
                                                                                                            
      На основу чл. 84. и 85. Закона о телекомуникацијама (″Службени гласник 
РС″, бр. 44/03 и 36/06), и члана 18. став 1. тачка 11) Статута Републичке агенције за 
телекомуникације (″Службени гласник РС″, број 78/05),  
     Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације, на 83. седници 
одржаној  18. септембра 2007. године, донео је 
 
 
 

ПРАВИЛНИК О УПРАВЉАЊУ 
ПЛАНОМ НУМЕРАЦИЈЕ 

ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 

 
I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет регулисања 

 
Члан 1. 

 
      Овим правилником Републичка агенција за телекомуникације (у даљем 
тексту: Агенција) прописује управљање Планом нумерације за телекомуникационе 
мреже (у даљем тексту: План нумерације). 
 
      Под управљањем Планом нумерације у смислу овог правилника сматра се 
уређивање услова, начина и поступака за доделу бројева и адреса из постојећег 
Плана нумерације, услови за одузимање и пренос права на коришћење додељених 
бројева, обавезе везане за обавештење о променама бројева и адреса, као и обавезе 
за попис додељених, искоришћених и слободних бројева и адреса. 
 
 

Значење појединих израза 
 

Члан 2. 
 

      Поједини изрази у овом правилнику имају следећа значења: 
 
1) адреса је низ нумеричких или алфанумеричких знакова којима се идентификују 
целине у оквиру телекомуникационе мреже од значаја за успостављање 
телекомуникационе везе; 
2) број је низ нумеричких знакова који означава терминалну тачку преко које су 
доступне јавне телекомуникационе услуге, сагласно ITU-T препоруци Е.164; 
3) блок бројева је непрекинути уређени низ бројева одређен својим првим и 
последњим бројем; 



4) Оператор је ималац дозволе за јавну телекомуникациону мрежу и/или јавну 
телекомуникациону услугу сагласно члану 33. Закона о телекомуникацијама 
(˝Службени гласник РС˝, бр. 44/03 и 36/06, у даљем тексту: Закон); 
5) додела бројева и адреса је преношење права на коришћење бројева и адреса; 
6) примарна додела је поступак доделе у коме Агенција додељује бројеве, блокове 
бројева и адресе Операторима; 
7) секундарна додела је поступак доделе у коме Оператор додељује бројеве својим 
претплатницима из примарне доделе; 
8) претплатници су правна или физичка лица која користе услуге јавне 
телекомуникационе мреже у складу са одредбама претплатничког уговора; 
9) претплатнички број (SN-Subscriber Number) је део националног Е.164 броја 
који идентификује појединачног претплатника у датом нумеричком подручју; 
10) национални одредишни код (NDC-National Destination Code) је део 
националног Е.164 броја који одређује нумеричко подручје, односно омогућује 
идентификацију конкретног пружаоца услуга или врсте услуге.  
 
 
 

II ДОДЕЛА И КОРИШЋЕЊЕ БРОЈЕВА И АДРЕСА 
 

Додела бројева и адреса 
 

Члан 3. 
 

      Додела претплатничких бројева (SN) из Плана нумерације може бити: 
 

1. примарна и 
2. секундарна. 

 
       Додела адреса и националних одредишних кодова (NDC) из Плана 
нумерације може бити само примарна. 

 
 

Члан 4. 
 
        Примарну доделу врши Агенција приликом издавања дозволе за јавну 
телекомуникациону мрежу и/или јавну телекомуникациону услугу, односно 
приликом усвајања посебног захтева који подноси Оператора. 
 
       Секундарну доделу врши Оператор приликом потписивања претплатничког 
уговора којим се регулишу права и обавезе пружања јавне телекомуникационе 
услуге. 
 
 
 
 



Члан 5. 
 
        Претплатничке бројеве (SN) за услуге јавне фиксне телефонске мреже 
Агенција додељује у блоковима од 1.000, 10.000, и 100.000 узастопних бројева. 
 
        Сервисне кодове (NDC) за услуге са ниском вредношћу Агенција додељује у 
блоковима од 10, 100 и 1.000 бројева. 
 
        Сервисне кодове (NDC) за услуге са високом вредношћу Агенција додељује  
у блоковима од 1.000, 10.000 и 100.000 бројева. 
 
      Приступне кодове (NDC) за услуге јавне мобилне телекомуникационе 
мреже Агенција додељује за сваку појединачну мрежу, при чему истовремено 
додељује и цео дозвољени опсег претплатничких бројева (SN) који следе иза тако 
додељеног приступног кода. 
 
      Бројеве и адресе, који нису обухваћени ст. 1, 2. и 3. овог члана, Агенција 
додељује појединачно. 
 
 

Садржај захтева за примарну доделу 
 

Члан 6. 
 

      Захтев за примарну доделу бројева и адреса подноси се Агенцији на 
Обрасцу НУМ1, који је дат у прилогу и чини саставни део овог правилника. 
 
