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                                                                                    НАЦРТ      

 

                                                                                                           

На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), и чл. 12. став 1. тачка 

1) и 16. став 1. тач. 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге („Службени гласник РС“, број 125/14),  

 

 Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на седници од __.__.  2016. године, доноси 

 
 

    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НУМЕРАЦИЈЕ 
 

 

1. У Плану нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 35/12 и 64/13), у тачки 2.2.2. 

Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

Став 4. мења се и гласи: „Агенција, у складу са Законом, додељује двоцифрене 

приступне кôдове операторима за услуге јавне мобилне комуникационе мреже са 

лиценцом и троцифрене приступне кôдове осталим операторима (MVNO - Mobile 

Virtual Network Operator) који на основу одговарајућег уговора, за пружање својих 

услуга осим приступне радио мреже не користе друге ресурсе оператора мобилне 

мреже. Агенција истовремено додељује и цео дозвољени опсег претплатничких 

бројева који следе иза тако додељеног приступног кôда.“  

 

 

2.   У  тачки 3.3. Кôд мобилне мреже (MNC) став 1. мења се и гласи:  

 

„Код мобилне мреже, односно MNC кôд (MNC - Mobile Network Code) је део 

међународне ознаке IMSI (IMSI -International Mobile Subscriber Identification), чија је 

структура, критеријуми доделе и употреба одређена ITU-T препоруком Е.212 и њеним 

припадајућим анексима. У складу са наведеном препоруком, MNC кôд се може 

доделити операторима мобилне мреже (PLMN – Public Land Mobile Network), 

операторима (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) који на основу одговарајућег 

уговора, за пружање својих услуга осим приступне радио мреже не користе друге 

ресурсе оператора мобилне мреже, операторима фиксне мреже (PSTN – Public 

Switched Telephone Network) за апликације као што су SMS и TEXT поруке, 

операторима сателитске мреже, као и за потребе пружања услуге универзалне 

персоналне комуникације (UPT – Universal Personal Telecommunications)“. 

 

3. Ове измене и допуне Плана нумерације ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

Број: 1-01-                                                                                                  Председник  

          Управног одбора 

У Београду, _______ 2016. године      

                                                                                                                  проф. др Јован Радуновић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

1. Правни основ 

 

Правни основ за доношење плана нумерације, односно измена и допуна истог,  

садржан је у одредбама члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон). Одредбом 

става 2. члана 72. Закона прописано је да се планом нумерације утврђује намена адреса и 

бројева, обезбеђује једнака доступност нумерације за све јавно доступне електронске 

комуникационе услуге, односно за све операторе који пружају те услуге, обезбеђују 

услови за преносивост броја, избор и предизбор оператора, увођење нових услуга 

електронских комуникација, као и испуњавање обавеза које проистичу из одговарајућих 

међународних споразума. Ставом 3. наведеног члана Закона утврђено је да Регулаторна 

агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) 

доноси план нумерације и објављује га на својој Интернет страници.  

 

2. Разлози за доношење измена и допуна Плана нумерације 

 

У складу са развојем тржишта и појавом нових захтева за пружањем услуга 

виртуелног мобилног оператора којима је као технички предуслов за пружање услуга 

потребан кôд мобилне мреже (MNC) и претплатничка нумерација, појавила се потреба да се 

изврше и измене и допуне постојећег Плана нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 

35/12 и 64/13, у даљем тексту: План нумерације), како би се омогућио рад ових оператора.  

 

3. Образложење појединачних решења 

 

У Плану нумерације извршене су измене и допуне у тачки 2.2.2. Национални број за 

услуге јавне мобилне комуникационе мреже и то у делу који се односи на услове доделе 

приступног кôда за услуге јавне мобилне комуникационе мреже где су прецизирани услови 

доделе троцифреног кôда за који је одређено да се након измена и допуна овај кôд додељује 

осталим операторима (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) који на основу 

одговарајућег уговора, за пружање својих услуга осим приступне радио мреже не користе 

друге ресурсе оператора мобилне мреже. 

 

У  тачки 3.3. Кôд мобилне мреже (MNC) омогућено је право коришћења овог кôда 

мобилним виртуелним операторима који за пружање својих услуга осим приступне радио 

мреже не користе друге ресурсе оператора мобилне мреже. 

 

            4.  Средства за спровођење измена и допуна Плана нумерације 

  За спровођење ових измена и допуна Плана нумерације није потребно обезбедити 

посебна средства предвиђена финансијским планом Агенције. 

  5.   Предлог даљих активности 

 

  Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт измена и допуна 

Плана нумерације и да, у складу са одредбама чл. 34-36. Закона, као и досадашњом праксом, 

исти упути на јавну расправу у трајању од _____ дана, односно до __.__.2016. године. 


