 
издатој Сагласности неопходно је да у најкраћем могућем року, а не касније од 15 
(петнаест) дана од датума обуставе радова отклони констатована одступања од 
Сагласности и/или поступи у складу са позитивно правним прописима, уз претходну 
најаву радова и присуство надзорног особља НТП Ниш. Уколико Провајдер не отклони 
костатована одступања у том року и на описани начин, сматраће се да не жели да 
настави радове и да одустаје од полагања каблова по издатој Сагласности. У овом 
случају, Провајдер је дужан да у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 15 
(петнаест) дана од истека рока за отклањање констатованих одступања измести 
положене каблове, у супротном НТП Ниш има право да изврши демонтажу постојећих 
каблова о трошку Провајдера. По завршетку радова на полагању каблова Провајдер ће 
са представницима НТП Ниш потписати Записник о извођењу радова на полагању 
каблова.  
 



 

11 
 

НТП Ниш обавља, путем овлашћених стручних лица, следеће врсте надзора: 
- Надзор приликом извођења радова на полагању каблова од стране 

Провајдера; 

- Надзор приликом замене кабла (демонтажа постојећег кабла и полагање 

новог кабла); 

- Надзор приликом демонтаже постојећег кабла; 

- Надзор приликом редовног или интервентног одржавања; 

- Надзор приликом отклањања сметње/хитних радова; 

У случају замене кабла на одређеној релацији Провајдер је у обавези да започне 
замену кабла у року од 30 (тридесет) дана од дана добијања Сагласности за ту 
релацију од стране НТП Ниш. Замену кабла Провајдер врши уз пристуство надзорног 
особља НТП Ниш, а у потпуности у складу са позитивно правним прописима, као и у 
складу са техничким условима из предметне Сагласности. Уколико приликом 
извођења радова Провајдер одступи од техничких услова дефинисаних у Сагласности 
или не поступи у складу са позитивно правним прописима, техничко лице НТП Ниш 
које је одређено за вршење надзора има обавезу да обустави радове уз сачињавање 
негативног Записника о извођењу радова. По завршетку радова на замени кабла 
Провајдер ће са представницима НТП Ниш потписати Записник о извођењу радова на 
обрасцу из Прилога 6 овог Правилника.  
За све горе наведене радове Провајдер је у обавези да писаним путем у року од 5 (пет) 
радних дана пре извођења радова, обавести НТП Ниш о почетку радова за које је 
неопходан надзор од стране НТП Ниш на обрасцу за најаву радова (Прилог 5). Од 
примене ове одредбе изузети су случајеви хитних радова и отклањања сметњи. У 
случајевима хитних интервенција најава се врши путем електронске поште уз 
навођење основних података о локацији радова и времену када је потребно извршити 
радове.  
Хитне интервенције најавити на имејл: info@ntp.rs 
НТП Ниш ће у случају хитних интервенција у року од 60 (шездесет) минута обезбедити 
несметан приступ кабловској канализацији ради отклањања сметње. 
У посебним случајевима, када радовима у кабловској канализацији може бити 
угрожена сигурност електронског комуникационог саобраћаја овлашћено стручно лице 
може одложити извођење ових радова. 
 
 
 
8. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ КАБЛОВА 

Кабловска канализација НТП Ниш се користи на начин који омогућава најоптималније 
коришћење изграђених капацитета. 
Предмет услуге коришћења кабловске канализације је слободан простор у цевима 
кабловске канализације. То је простор који није заузет каблом уз услов да наведени 
простор није предвиђен као неопходни сервисни простор за потребе одржавања 
постојећих капацитета и/или краткорочних планова развоја НТП Ниш. 
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Провајдеру није дозвољено директно увлачење оптичког кабла у цев великог 
пречника. Пре увлачења кабла, у велику цев кабловске канализације се инсталира цев 
малог пречника. Сваки појединачни кабл мора да се налази у својој цеви. Тиме се 
постиже максимална флексибилност у погледу одржавања и заштите положених 
каблова. 
Цеви малог пречника користе се за вишеструко искоришћење постојећих цеви 
кабловске канализације великог пречника (ПВЦ Ф 110 мм и бетонских каналица Ф 
100мм). Израђују се од полиетилена (PЕ) са стандардним димензијама (спољним 
пречником до 40мм). 
Цеви малог пречника поставља Провајдер, а НТП Ниш дефинише место за полагање 
кабла од стране Провајдера у предметним цевима. 
Како би се ефикасније користили постојећи капацитети кабловске канализације 
дефинисано је да се у слободан простор великих цеви, увлачи одређен број малих 
цеви. Водећи рачуна о неопходној резерви за редовно одржавање у постојећем 
капацитету кабловске канализације, успостављен је критеријум када је могуће 
користити слободну или заузету цев кабловске канализације у зависности од њеног 
капацитета. 
Провајдеру се може издати Сагласност за коришћење кабловске канализације у 
једном од следећих случајева: 

  Уколико након издавања Сагласности и постављања каблова од стране 
Провајдера по тој сагласности остане слободна минимално 1 (једна) велика цев 
на предметној траси (релацији). 

