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                                                                                    ПРЕДЛОГ      

 

 

                                                                                                           

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

комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. 

тачка 4. Статута Републичке агенције за електронске комуникације  („Службени гласник 

РС“, број 59/10), 

 

 Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, је на седници од 

__. 03.  2012. године, донеo 

 
 

    ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА НУМЕРАЦИЈЕ 
 

 

 

1. У Плану нумерације („Службени гласник РС“, број 32/11) у тачки 4. Попис бројева и 

адреса за нумеричко подручје Републике Србије, спроводе се следеће измене и 

допуне: 

 

Табеле које се односе на „Географско подручје“ и „Услуге јавне мобилне комуникационе 

мреже“, означавају се као Табела 1 и Табела 2. 

 

Табелa која се односи на „Остале негеографске услуге“ означава се као Табела 3, мења се и 

гласи:  

  

Остале негеографске услуге Национални одредишни кôд 

(Сервисни кôд) 

услуга универзалног приступног броја 70а (а = 0,1...9) 

услуга за комуникацију између уређаја (М2М, dial-up) 72 

номадска услуга 76 

услуга гласања телефоном 78а (а = 0,1...9) 

услуга бесплатног позива 800 

услуга претплатне телефонске картице 808 

услуге са додатом вредношћу 

- послови маркетинга 

- забавни садржај 

- садржај за децу 

- хуманитарна помоћ  

- садржај за одрасле 
- игре на срећу 

 

900 

901 

904 

905 

906 

909 

Табела 3 

 

Табела која се односи на „Службе за хитне интервенције и службе помоћи“, означава се као 

Табела 4, мења се и гласи: 

 

 

Службе за хитне интервенције и службе помоћи Кратак кôд 

 

служба за хитне интервенције  112 

полиција 192 

ватрогасна служба 193 



2 

 

хитна помоћ 194 

војна хитна помоћ 1976 

служба за обавештавање и узбуњивање 1985 

помоћ на путу 1987 

БИА 19191 

војна полиција  19860 

позивни центар за несталу децу 116000 

позивни центар за жртве криминала 116006 

позивни центар за помоћ деци 116111 

позивни центар за медицинске савете 116117 

позивни центар за емоционалну помоћ 116123 

Табела 4 

 

После Табеле 4 додају се Табеле 5, 6. и 7. које гласе: 

 

 

Услуге од јавног интереса Кратак кôд 

тачно време 195а (а = 0,1...9) 

телеграми 196а (а = 0,1...9) 

универзални именик 1180 

обавештење о бројевима телефона претплатника 118аб (а,б = 0,1...9 и а ≠ 0) 

пријава међународних разговора 1901а (а = 0,1...9) 

пријава сметњи 197аб (a = 5,7 ; б = 0,1...9) 

Табела 5 

 
 

Комерцијалне услуге Кратак кôд 

услуге за које постоји шире интересовање, а које се 

пружају на комерцијалној основи 

189аб (а,б = 0,1...9) 

197аб (а,б = 0,1...9 и а ≠ 5,6,7) 

198аб (а,б = 0,1...9 и а ≠ 5,6,7) 

199аб (а,б = 0,1...9) 

Табела 6 

 

 

Избор оператора Кратак кôд 

избор оператора 10аб (а,б = 0,1...9) 

Табела 7 

 

Табела која се односи на „Кôд сигнализационог подручја мреже“ означава се као Табела 8. 

 

 

2. Ова измена и допуна Плана нумерације ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

 

Број: 1-01-3400-   /12                                                                                       Председник  

          Управног одбора 

У Београду, _______ 2012. године      

                                                                                                                  проф. др Јован Радуновић 

 

 


