
                                             

ОДЛУКА О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ДОДЕЉЕНИХ  

 БРОЈЕВА И АДРЕСА ИЗ ПЛАНА НУМЕРАЦИЈЕ 

 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се висина годишње накнаде јавном телекомуникационом 

оператору или пружаоцу јавних телекомуникационих услуга за коришћење додељених 

бројева и адреса из Плана нумерације. 

Члан 2.  

 Јавни телекомуникациони оператор плаћа годишњу накнаду за коришћење 

додељених бројева која се обрачунава на основу вредности: 

1) параметра „А“, који зависи од врсте јавне телекомуникационе услуге, као 

критеријума за утврђивање годишње накнаде и то: 

- за  услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже – Аф; 

- за услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже – Ам; 

2) параметра „Б“, који зависи од броја становника на подручју на коме ће се 

користити додељени број, а према званичним подацима органа надлежног за 

послове статистике, као критеријума за утврђивање годишње накнаде и то: 

- за  услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже – Бф; 

3) параметра „В“ који зависи од тога да ли постоји посебна намена за коју се користи 

додељени број, односно додељена нумерација (интерна нумерација, адресирање у 

телекомуникационим мрежама, комерцијална експлоатација додељеног броја и 

др.), као критеријума за утврђивање годишње накнаде. 

II Годишња накнада  за коришћење додељених бројева 

Члан 3. 

      Годишња накнада за коришћење додељених бројева у јавној фиксној 

телекомуникационој мрежи обрачунава се према следећој формули: 

Н = Аф  x  (1 + Бф)  x  Д 



где је: 

 Н - износ годишње накнаде; 

 

           Аф – параметар чија је вредност 6,00;  

 

           Бф -  однос између броја становника мрежне групе из Плана нумерације и укупног 

броја становника;      

                   

       Д - број додељених бројева.      

               

Члан 4. 

Годишња накнада за коришћење додељених бројева у јавној мобилној 

телекомуникационој мрежи обрачунава се према следећој формули: 

Н = Ам x  Д  

где је: 

 Н - износ годишње накнаде; 

 

Ам - параметар  чија  је  вредност  12,60;   

 

            Д  - број додељених бројева крајњим корисницима. 

                        

 

 

Члан 5. 

Годишња накнада за коришћење појединачно додељеног броја за пружање 

некомерцијалних услуга од јавног интереса обрачунава се према следећој формули: 

Н = К x В 

где је: 

 Н - износ годишње накнаде; 

 

            К -  коефицијент који за: 

- четвороцифрени број износи 1; 

- троцифрени број износи 20; 

- двоцифрени број износи 40; 

 

В - параметар чија је вредност 25.000. 

 

Годишња накнада за коришћење појединачно додељених бројева за хитне службе 

се не наплаћује. 

 

Члан 6. 



Годишња накнада за коришћење додељених негеографских бројева за услуге са 

високом вредношћу обрачунава се према следећој формули: 

Н = В x Д 

где је:              

 Н - износ годишње накнаде; 

            В - параметар чија је вредност 25.000 и  

            Д - број додељених бројева крајњим корисницима. 

 

 Годишња накнада за коришћење  сервисног кода 42 за услуге са високом вредношћу 

износи 2.000.000,00 динара. 

 Годишња накнада за коришћење додељених бројева за услуге са високом вредношћу 

који се користе у хуманитарне сврхе се не наплаћује. 

 

Члан 7. 

Годишња накнада за коришћење додељених негеографских бројева за услуге са 

ниском вредношћу обрачунава се према следећој формули: 

 

Н = В/10  x Д  

где је: 

 Н - износ годишње накнаде; 

            В  - параметар чија је вредност 25.000; 

            Д -  број додељених бројева крајњим корисницима. 

 

 

 

Члан 8. 

Годишња накнада за коришћење додељених појединачних кодова - адреса  утврђује 

се у следећем износу за: 

а)  међународни код сигнализационе тачке:                                  600.000,00 динара; 

б)  национални одредишни код мобилне мреже:                           600.000,00 динара; 

в)  национални одредишни код за мобилне мреже 

     ван лиценце, по посебном захтеву:                                        6.000.000,00 динара. 

г)  код мобилне мреже (MNC):                                        600.000,00 динара; 

д)  идентификациони код мреже за пренос података:                  600.000,00 динара. 

 

III  Прелазне и завршне одредбе 

Члан 9. 



 Републичка агенција за телекомуникације ће, након ступања на снагу ове одлуке, 

утврдити годишњу накнаду за коришћење додељених бројева јавним 

телекомуникационим операторима, којима су бројеви из Плана нумерације дати на 

коришћење примарном доделом. 

На предмете чије је решавање започето пре ступања на снагу ове одлуке 

примењиваће се одредбе ове одлуке, ако поступак није коначно завршен. 

           Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини годишње 

накнаде за коришћење додељених бројева из Плана нумерације (˝Службени гласник РС˝, 

број 3/09).  

Члан 10. 

       Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

 

 