  Уколико након издавања Сагласности и постављања каблова од стране 
Провајдера, а у случају да не постоји ни једна слободна велика цев, укупна 
заузетост великих цеви, изражена у броју заузетих цеви мањег пречника у 
односу на укупан капацитет кабловске канализације, не пређе више од 50 
(педесет) % на предметној траси (релацији). Овај случај важи само ако постоје 
укупно најмање 2 (две) велике цеви на предметној траси (релацији). 

По правилу се слободан простор велике цеви увек попуњава комбинацијом малих 
цеви истих или различитих пречника, којом се постиже потпуна (максимална) 
искоришћеност слободног простора велике цеви. Ова максимална попуна слободног 
простора велике цеви врши се увек у исто време (не фазно). 
 

 

9. КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

Како би осигурао квалитет услуга које су предмет овог Правилника, НТП Ниш ће своје 

инфраструктурне капацитете одржавати на начин како је наведено у даљем тексту овог 

члана. 

9.1.Услуга колокације 

НТП Ниш је обезбедио следеће услове: 
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 Простор који је посебно саграђен за смештај, инсталирање и рад 

телекомуникационе опреме НТП Ниш и задовољава захтеве за квалитетан 

смештај опреме Провајдера и/или Члана НТП Ниш; 

 Одржавање своје телекомуникационе мреже у складу са важећим техничким 

прописима и стандардима; 

 Редовно напајање електричном енергијом и резервно електроенергетско 

напајање путем агрегата; 

 Потребан слободан простор који ће омогућити Провајдеру и/или Члану НТП 

Ниш да несметано приступа сопственој опреми за потребе одржавања или 

инсталације нове опреме; 

 Несметан улазак особљу Провајдера и/или Члана НТП Ниш овлашћеном за 

одржавањем инсталиране опреме у просторијама НТП Ниш уз присуство 

надзорног органа НТП Ниш; 

 Тачке за повезивање на телекомуникациону опрему НТП Ниш;  

 Микроклиматске услове; 

 Противпожарну заштиту и надзор објекта применом мера заштите које НТП 

Ниш користи за сопствене потребе на датом објекту; 

 Измештање опреме, по престанку важења Уговора о пружању услуге 

колокације, на терет Провајдера и/или Члана НТП Ниш, уколико Провајдер 

и/или Члан НТП Ниш то самостално не учини у предвиђеном року. 

НТП Ниш има право: 

 Да опрему Провајдера и/или Члана НТП ниш која негативно делује на 

опрему НТП Ниш и/или трећих лица и/или се не користи у складу са 

Уговором о пружању услуге колокације, истог тренутка искључи из функције 

уз обавезу да без одлагања позове Провајдера и/или Члана НТП Ниш и од 

њега затражи  да успостави исправно функционисање опреме; 

 Да одбије захтев од стране Провајдера и/или Члана НТП Ниш за 

инсталирањем додатне опреме која може негативно да делује на опрему 

НТП Ниш и/или трећих лица и/или која се не може користити у складу са 

Уговором о пружању услуге колокације; 

 Ако постоји опасност да део опреме Провајдера и/или Члана НТП Ниш може 

негативно да делује на опрему НТП Ниш и/или трећих лица и/или да се не 
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користи у складу са Уговором о пружању услуге колокације да затражи од 

Провајдера и/или Члана НТП Ниш да у року од 10 (десет) дана од пријема 

писаног обавештења уклони тај део опреме, а уколико то Провајдер и/или 

Члан НТП Ниш не учини, да самостално, на терет Провајдера и /или Члана 

НТП Ниш уклони наведену опрему. 

9.2.Услуга коришћења кабловске канализације 

Постојећа кабловска канализација НТП Ниш, у којој се део слободно простора уступа 

на коришћење Провајдерима под условима из овог Правилника, изграђена је у складу 

са законима и прописима из области електронских комуникација и изградње који су 

били на снази у време њене изградње. НТП Ниш неће градити нове капацитете. 

