
                                                                                    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“, 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 
__.__.  2013. године, донеo 
 
 

    ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА НУМЕРАЦИЈЕ 
 

 
1. У Плану нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 35/12), тачка 3.3. Кôд 

мобилне мреже мења се и гласи: 
 

„3.3. Кôд мобилне мреже (MNC) 
 

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), фиксне мреже (PSTN – 
Public Switched Telephone Network), сателитске мреже, као и за потребе пружања услуге 
универзалне персоналне комуникације (UPT – Universal Personal Telecommunications). 
 

IMSI број се састоји од три дела, као што је приказано на Слици 9, при чему се 
користе само цифре 0 до 9 и то: 
 
-мобилни кôд земље (MCC-Mobile Country Code), дужине 3 цифре, који додељује 
Међународна унија за телекомуникације према ITU-T препоруци Е.212. Републици Србији 
је додељен код „220“; 
 
-кôд мобилне мреже (MNC-Mobile Network Code), дужине 2 цифре, који додељује Агенција 
и може бити од „00“ до „99“. MNC кôд у комбинацији са MCC кôдом једнозначно одређује 
електронску комуникациону мрежу;  
 
- идентификациони број мобилне станице (MSIN-Mobile Station Identification Number), 
дужине највише 10 цифара, који је у надлежности оператора који имају додељен MNC кôд. 
MSIN једнозначно идентификује појединачног претплатника у оквиру електронске 
комуникационе мреже оператора. 
 

               MCC                  MNC               MSIN 
            3 цифре                 2 цифре       Највише 10 цифара 



IMSI број 
                                                            Највише 15 цифара 

Слика 9. Структура IMSI броја“ 
 

 
 

2. У тачки 4. „Попис бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије“, у 
Табели 8 „Код сигнализационог подручја мреже (SANC-Signalling Area Network 
Code)“ спроводе се следеће измене и допуне: 
 
После алинеје 3, додаје се нова алинеја 4 која гласи: 
 
„- осам SANC 7-227 (7-227-0, 7-227-1, 7-227-2, 7-227-3, 7-227-4, 7-227-5, 7-227-6 и 
7-227-7),“ а у тексту који следи после досадашње алинеје 3, број: „16“ замењује се 
бројем: „24“, а речи: „међународних сигнализационих тачака“, замењују се речима: 
„међународне сигнализационе тачке“. 
 

3. Ове измене и допуне Плана нумерације ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

 
 
Број: 1-01-3400-   /                                                                                       Председник  

          Управног одбора 
У Београду, _______ 2013. године      
                                                                                                                  проф. др Јован Радуновић 
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