
 

 

Коментари на нацрт Правилника о преносивости броја у јавним 

телефонским мрежама на фиксној локацији 

 

 

 

Општа примедба – назив Правилника  

 

С обзиром да је у члану 79. став 1. Закона о електронским 
комуникацијама, између осталог, наведено и да претплатник на свој захтев 
може да задржи и додељени број из плана нумерације на било којој локацији 
ако приступни код није географски, а што је наведено и у члану 3. став 1. 
нацрта Правилника, сматрамо да је потребно изменити назив Правилника, јер 
се не ради само о фиксним локацијама. 

 

Члан 3. 

 

Предлог: Брише се члан 3. став 2 

 

Образложење: Предлог је дат с обзиром да члан 79. став 8. Закона већ 
регулише наведено и то на прецизнији начин. 

 

Члан 4. 

 

Предлог: Мења се члан 4. став 2. тако  да гласи: 

 

 „Уколико је претплатник поднео захтев за пренос броја истовремено са 
захтевом за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, решавање захтева 
за пренос броја треба да буде усклађен са процесом решавања захтева за 
потпуни рашчлањени приступ локалној петљи.“ 

 

Образложење: Наведени предлог је дат ради прецизирања, а имајући у виду 
да су рашчлањени приступ локалној петљи и преносивост броја две одвојене 
услуге. Такође, не може се наметнути обавеза да се преносивост броја изврши 
у року од 30 дана уколико у наведеном року из техничких разлога, а за чији 
недостатак може да буде одговоран и оператор корисник услугу ЛЛУ, не може 
да се обезбеди рашчлањени приступ локалној петљи. 

Такође, сматрамо да се не може кроз Правилник о преносивости броја 
регулисати рашчлањени приступ локалној петљи, а на овај начин, како је 
наведено у нацрту Правилника, би управо то било учињено. 



 
 
 

Члан 6. 

 

Предлог: На почетак члана 6. став 1. неопходно је додати реченицу: 

 

 „Захтев за пренос броја који је поднет до 14 сати радним даном, сматра 
се захтевом поднетим за тај дан. Уколико је захтев поднет после 14 сати, 
сматра се захтевом који је поднет за следећи радни дан.“  

 

Образложење: Предлог је дат у циљу прецизирања процедуре. Потреба да се 
наведено прецизира произашла је на основу искуства из активности 
спроведених на имплементацији преносивости броја у мобилним мрежама, а 
подсећамо да је чак и у Правилнику о преносивости бројева у мобилним 
мрежама ова процедура дефинисана. 

Такође, наведено је неопходно из техничко-оперативних разлога у циљу 
обезбеђивања корисницима континуитет у коришћењу услуга, као и 
оптимизације трошкова оператора. Администрација прикључака фиксне мреже, 
па поред осталог и нумерације, значајно се разликује од исте врсте послова у 
мобилним мрежама. 

 

Члан 7. 

 

Предлог: Мења се члан 7. став 2. тако да гласи: 

 

 Поступак провере испуњености услова и слања обавештења из 
претходног става не може трајати дуже од пет радних дана од дана када је 
оператор давалац броја примио захтев за пренос броја, изузев у случају члана 
4. став 2. овог правилника,  при чему овај рок почиње да тече од првог следећег 
радног дана од дана пријема захтева за пренос броја. 

 

Образложење: Како смо и раније предлагали, период за поступак провере 
испуњености и слања обавештења о испуњености услова за пренос броја, 
треба да буде 5 радних дана, с обзиром на то да су процедуре у фиксној мрежи 
другачије у односу на процедуре у мобилној мрежи. 

Такође, у документу Европске комисије 15th Report може се видети да у 
земљама ЕУ укупан период за пренос појединачног броја траје и до 15 дана 
(Италија, Бугарска, Шведска), а до 10 радних дана у Чешкој и Румунији. 