НТП Ниш дефинисаће план одржавања кабловске канализације у року  не дужем од 6 

(шест) месеци од дана објављивања овог Правилника. 

 

 

10. ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА ЗА КОЛОКАЦИЈУ 

 

10.1. Коришћење и одржавање простора за колокацију 

 

Простори за колокацију у објекту НТП Ниш под условима овог Правилника могу се 

користити у сврху пружања услуге међуповезивања, услуге рашчлањеног приступа 

локалној петљи, постављање опреме (ормара, рутера, свичева) и/или неке друге 

услуге фиксне електронске комуникационе мреже. Провајдер и/или Члан НТП Ниш 

немају право да уступе додељени простор за колокацију на коришћење трећим 

лицима. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш не сме вршити грађевинско техничке радове у 

простору за колокацију, изузев постављања каналица за вођење и постављање 

каблова, као и радове на монтажи и повезивању опреме Провајдера и/или Члана НТП 

Ниш за које је потребно тражити писану сагласност НТП Ниш. У случају поправке и 

одржавања објекта НТП Ниш ће благовремено обавестити Провајдера и/или Члана 

НТП Ниш о мерама и термину вршења радова. Радови се, по правилу врше без утицаја 

на опрему Провајдера и/или Члана НТП Ниш. 

Чишћење простора за колокацију је обавеза НТП Ниш и врши се под истим условима 

као и за властите просторије у којима је смештена телекомуникациона опрема. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш не плаћају услугу чишћења простора за колокацију. 
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Унутар простора за колокацију није дозвољено коришћење мобилног телефона са 

преносном снагом већом од 2 (два) W. Унутар простора за колокацију, такође, није 

дозвољено коришћење уређаја који нису предвиђени за инсталацију, одржавање и 

рад опреме неопходне за услуге дефинисане ставом 1 овог члана. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш је у обавези да поштује правила понашања, 

безбедоносне мере и прописе НТП Ниш при коришћењу простора за колокацију. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш, као и НТП Ниш, су дужни да информишу другу страну 

о евентуалним ризицима у случају кварова и штета које би могле угрозити техничку 

опрему, објекат или околину. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш не сме користити простор за колокацију, укључујући и 

околни простор НТП Ниш, у сврху оглашавања/рекламирања. 

 

 

10.2. Приступ сервер салама за колокацију 

 

Улазак и боравак у просторијама НТП Ниш у којима се налазе уређаји и опрема 

Провајдера и/или Члана НТП Ниш може остварити само особље Провајдера и/или 

Члана НТП Ниш, и/или лица које је Провајдер и/или Члан НТП Ниш ангажовао по 

уговорним обавезама, које је овлашћени да врше монтажу, одржавање и сервисирање 

инсталиране опреме. Радови на одржавању, сервисирању и монтажи опреме се врше 

уз присуство овлашћених лица од стране НТП Ниш. 

Провајдер и/или члан НТП Ниш има обавезу да за добијање одобрења за улазак и 

боравак свог особља у појединим деловима објекта НТП Ниш, сачини писани Захтев за 

дозволу уласка у просторије по основу колокације са обавезним елементима у 

слободној форми (у даљем тексту Захтев за улазак).  

Захтев за улазак мора садржати деловодни број и датум и бити потписан и оверен 

печатом. 

Корисник услуге колокације има обавезу да Захтев за улазак достави НТП Ниш најмање 

2 (два) сата пре почетка посете на имејл: info@ntp.rs 

По добијању Захтева за улазак, уколико утврди да су у истом наведении сви тражени 

подаци, НТП Ниш без одлагања сачињава Одобрење за улазак у објекат НТП Ниш. 

Уколика је Захтев за улазак непотпун исти се враћа Провајдеру и/или Члану НТП Ниш и 

тражити допуну. Одобрење се потом доставља Провајдеру и/или Члану НТП Ниш и 

унутар НТП Ниш свим надлежним службама. 

