„Службен весник на РМ“ бр. 41 од 2.04.2007 година

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 106, став 4 од Законот за електронските комуникации („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 13/05 и 14/07), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 27.03.2007 година, донесе
УРЕДБА ЗА МЕРКИТЕ КОИ МОРААТ ДА БИДАТ ВКЛУЧЕНИ ВО ПЛАНОВИТЕ
ЗА МЕРКИ ЗА ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНАТА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И ПРИСТАП ДО ЈАВНИТЕ
КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ВО СЛУЧАЈ НА ПАД НА МРЕЖАТА ВО ВОЕНА
ИЛИ ВОНРЕДНА СОСТОЈБА ИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА
Член 1
Со оваа уредба се пропишуваат мерките кои мораат да бидат вклучени во плановите за
мерки за да се обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до
јавните комуникациски услуги во случај на пад на мрежата во воена или вонредна
состојба или елементарна непогода.
Член 2
Во планот на мерки, операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора да
вклучат особено:
- Мерки од организациска и кадровска природа;
- Мерки од материјално – техничка природа.
МЕРКИ ОД ОРГАНИЗАЦИСКА И КАДРОВСКА ПРИРОДА
Член 3
Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора во планот на мерки да ги
вклучат следните мерки од организациска и кадровска природа:
- Обезбедување на кадровски и организациски услови,
- Соодветно оспособување и обука/вежби,
- Поставување и работа на системот на должности со детално дефинирање на барањата
за организирање, известување, контрола и соработка.
МЕРКИ ОД МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА ПРИРОДА
Член 4
Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги мора во планот на мерки да ги
вклучат следните мерки од материјално-техничка природа:
- Обезбедување безбедност и заштита на основната мрежа преку заштита на нејзината
структура и преку заштита на нејзините клучни елементи;
- Физичко и техничко обезбедување;
- Подготвување на потребните поврзувачки линкови кон посебните функционални
мрежи за сопствена употреба на корисниците со право на приоритетни приклучни мрежни
точки;
- Обезбедување на повеќенасочен заштитен пристап до клучните мрежни јазли и до
корисниците на повеќе мрежни приклучни точки како и обезбедување на можност за
поврзување (конекција) на различни преносни системи;
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- Обезбедување на можност за ефикасно реорганизирање на мрежата;
- Обезбедување на преносни системи со кои се овозможува непречено функционирање
на комуникациските средства неопходни за алармирање и обезбедување на информации за
јавноста;
- Обезбедување приоритетни точки на пристап за корисници и групи на корисници со
право на приоритетни мрежни приклучни точки;
- Обезбедување можност за давање посебни услуги за корисници со право на
приоритетни мрежни приклучни точки во случај на воена или вонредна состојба или
елементарна непогода, заради обезбедување на планирачки и организациски активности;
- Обезбедување услови за привремени ограничувања на сообраќајот во период на воена
или вонредна состојба или елементарна непогода и подготовки за справување со
последиците од истото;
- Обезбедување на доволни количини на резервни делови и друга опрема;
- Ажурирана состојба на глобалната структура на мрежата и релевантните средства.
Член 5
Операторите на јавни комуникациски мрежи и услуги треба да ги ажурираат плановите
на мерки и да доставуваат известување до Агенцијата за електронски комуникации еднаш
годишно за статусот на планот на мерки, и тоа во првите три месеци од тековната за
претходната година.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 6
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 19-1768/1
27 март 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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