Без обзира на наведени рок, рок може да буде и дужи уколико поступак зависи 
од процедуре за рашчлањени приступ локалној петљи за конкретног крајњег 
корисника. Брисање последње реченице је предложено ради прецизирања, а 
имајући у виду да су рашчлањени приступ локалној петљи и преносивост броја 
две одвојене услуге. 

 



 
 
 

Члан 8. 

 

Неопходно је изменити члан 8. став 2. тако да гласи: 

 

 Од тренутка када је оператор давалац броја прихватио пренос броја, до 
извршења овог преноса не може проћи више од пет радних дана, изузев у 
случају из члана 4. став 2. овог правилника. 

 

Образложење: За искључење броја из фиксне мреже, односно демонтирање 
телефонског прикључка неопходан је период од минимално 5 радних дана. 

 

Члан 10. 

 

Предлог: Неопходно је изменити члан 10. став 1. алинеју 3 тако да гласи: 

 
- утврђено да постоје неиспуњена доспела дуговања претплатника, 

укључујући све обавезе које проистичу из претплатничког уговора 
услед превременог раскида уговора према оператору даваоцу броја; 

 

Образложење: Сходно Правилнику о преносивости бројева у јавним мобилним 
мрежама, неопходно је предвидети исти услов и у случају преносивости броја у 
фиксним мрежама, односно испуњење обавеза које проистичу из 
претплатничког уговора услед превременог раскида уговора, јер у пракси 
постоје исти разлози за овакав услов у фиксној мрежи као и у случају мобилних 
мрежа (нпр. давање на коришћење корисничке опреме).  

 

 

Предлог: Потребно је додати нову алинеју која гласи: 

 
- ако се захтев за пренос броја не односи на све бројеве унутар ISDN 

серије, PBX серије, VPN групе и сл. 

 

 

Предлог: Потребно је изменити члан 10. став 2. тако да гласи: 

 

 У случају да се затражени број не може пренети, оператор давалац броја 
ће о разлозима одбијања преноса броја обавестити централну базу, оператора 
примаоца броја и претплатника у року од пет радних дана од пријема захтева. 

 

 



 
 
 

Образложење: Овај предлог је дат у складу са изменом у члану 7. став 2. 

 

Члан 13. 

 

Предлог: Мења се члан 13. став 3. тако да гласи: 

 

Обавеза сваког оператора је да у случају локалног преноса броја 
(пресељења броја са једног комутационог система на други, у оквиру истог 
географског кода о томе, без одлагања, обавести централну базу. Подаци из 
централне базе се аутоматски прослеђују осталим операторима. 

 

 

Образложење: Телеком Србија је више пута износио проблем усмеравања 
бројева према локално пренетим бројевима без обзира да ли су они претходно 
пренети или не. Зато је Телеком Србија у току израде нацрта правилника 
захтевао да се централна база ажурира информацијама о СВИМ локално 
портованим бројевима, без обзира да ли су они претходно пренети из друге 
мреже или не. Подаци у централној бази треба да садрже све податке потребне 
за усмеравање позива, што треба да укључује и према локално пренетим 
бројевима у оквиру мреже Телекома Србија. Предброј за усмеравање мора да 
садржи ажурну ознаку чвора у мрежи Телекома Србија, без обзира да ли је број 
претходно пренет из друге мреже или је локално пренет у оквиру мреже 
Телекома Србија. Једино тако се може обезбедити исправно рутирање позива. 

Рател је предложио половично решење које подразумева да се централна база 
ажурира само информацијама о локално портованим бројевима који су већ 
портовани из друге мреже. Ако се усвоји предложено неће бити могуће 
усмеравање према локално портованим бројевима који нису претходно 
портовани. У том случају Телеком Србија може да обезбеди рутирање позива 
према тим бројевима једино ако сви други оператори (фиксни и мобилни) 
користе АCQ метод усмеравања тј. да у мрежу Телекома Србија упућују само 
позиве према корисницима који су сигурно у мрежи Телекома Србија. У том 
случају се став 3 члана 13 може изоставити јер није потребан. Што се тиче 
одлазних позива из мреже Телекома Србија, више пута смо наводили да  
системи у фиксној мрежи Телекома Србија имају  ограничења и да Телеком 
Србија не може да ради АCQ већ искључиво QоR. Ово је врло важно питање 
коме се мора посветити пажња уколико желимо успешну имплентацију FNP. 