 

mailto:info@ntp.rs
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Обавезе запослених на непосредном физичком обезбеђењу објекта, за који је одобрен 

улазак су следеће: 

 По доласку особља Провајдера и/или Члана НТП Ниш у објекат НТП Ниш, од 

истих се траже лична документа за индетификацију (лична карта за домаће или 

пасош за стране држављане) и уколико су лични подаци индентични са 

подацима у Одобрењу, евиндетирају се у регистру улаза и излаза лица; 

 Лична документа особља Провајдера и/или Члана НТП Ниш се задржавају на 

рецепцији, осим уколико је у питању представник Члана НТП Ниш који већ 

поседује Чланску картицу / Картицу контроле приступа. Особљу које не поседује 

Чланску картицу / Картицу контроле приступа издају се Чланске картице / 

Картице контроле приступа за госте, које је лице обавезно да носи на видљивом 

месту, око врата, док борави у објекту, а које при изласку враћа на рецепцији, 

када и добија назад своја лична документа; 

 Даје се упозорење да се у објекту може боравити и кретати само у просторијама 

и просторима у којима се налази опрема и уређаји Провајдера и/или Члана НТП 

Ниш и/или НТП Ниш. 

Обавезе Провајдера који су добили Одобрење за улазак у објекат по основу поднетог 

Захтева за улазак су следеће: 

 Морају поштовати упутства и захтеве запослених на непосредном физичком 

обезбеђењу преме претходном ставу; 

 За улазак у објекат НТП Ниш морају се претходно најавити и по завршетку 

боравка одјавити домаћину. 

НТП Ниш ће омогућити Провајдеру и/или Члану НТП Ниш редовне, ванредне или хитне 

посете. Редовним посетама се сматрају све посете најављене најкасније 2 (два) радна 

дана унапред. Ванредне посете се најављују 2 (два) сата унапред.  Хитне посете ће се 

омогућити Провајдеру и/или Члану НТП Ниш у случајевима изазваним вишом силом 

(нпр. Пожар, поплава, земљотрес или слично) или у случајевима када због квара 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш трпи велику штету и то у року од 1 (једног) сата по 

пријему обавештења Провајдера и/или Члана НТП Ниш. 
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10.3. Услуга праћења 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш придржаваће се службеног радног времена НТП Ниш 

за планирање својих посета: 

 За редовне и ванредне посете током редовног радног времена НТП Ниш (од 

07.30 до 17.30 радним данима); 

 За хитне посете у било које доба. 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш је у обавези да обавести своје особље о правилима 

безбедности НТП Ниш и обавези свог особља да се придржава таквих одредби. 

НТП Ниш ће без накнаде омогућити ванредне посете Провајдера и/или Члана 

најкасније у року од 2 (два) сата од захтева за ванредну посету. 

Особљу Провајдера и/или Члана НТП Ниш се изричито забрањује фотографисање и 

снимање током посете, као и прикупљање информација о опреми НТП Ниш, услугама 

и/или Члановима НТП Ниш. 

 

10.4. Мере за заштиту живота и здраља људи 

НТП Ниш и/или Провајдер и/или Члан НТП Ниш ће сваки понаособ бити одговорни за 

функционисање својих преносних капацитета и опреме и функционисање услуга у 

склопу својих система и дужни су да предузму све неопходне мере како би осигурали 

да системи: 

 Не угрожавају сигурност и здравље запослених или крајњих корисника друге 

стране или тећих лица; 

 Не оштете, не ометају или не узрокују пад квалитета у раду система друге 

стране или система трећих лица. 

 

 

10.5. Електромагнетска компатибилност (EMS) 

Испитивање компатибилности мреже се спроводе у складу са стандардима ETSI и 

прописима Међународне уније за телекомуникације (ITS). 
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10.6. Усклађеност са захтевима за заштиту од пожара 

За инсталације и рад опреме у простору за колокацију, Провајдер и/или Члан НТП Ниш 

мора задовољити све одговарајуће грађевинске прописе, прописе о заштити од 

пожара, прописе о заштити на раду. 

 

 

 

11. ПРАВА НА ПОЛАГАЊЕ СОПСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОВАЈДЕРА 

Провајдер може поднети Захтев за полагање сопствене инфраструктуре у НТП Ниш, у 

циљу пружања крајње услуге Члановима НТП Ниш са којим Провајдер има потписан 

уговор о пружању услуга или у циљу пружања крајњих услуга НТП Ниш. 

Техничке услове и могућности, за полагањем сопствене инфраструктуре од стране 

Провајдера, НТП Ниш ће доставити Провајдеру тек по упућеном Захтеву за постављање 

сопствене инфраструктуре. 

Накнада за постављање сопствене инфраструктуре Провајдера, дефинисана је у члану 

12.4. овог Правилника.  

 

 

 

12. ЦЕНЕ УСЛУГА 

12.1. Месечна накнада за уступање и одршавање простора за колокацију 

Месечна накнада за услугу колокације у Простору НТП Ниш износи 100 (сто) ЕУР (у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања) за 1 (један) 

ормар (у власништву Провајдера и/или Члана НТП Ниш ) максималних димензија 

80х90 центиметара у основи и 2 (два) метара висине. 

