УПУТСТВО
о приступу централизованој геореференцираној бази података електронске
комуникационе инфраструктуре која је предмет заједничког коришћења,
путем web портала

Београд, март 2017. године

1. Увод
Оператори јавних електронских комуникационих мрежа (у даљем тексту:
оператори) имају право да захтевају заједничко коришћење електронске комуникационе
инфраструктуре другог оператора или трећег лица, када је то неопходно ради
конкурентног, економичног и ефикасног обављања делатности електронских
комуникација.
Заједничко коришћење инфраструктуре у Републици Србији дефинисано је следећим
актима:
1. Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС'', бр. 44/10, 60/13 –
УС и 62/14, у даљем тексту: Закон);
2. Правилником о начину прикупљања и објављивања података о врсти,
расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе
мрежe („Службени гласник РС", бр. 66/15, у даљем тексту: Правилник).
Сходно члану 52. Закона, предвиђено је да Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге ( у даљем тексту: Агенција) води ажурну Базу података о
врсти, расположивости и географској локацији капацитета који могу бити предмет
заједничког коришћења (у даљем тексту: База података).
На основу Закона, Правилник је усвојен у јулу 2015. године. Сходно члану 8. Правилника
Агенција је успоставила и регулисала приступ Бази података у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу Правилника. Агенција је одговорна за финансирање, одржавање и
управљање Базом података.
Опeратори који су били заинтересовани да деле своју инфраструктуру, су у року од 6
месеци од успостављање Базе података доставили тражене податке за постојећу
инфраструктуру.
У случају изградње нове инфраструктуре за коју се планира да буде предмет
изнајмљивања, потребно је доставити податке у року од 15 дана од дана почетка њеног
коришћења.
Оператори су дужни да ажурирају податке најмање једном у 3 месеца.
Ово упутство има за циљ да кориснике Базе података информише о нивоима приступа
путем wеб портала и о процедури отварања корисничког профила.

2. Приступ Бази података електронске комуникационе инфраструктуре
Приступ Бази података ће бити омогућен свим операторима који се региструју.
Агенција је омогућила два режима приступа за регистроване операторе:
1. „за читање” – оператор има приступ подацима из Базе података на читавој
територији државе;
2. „и за читање и за упис” – овај режим се додељује операторима који имају
електронску комуникациону инфраструктуру која је предмет изнајмљивања.
Упис података се врши кроз secure конекцију.
У оба режима корисници ће моћи да експортују резултате претраживања из web
апликације у Excel формат.
Заинтересовани оператор регистрацију врши слањем мејла преко опције Контакт на
адреси https://eki.ratel.rs/ratel/login.jsp , са изјашњењем за који се режим региструје. Након
тога му се додељују корисничко име и лозинка за приступ web апликацији.

Слика 1. Почетни екран за приступ Бази података преко web портала

Упис великог броја података је могућ кроз web апликацију , али постоји и могућност и да
се одобри VPN приступ кроз који би се пустио сервис за размену података.