      Образац из става 1. овог члана обавезно садржи следеће податке: 
 

1. назив и седиште подносиоца захтева; 
2. основне податке о дозволи за јавну телекомуникациону мрежу и/или јавну  

           телекомуникациону услугу, издатој од стране Агенције; 
3. врсту јавне телекомуникационе мреже за коју се захтева додела адреса, 

           односно врсту јавне телекомуникационе услуге за коју се захтева додела  
           бројева;  
      4.  захтеване бројеве или блокове бројева, односно захтеване адресе; 
      5.  сврха коришћења захтеваних бројева, односно адреса; 

6. планирану  динамику коришћења додељених бројева, односно адреса. 
 
      Агенција може, у случају потребе, од подносиоца захтева да затражи и 
додатне податке, за које оцени да су од значаја за решавање захтева. 
 
 
 
 
 



 
 

Решавање захтева за примарну доделу 
 

Члан 7. 
      
      Агенција ће усвојити захтеве и донети одлуку о примарној додели под 
условом да су тражени бројеви, односно адресе: 
 

1. предвиђени Планом нумерације; 
2. намењени  за сврхе које су наведене у поднетим захтевима (врста јавне теле-

комуникационе мреже и/или врста јавне телекомуникационе услуге); 
3. расположиви. 

 
       Агенција може, у обједињеном поступку, решавати више истородних 
захтева за доделу бројева, односно адреса истог подносиоца захтева и донети једну 
одлуку о примарној додели бројева, и/или адреса, која садржи све додељене 
бројеве, односно адресе. 
 
       Агенција ће одбити захтев ако нису испуњени услови из става 1. овог члана. 
 
      Одлуку о прихватању или одбијању захтева за примарну доделу бројева, 
и/или адреса доноси Управни одбор Агенције у року од 60 дана од дана пријема 
захтева. 
 
 

Садржај одлуке о додели бројева и адреса 
 

Члан 8. 
 
       Одлука којом се, примарном доделом, Оператору додељују бројеви и/или 
адресе на коришћење садржи податке о: 
 

1. Оператору коме су додељени бројеви и/или адресе; 
2. додељеним бројевима, односно адресама; 
3. сврси коришћења додељених бројева, односно адреса; 
4. роковима стављања у функцију додељених бројева, односно адреса. 

 
Услови употребе додељених бројева и адреса 

 
Члан 9. 

 
      Оператори су дужни да: 
 

1. додељене  бројеве и адресе  употребљавају  искључиво у сврхе   наведене у 
одлуци из члана 8. овог правилника; 



2. са употребом   додељених  бројева и  адреса започну  најкасније  у  року  
одшест месеци од дана пријема одлуке из члана 8. овог правилника; 

3. воде  попис  бројева и адреса  који  су  им  додељени  примарном доделом; 
4. воде    попис     коришћених бројева и адеса и исти достављају Агенцији на 

њен захтев, а најмање једанпут годишње, и то до 31. јануара текуће године 
са стањем на дан 31. децембра претходне године; 

5. плаћају годишњу накнаду за коришћење бројева, односно адреса у складу са 
Законом и општим актом Агенције којим се утврђује висина годишње 
накнаде за коришћење бројева и адреса. 

 
III ОДУЗИМАЊЕ ДОДЕЉЕНИХ БРОЈЕВА И АДРЕСА 

 
Члан 10. 

 
      Агенција може донети одлуку о потпуном или делимичном одузимању 
додељених бројева и адреса у случају: 
 

1. да се Оператор  не  придржава обавеза наведених у члану 9. овог правилни-
ка; 

2. да Оператор  писаним путем  одустане од додељених, односно  коришћених 
бројева, односно адреса;  

3. измена  у  Плану нумерације због повећаних  потреба за  бројевима, односно 
 адресама, због међународног усклађивања планова бројева и адреса, или 
 отклањања препрека равноправном и отвореном тржишном такмичењу. 
 
     У случају одузимања додељених бројева и адреса из разлога наведених у 
ставу 1. тачка 3. овог члана, Агенција ће, након претходно прибављеног мишљења 
Оператора на кога се измене односе, одузете бројеве и адресе истовремено 
заменити другим бројевима и адресама. 
 
      Оператор, коме су бројеви, односно адресе одузети и замењени, нема право 
на надокнаду трошкова. 
 
      Одлука из става 1. овог члана мора садржати рок, који не може бити краћи 
од три месеца, у ком је Оператор обавезан да престане са коришћењем бројева, 
односно адреса, које су му том одлуком одузете. 
 
       Одлуку о одузимању додељених бројева, односно адреса доноси Управни 
одбор Агенције. 
 

IV ПРЕНОС ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БРОЈЕВА 
 

Члан 11. 
      Оператор, коме су примарном доделом додељени бројеви у складу са 
одредбама овог правилника, може пренети право на коришћење тих бројева на 
другог Оператора, само уз претходно прибављену сагласност Агенције. 



 
      Захтев за давање сагласности за пренос права на коришћење бројева 
заједнички подносе Агенцији оба Оператора на Обрасцу НУМ2 који је дат у 
прилогу и чини саставни део овог правилника. 
 