У цену месечне накнаде урачуната је потрошња електичне нергије по ормару 1/1, за 

снагу уређаја до 3kW наизменично односно 3kVA једносмерно.  

За потрошњу електричне енергије већу од 3kW (kVA) по ормару 1/1, Провајдер и/или 

Члан НТП Ниш плаћа цену утврђену на следећи начин: 

Месечна цена коришћења енергије = 

(цена kWh) x (снага уређаја) х (24(двадесетчетири)h) х (30 (тридесет) дана) - (3 х цена 

kWh) x (24(двадесетчетири)h) x (30(тридесет) дана). 

 

Уколико Провајдер и/или Члан НТП Ниш жели да користи само напајање, наплаћује се 

месечни износ који се утврђује на следећи начин: 
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Месечна цена коришћења енергије = 

(цена kWh) х (снага уређаја) х (24(двадесетчетири)h) x (30(тридесет) дана). 

 

Резервно напајање или УПС или дизел агрегат се не наплаћује додатно. 

Цена kWh представља минималну цену електичне енергије према тарифном систему 

ЕПС за једнотарифнобројило на средњем напону, без струјних редуктора и 

максиграфа. 

 

 

12.2. Услуга коришћења кабловске канализације 

Цена коришћења кабловске канализације обухвата месечну накнаду за коришћење 

места у кабловској канализацији НТП Ниш. 

Провајдер полаже каблове у уступљеном месту кабловске канализације, и то у цевима 

специјално намењеним за ту сврху пречника 40мм (цеви малог пречника), које су 

смештене у цеви пречника 110мм (цеви великог пречника). 

У једној истој цеви од 110мм могу се налазити каблови више различитих Провајдера. 

Месечна накнада за коришћење места у кабловској канализацији за полагање каблова 

у цеви пречника 110мм путем цеви од 40мм износи 0,09 ЕУР (у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања) по метру. 

 

 

12.3. Услуга пролаза кроз кабловски систем и опрему НТП Ниш 

Цена пролаза Провајдера кроз опрему и кабловски систем НТП Ниш износи 20 ЕУР (у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања) месечно по 

уговору који Провајдер има склопљен са Чланом НТП Ниш. 

 

 

12.4. Накнада за постављање сопствене инфраструктуре Провајдера 

 

Накнада за постављање сопствене инфраструктуре Провајдера се не наплаћује. 

Провајдер који изведе сопствену инфраструктуру  у циљу пружања крајње услуге Члану 

НТП Ниш или НТП Ниш, плаћа исту цену пролаза коју плаћа Провајдер који пролази 

кроз опрему и кабловски систем НТП Ниш исказану у члану 12.3. 
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13. ОБРАЧУН, ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА, ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА И ИНСТРУМЕНТИ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

13.1. Обрачун и издавање рачуна 
Месечне накнаде за улогу колокације и услугу коришћења кабловске канализације 
обрачунавају се наплаћују за месечни период (календарски месец) путем рачуна за 
услугу омогућавања коришћења који НТП Ниш издаје Провајдеру и/или Члану НТП 
Ниш. Рачун се издаје за обрачунски месец, осим у случају када се први обрачун врши 
за период од датума почетка пружања услуге до краја календарског месеца, или у 
случају када се престало са пружањем услуге у току месеца. 
У календарском месецу у којем је успостављена појединачна колокација или завршено 
полагање каблова у кабловску канализацију Провајдер и/или Члан НТП Ниш плаћа 
месечне накнаде сразмерно броју дана од дана успостављања/полагања до истека 
месеца у којем је извршено успостављање/полагање. Исти принцип обрачуна 
месечних накнада примениће су у календарском месецу у којем је дошло до 
искључења колокације и/или уклањања каблова из кабловске канализације. 
Рачун за обавезе настале у претходном месецу издаје се у текућем месецу, а обавеза 
плаћања је до краја текућег месеца за претходни месец. 
Обрачун и плаћање се врше у динарима (РСД) по средњем курсу НБС важећем на дан 
промета. 
 
 

13.2. Средства обезбеђења плаћања 
 

Провајдер и/или Члан НТП Ниш је дужан да у тренутку закључења и током примене 
Уговора достави НТП Ниш две бланко менице са Меничним овлашћењима као 
средставо обезбеђења плаћања. 
 