 

 

Члан 14. 

 

Предлог: Мења се члан 14. став 1. тако да гласи: 

 



 
 
 

 При успостављања телефонске везе коју иницира претплатник фиксне 
телефоније према пренетом броју фиксне телефоније или према пренетом 
броју мобилне телефоније, користи се метод „Query on Release“ или метод „All 
Call Query“ у складу са техничким могућностима оператора, техничким 
решењем договореним између оператора и у складу са одговарајућим 
међународним препорукама. 

 

Члан 16. 

 

Предлог: Мења се члан 16. став 2. тако да гласи: 

 

 „Оператор прималац броја дужан је да плати накнаду у износу од 1500 
динара оператору даваоцу броја, по извршеном преносу броја.“ 

 

Образложење: Неопходно је да Правилник  уважи тренутни степен развоја 
тржишта електронских комуникација у Србији, посматрано у односу на просечну 
вредност „One Time Charges for Porting Numbers“ за земље чланице ЕУ.  

Поред тога, административни трошкови који треба да буду покривени овом 
накнадом значајно су већи  посматрано у односу на преносивост броја у 
мобилним мрежама (где је та накнада предвиђена у износу од 1000 динара): 
велики број комутационих система на целој територији Републике Србије на 
којима ће се радити „укључење/искључење броја“, различите технологије и 
слично. 

 

Члан 19. 

 

Предлог: Брише се члан 19. став 3. 

 

Образложење: Предлажемо брисање трећег става, јер како смо се и раније 
изјаснили, сматрамо да за операторе Правилник не треба да предвиђа обавезу 
обезбеђивања говорне поруке пре успостављања позива. Предвидети други 
начин обавештавања корисника о пренесеним бројевима (иницијално 
обавестити кориснике о увођењу преносивости броја и начину на који корисници 
могу да дођу до информације да ли је конкретан број пренесен или не у другу 
фиксну мрежу). 

 

Сматрамо да је имплементација ове обавезе веома комплексна, дуготрајна 

и да су за њено спровођење потребне велике инвестиције, које су 

несразмерне очекиваном ефекту ове обавезе.  

 

Такође сматрамо да предлог за брисање 3. става овог члана није у супротности 
са одредбама Закона о заштити потрошача. Наведени закон прописује као 



 
 
 

основно право потрошача на обавештеност и у складу са тим оператори су 
дужни да омогуће обавештавање потрошача. У члану 18. став 3. нацрта 
Правилника наведен је конкретан начин обавештавања, који као такав није и 
конкретно наведен у Закону. 

 

Члан 21. 

 

Предлог: Телеком Србија инсистира на року примене Правилника који не може 
бити раније од 31.12.2012. године. 

 

 

Образложење: Налазимо да је неопходно, али и једино тржишно оправдано, 
доносити регулаторне обавезе сагласно са укупним развојем тржишта 
(конкурентне зрелости) по одређеним сегментима услуга, реалним 
могућностима оператора у примени обавеза сразмерно дефинисаним роковима 
и очекиваним ефектима бољитка за саме кориснике. Другим речима, регулација 
без сагледавања реалних капацитета и интереса оператора за инвестирањем у 
одређене сегменте тржишта, а без дефинисаних обавеза унутар издатих 
лиценци неће резултирати позитивним ефектима на тржишту. 

 Овим желимо да укажемо Агенцији на потребу систематичне регулације 
засноване на реалним дешавањима на тржишту што ће свакако допринети 
избегавању сувишних трошкова оператора а која неће ефективно резултирати 
на тржишту електронских комуникација. 

  

 

                                                                   ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

                                                                       „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. 

 

 

 

 

 

 

 


