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На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 29. и 30. Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10) и чл. 12. став 1. тачка 1) и 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 

__.__.  2011. године, донео 

 

ПРАВИЛНИК  

О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ НУМЕРАЦИЈЕ 

I Општe одредбe 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се висина годишње накнаде за коришћење 

нумерације, односно за коришћење додељених бројева и адреса из Плана нумерације. 

Члан 2. 

Висина накнаде за коришћење нумерације утврђује се у зависности од врсте 

услуге која се пружа коришћењем додељене нумерације, односно намене за коју се 

користи додељена нумерација и посебних техничких услова од значаја за њену 

употребу. 

Накнаду за коришћење нумерације плаћа оператор ималац дозволе за 

коришћење нумерације, у износу који се одређује на годишњем нивоу, и то на основу 

података о додељеним и коришћеним бројевима и адресама на дан 31.12. године, која 

претходи години за коју се накнада плаћа. 

Оператор ималац дозволе за коришћење нумерације, који започне обављање 

делатности електронских комуникација у току пословне године, плаћа накнаду за 

коришћење нумерације за ту годину, и то на основу података о додељеним и 

коришћеним бројевима и адресама на дан 31.12. године за коју се накнада плаћа, а 

сразмерно периоду обављања делатности електронских комуникација, односно од 

доделе нумерације у тој години. 

II Годишња накнада за коришћење нумерације 

Члан 3. 

Годишња накнада за коришћење додељених бројева крајњим корисницима у 

јавној фиксној комуникационој мрежи обрачунава се према следећој формули: 

Н = 8  x  Дк 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 

Дк - број додељених бројева крајњим корисницима. 
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Годишња накнада за бројеве у јавној фиксној комуникационој мрежи који подлежу 

посебним техничким условима од значаја за њену употребу, а који представљају 

разлику између бројева додељених оператору и бројева додељених крајњим 

корисницима, износи 50% од вредности наведене у ставу 1. овог члана, односно: 

Н = 4  x  (До- Дk) 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 

До - број додељених бројева оператору; 

Дk - број додељених бројева крајњим корисницима. 

Члан 4. 

Годишња накнада за коришћење додељених бројева у јавној мобилној 

комуникационој мрежи обрачунава се према следећој формули: 

Н = 12,6  x  Дк 

где је: 

Н – износ годишње накнаде у динарима; 

Дк – број додељених бројева крајњим корисницима.  

Члан 5. 

Годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске 

услуге обрачунава се на следећи начин: 

1) годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске 

услуге чији национални одредишни кôд почиње цифрама „7“ и „9“, изузев 

бројева за номадску телефонску услугу, обрачунава се према следећој 

формули: 

Н = (До – Дк) x Б + 15.000  x  Дк 

где је: 

Н – износ годишње накнаде у динарима; 

Б – коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000) за блок од: 

10 бројева износи 3.000 по неискоришћеном броју, 

100 бројева износи 2.250 по неискоришћеном броју, 

1.000 бројева износи 1.500 по неискоришћеном броју, 

10.000 бројева износи 750 по неискоришћеном броју; 

До - број додељених бројева оператору, 

Дк - број додељених бројева корисницима. 

2) годишња накнада за коришћење додељених бројева за номадску телефонску 

услугу, обрачунава се према следећој формули: 

Н = 8  x  Дк 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 



  

4 

 

Дк - број додељених бројева крајњим корисницима. 

Годишња накнада за бројеве за номадску телефонску услугу који представљају 

разлику између бројева додељених оператору и бројева додељених крајњим 

корисницима, износи 50% од вредности наведене у тачки 2) става 1. овог члана, 

односно: 

Н = 4  x  (До- Дk) 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 

До - број додељених бројева оператору; 

Дk - број додељених бројева крајњим корисницима. 

3) годишња накнада за коришћење додељених бројева за остале негеографске 

услуге чији национални одредишни кôд почиње цифром „8“ обрачунава се 

према следећој формули: 

Н = (До – Дк) x Б + 1.500 x  Дк 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 

Б – коефицијент величине блока (10, 100, 1.000, 10.000), где за блок од: 

10 бројева износи 300 по неискоришћеном броју, 

100 бројева износи 225 по неискоришћеном броју, 

1.000 бројева износи 150 по неискоришћеном броју, 

10.000 бројева износи 75 по неискоришћеном броју; 

До - број додељених бројева оператору; 

Дк - број додељених бројева корисницима. 

Члан 6. 

Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова из 

Плана нумерације („Службени гласник РС“, број __/11) обрачунава се на следећи 

начин: 

1) годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за 

службе за хитне интервенције и службе помоћи се не наплаћује; 

2) годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за 

услуге од јавног интереса обрачунава се према следећој формули: 

Н = Кк  x  До 

где је: 

Н - износ годишње накнаде у динарима; 

Кк -  коефицијент који за: 

- троцифрени кôд износи 250.000; 

- четвороцифрени кôд износи 50.000; 

- петоцифрени кôд износи 25.000; 

До – број додељених бројева оператору. 
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3) годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за 

комерцијалне услуге износи 50.000,00 динара; 

4) годишња накнада за коришћење појединачно додељених кратких кôдова за 

избор оператора износи 500.000,00 динара. 

Члан 7. 

Годишња накнада за коришћење појединачно додељених кôдова – адреса 

утврђује се у следећем износу за: 

- кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC) ............................... 300.000,00 динара; 

- кôд мобилне мреже (MNC) ................................................................ 300.000,00 динара; 

- национални одредишни кôд мобилне мреже из лиценце ............... 600.000,00 динара; 

- национални одредишни кôд мобилне мреже ван лиценце .......... 6.000.000,00 динара; 

- троцифрени одредишни кôд мобилне мреже ................................... 300.000,00 динара. 

Члан 8. 

Оператори су дужни да воде попис додељених и коришћених бројева и адреса и 

исти достављају Републичкој агенцији за електронске комуникације (у даљем тексту: 

Агенција) најмање једном годишње и то до 31. јануара текуће године са стањем на дан 

31. децембра претходне године, као и на захтев Агенције. 

III Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 

На поступке утврђивања висине годишње накнаде за коришћење нумерације 

који су започети пре ступања на снагу овог правилника, а нису завршени коначном 

одлуком Агенције, примењиваће се одредбе овог правилника. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Одлука о висини 

годишње накнаде за коришћење додељених бројева из Плана нумерације („Службени 

гласник РС“, број 23/09). 

Члан 10. 

Oвај правилник, по добијању сагласности Владе Републике Србије, објављује се 

у „Службеном гласнику РС“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а 

примењиваће се од 1. јануара 2012. године. 

Број: 1-01-3400- /11  

У Београду ____ 2011. год. Председник 

 Управног одбора 

 

 проф. др Јован Радуновић 