У случају да Провајдер и/или Члан НТП Ниш не испуни своје обавезе плаћања за 
доспела дуговања и/или причини штету на објекту и/или опреми НТП Ниш и/или 
опреми Члана НТП Ниш и/или трећем лицу које користи услуге НТП Ниш, наплата ће се 
реализовати путем средстава обезбеђења плаћања, а Провајдер и/или Члан НТП Ниш 
је у обавези да у року од 7 (седам) дана достави ново средство обезбеђења. 
 
 

13.3. Рекламације 
 

Рекламације на износе рачуна Провајдер и/или Члан НТП Ниш подноси у писаном 
облику у року од 30 (тридесет) дана од дана доспећа рачуна за наплату. Уколико се ово 
не изврши, сматраће се да рекламација није уложена. Не може се ставити никаква 
рекламација уколико месечни рачун одступа за мање од 1 (једног) %, од обрачунатог 
износа. 
Уколико Провајдер и/или Члан НТП Ниш оспори износ или целисходност обавезе 
плаћања укључене у рачун НТП Ниш, Провајдер и/или Члан НТП Ниш ће обавестити 
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НТП Ниш у писаној форми о спорној обавези и поднети документацију коју НТП Ниш 
објективно захтева у циљу решавања спора. 
Уколико се уложи рекламација на месечни рачун, НТП Ниш ће одговорити у писаној 
форми у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења рекламације. Уколико се ово 
не изврши, сматраће се да је рекламација оправдана. 
Након решавања рекламације, уколико се утврди да је рекламација оправдана НТП 
Ниш ће извршити сторнирање рачуна на који је уложена рекламација и издати 
Провајдеру и/или Члану НТП Ниш кориговани рачун. Провајдер и/или Члан НТП Ниш 
који је уложио рекламацију, у обавези је да изврши плаћање по коригованом рачуну 
по условима из члана 13.1. став 3. 
 
 
 
14. ОДГОВОРНОСТ И НАКНАДА ШТЕТЕ 
 
НТП Ниш и/или Провајдер и/или Члан НТП Ниш одговорни су за стварну штету и не 
одговарају за губитак прихода или било какав вид посредне или последичне штете или 
нарушавање пословног угледа. 
НТП Ниш и/или Провајдер и/или Члан НТП Ниш су у обавези да не угрожавају рад и не 
наносе штету функционалности мреже друге стране, да не користе услуге за 
неовлашћени приступ туђим информацијама или ресурсима или за вршење било какве 
нелегалне радње. Провајдер и/или Члан НТП Ниш је у обавези да се придржава 
упутстава и обавештења НТП Ниш које се односи на правилно коришћење услуге. 
НТП Ниш и/или Провајдер и/или Члан НТП Ниш се неће сматрати одговорним за 
неиспуњење или закашњење у испуњењу својих обавеза из Уговора о пружању услуге 
колокације односно Уговора о могућности коришћења места у кабловској 
канализацији, нити за повезане штете уколико је неиспуњење или закашњење у 
неиспуњењу наступило из разлога који се сматрају вишом силом, с тим да је страна 
која је из наведеног разлога спречена у извршавању својих обавеза обавезна да о 
наступању више силе и о конкретним разлозима без одлагања, а најдуже у року од 48 
(четрдесет осам) сати, обавести другу страну, те да приложи доказе о постојању више 
силе. Страна која није у могућности да испуни своју обавезу због више силе доставиће 
и процену трајања периода током којег ће бити онемогућена у испуњавању обавезе. 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш ће у целости бити одговоран за штету која је настала 
његовим корисницима као резултат пружања, односно не пружања услуге колокације 
односно услуге коришћења кабловске канализације. НТП Ниш ће надокнадити 
Провајдеру и/или Члану НТП Ниш износе које је НТП Ниш био дужан да исплати својим 
крајњим корисницима за штету проузроковану намером или крајњом непажњом НТП 
Ниш. 
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15. ПОВЕРЉИВОСТ И ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

НТП Ниш и Провајдер и/или Члан НТП Ниш корисник третираће као поверљиве, 
односно као пословну тајну друге стране, све информације, комерцијалне или 
техничке, природе које припадају другој страни уколико их је друга страна означила 
као поверљиве односно као њену пословну тајну или су такве по својој природи. Свака 
страна ће имати право да такве информације открије само лицима која је ангажовала 
за потребе испитивања услова за пружање услуге колокације и/или коришћења 
кабловске канализације односно реализације Уговора о пружању услуге колокације 
и/или Уговор о могућности коришћења места у кабловској канализацији и да их 
користи искључиво за исте те потребе. 
Изузетак у односу на наведено у претходном ставу представљају једино информације: 

- које су, без обзира на њихову поверљиву природу, претходно учињене 

доступним јавности без кршења важећих прописа или било којих уговорних 

обавеза; 

- чије се откривање захтева од стране надлежног државног органа или 

надлежног суда или регулаторног тела у складу са важећим прописима, под 

условом да је Уговорна страна пре откривања доставила писмено обавештење 

о захтеваном откривању страни којој те информације припадају. 

Обавезе из овог поглављу трају почев од подношења Захтева и све док су информације 
заштићене у складу са важећим прописима, а најмање до истека периода од 3 (три) 
године од достављања информације, или, уколико је уговор о коришћењу услуге из 
овог Правилника закључен, престанка важења Уговора о пружању услуге колокације 
и/или Уговор о могућности коришћења места у кабловској канализацији. 
 
 
 
16. ПРИГОВОРИ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 
НТП Ниш ће приговоре Провајдера и/или Члана НТП Ниш који се односе на пружање 
услуге колокације односно услуге кабловске канализације примати на адресу НТП Ниш 
наведену у Прилогу 3 овог Правилника. Рокови за подношење и решавање приговора 
наведени су у одговарајућим одредбама овог Правилника. 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш може рекламацију на износе рачуна регулисане 
чланом 13.3. Правилника поднети на адресу НТП Ниш наведену у Прилогу 3 овог 
Правилника.  
Уколико, евентуално, дође до спорова у вези са пружањем услуга из овог Правилника, 
а исти не могу бити решени мирним путем, биће решавани од стране надлежног суда у 
Нишу. 
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17. ТРАЈАЊЕ ОГОВОРНОГ ОДНОСА 
 
17.1. Услуга колокације 
 
НТП Ниш и Провајдер и/или Члан НТП Ниш закључују Уговор о пружању услуге 
колокације. Уговор о пружању услуге колокације између НТП Ниш и Провајдера и/или 
Члана НТП Ниш закључује се на неодређено време.  
НТП Ниш може раскинути Уговор о пружању услуге колокације према одредбама овог 
Правилника и важећим прописима.  
Провајдер и/или Члан може затражити раскид Уговора о пружању услуге колокације 
доставом писаног обавештења НТП Ниш 30 (тридесет) дана унапред. 
Важење Уговора о пружању услуге колокације престаје на дан раскида тог Уговора у 
складу са одредбама овог Правилника.  
 
 
17.2 Услуга коришћења кабловске канализације 
 
Уговор о могућности коришћења места у кабловској канализацији између НТП Ниш и 
Провајдера и/или Члана НТП Ниш закључује се на неодређено време.  
НТП Ниш може раскинути Уговор о могућности коришћења места у кабловској 
канализацији према одредбама овог Правилника и важећим прописима.  
Провајдер и/или Члан може затражити раскид Уговора о могућности коришћења места 
у кабловској канализацији  доставом писаног обавештења НТП Ниш 30 (тридесет) дана 
унапред. 
Важење Уговора о пружању услуге колокације престаје на дан раскида тог Уговора у 
складу са одредбама овог Правилника.  
  
 
 
18. ПРЕКИД ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Не нарушавајући друга права НТП Ниш у складу са важећим прописима, НТП Ниш може 
привремено обуставити Провајдеру и/или Члану НТП Ниш пружање услуге колокације 
односно услуге коришћења кабловске канализације са тренутним дејством, уз писано 
обавештење Провајдеру и/или Члану НТП Ниш 15 (петнаест) дана унапред: 

- у случају кршења обавеза Провајдера и/или Члана НТП Ниш из овог 

Правилника, а такво понашање Провајдер и/или Члан НТП Ниш не отклони у 

року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног обавештења НТП Ниш; 

- уколико се Провајдер или његов крајњи корисник и/или Члан НТП Ниш понаша 

на начин који омета НТП Ниш у пружању његових услуга, односно који омета 

друге кориснике у коришћењу услуга НТП Ниш, или се понаша на други начин 

који је у супротности са важећим прописима;  

- у случају кршења обавеза Провајдера и/или Члана НТП Ниш из овог Правилника 

које би могло имати за последице значајнију материјалну штету за НТП Ниш; 
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- ако, у складу са одредбама овог Правилника, Провајдер и/или Члан НТП Ниш не 

отклони сметњу на својој опреми и/или својим кабловима или не омогући НТП 

Ниш приступ опреми односно кабловима ради прегледа и отклањања квара у 

року од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног обавештења од стране НТП 

Ниш; 

- у случају да Провајдер и/или Члан НТП Ниш није поднео рекламацију у складу 

са овим Правилником; 

- не испуни обавезе у погледу средстава обезбеђења плаћања у складу са чланом 

13.2. Правилника; 

- у случају да се то тражи од НТП Ниш на основу одлуке државног органа, 

надлежног регулаторног тела и надлежног суда. 

По престанку разлога за привремену обуставу пружања услуге, на начин одређен овим 
чланом, НТП Ниш ће Провајдеру и/или Члану НТП Ниш поново омогућити коришћење 
услуге колокације, односно услуге коришћења кабловске канализације. 
Током привремене обуставе пружања услуге НТП Ниш из разлога наведених у овом 
члану, Провајдер и/или Члан НТП Ниш биће дужан да плаћа накнаду за услугу 
колокације односно услуге коришћења кабловске канализације. 
НТП Ниш може раскинути Уговор о пружању услуге колокације, односно или његов 
крајњи корисник, слањем писаног обавештења Провајдеру и/или Члану НТП Ниш, с 
тренутним дејством, уколико је пружање услуге привремено обустављено у складу са 
чланом 18. ставом 1. овог Правилника, а разлози који су проузроковали привремену 
обуставу нису отклоњени од стране Провајдера и/или Члана НТП Ниш у року од 30 
(тридесет) дана од дана привремене обуставе пружања услуге. 
У случајевима привремене обуставе наведеним у ставу 1. овог члана, као и у случају 
раскида Уговора наведеног у ставу 3. овог члана, Провајдер и/или Члан НТП Ниш неће 
имати право на надокнаду штете или на ослобађање од надокнаде штете која је услед 
тога настала, осим уколико је то право предвиђено важећим прописима. 
 
 
 
19. ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
НТП Ниш и Провајдер и/или Члан НТП Ниш, осим уколико је другачије изричито 
предвиђено међусобно закљученим уговором или уколико је друга страна за то 
претходно дала сагласност у писаној форми, не стичу било која права интелектуалне 
својине друге стране по основу пружања односно коришћења услуга из овог 
Правилника. 
НТП Ниш и Провајдер и/или Члан НТП Ниш неће имати право да користе ознаке друге 
стране, нити да се на било који начин позивају на другу страну у маркетиншким, 
промотивним или рекламним материјалима или делатностима, без претходне 
сагласности друге стране дате у писаној форми. 
Провајдер и/или Члан НТП Ниш ће НТП Ниш надокнадити сваку и целокупну штету која 
настане као последица повреде ауторских права и других права интелектуалне својине 
НТП Ниш која је узрокована радњама Провајдера и/или Члана НТП Ниш и/или трећих 
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лица, уколико је Провајдер и/или Члан НТП Ниш трећим лицима омогућио повреду 
права интелектуалне својине НТП Ниш. 
 
 
 
20. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
На све односе између НТП Ниш и Провајдера и/или Члана НТП Ниш у оквиру услуге 
колокације односно услуге коришћења кабловске канализације, који нису уређени 
овим Правилником и/или Уговором о пружању услуге колокације односно Уговором о 
могућности коришћења места у кабловској канализацији закљученим на основу овог 
Правилника,  на одговарајући примењиваће се важећи прописи Републике Србије. 
 
Сви рокови наведени у овом Правилнику се рачунају у календарским данима, осим 
уколико је изричито предвиђено да су у питању радни дани. Под радним данима у 
смислу овог Правилника, сматрају се радни дани НТП Ниш. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на интернет страници НТП Ниш. 
 
 
 
21 . САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПРАВИЛНИКА 
 
Овај Правилник састоји се од одредби наведених у тексту самог Правилника и 
следећих саставних делова: 
 
 Прилог 1. Захтев за колокацију 
 Прилог 2.  Захтев за кабловску канализацију 
 Прилог 3. Контакт подаци Научнот технолошког парка Ниш 
 Прилог 4.  Текст изјаве о поверљивости 
 Прилог 5. Најава радова Провајдера за услугу коришћења кабловске   
                              канализације 
 Прилог 6. Записник о извођењу радова у кабловској канализацији 
 
Сви прилози овог Правилника тумачиће се у складу са овим Правилником. У случају 
супротности или несагласности између овог Правилника и његових прилога, приоритет 
у тумачењу и/или примени имаће овај Правилник. 
 

У Нишу, 

09.10.2020. године 

 

 

  