      Образац из става 2. овог члана садржи следеће податке: 
 

1. назив и седиште подносиоца захтева који преноси  право на коришћење бро- 
 јева; 

2. назив и седиште подносиоца захтева  на  кога се преноси право на коришће- 
 ње бројева; 

3. врсту јавне телекомуникационе услуге за коју се захтева пренос права на  
 коришћење бројева; 

4. основне  податаке  о  дозволи за јавну телекомуникациону услугу, издатој од 
стране Агенције, Оператору на којег се преноси право на коришћење 
бројева; 

5. бројеве за које се захтева пренос права на коришћење. 
 
      Поред наведеног обрасца, неопходно је приложити и предлог уговора на 
основу кога се уступају бројеви за коришћење. 
 
     Агенција ће дати сагласност из става 1. овог члана и донети одлуку којом 
додељује бројеве ако подносилац захтева,  на кога се преноси право на коришћење 
бројева, испуњава све прописане услове из овог правилника за примарну доделу и 
коришћење тих бројева. 
 

V ОБАВЕШТАВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПОПИСА 
 

Обавештавање о променама претплатничког броја 
 

Члан 12. 
 

      У случају промене претплатничког броја (SN), Оператор, који је извршио 
секундарну доделу тог броја, мора, у писаном облику, о тој промени обавестити 
претплатника чији се број мења, и то најмање 60 дана пре извршене промене, ако је 
претплатник правно лице, односно најмање 30 дана пре извршене промене, ако је 
претплатник физичко лице. 
 
      У случају промене претплатничког броја (SN) од стране Оператора, 
Оператор који је извршио секундарну доделу тог броја, мора о тој промени 
обавештавати позивајућег претплатника при сваком покушају успостављања везе 
чији је број промењен,  најмање три месеца од дана извршене промене. 
 

 
 
 



Обавештење о измени Плана нумерације 
 

Члан 13. 
 

      Агенција ће на одговарајући начин објавити намеру о измени Плана 
нумерације и то најмање 30 дана пре дана објављивања те измене. 
 
 

Попис бројева и адреса 
 

Члан 14. 
 

      Агенција  редовно,  на  својој  Интернет  страници, објављује листу 
додељених  и слободних бројева и адреса.  
 
       Листа из става 1. овог члана садржи информације о статусу броја или блока 
бројева (додељен/слободан за појединачне бројеве, односно границе додељених/ 
слободних опсега за блокове бројева), односно адреса који су дати на коришћење 
путем примарне доделе. 
 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

     Оператори који на дан ступања на снагу овог правилника користе бројеве и 
адресе у обавези су да, ради наставка коришћења истих, поднесу захтев за 
примарну доделу бројева и адреса Агенцији, у року од  месеца дана од дана 
ступања на снагу овог правилника, након чега ће Агенција донети одлуку о додели 
бројева и адреса у складу са Законом, Планом нумерације и овим правилником. 
 

Ступање на снагу 
 

Члан 16. 
 

      Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
″Службеном гласнику Републике Србије″. 
 
 
 
Број: 1-01-110-13/07                                                            Председник 
У Београду, 18.09.2007. године                                       Управног одбора 
 
 
                                                                                 проф. др. Јован Радуновић 
 



 
 
 
 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИМАРНУ ДОДЕЛУ 
БРОЈЕВА И АДРЕСА 

                                                                                        Образац –НУМ1 

1. Назив, седиште подносиоца 
захтева и ПИБ  

2. 

Основни подаци о дозволи за јавну 
телекомуникациону мрежу и/или 
јавну телекомуникациону услугу, 
издатој од стране Агенције 

 

3. 

Врста јавне телекомуникационе 
мреже за коју се захтева додела 
адреса, односно врсту јавне 
телекомуникационе услуге за коју 
се захтева додела бројева 

 

4. Сврха коришћења захтеваних 
бројева, односно адреса  

5. Захтевани бројеви или блокови 
бројева, односно захтеване адресе 
и планирана динамика коришћења 
додељених бројева, односно 
адреса 

 

                             Место и датум:                                                                                            Потпис подносиоца захтева: 
                                                                                                 М.П. 
_______________________________________                                                              ______________________________________ 

Почетак 
блока 

Крај 
блока Динамика 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

УКУПНО: ____ бројева / адреса ____ блокова бројева 

 
Република Србија



 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕНОС 
ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БРОЈЕВА 

                                                                                        Образац –НУМ2 

1. 
Назив, седиште подносиоца 
захтева који преноси право на 
коришћење бројева и ПИБ 

 

2. 
Назив, седиште подносиоца 
захтева на кога се преноси право 
на коришћење бројева и ПИБ 

 

3. 
Врста јавне телекомуникационе 
услуге за коју се захтева пренос 
права на коришћење бројева 

 

4. 

Основни подаци  о дозволи за 
јавну телекомуникациону услугу, 
издату од стране Агенције, 
Оператору на којег се преноси 
право на коришћење бројева 

 

5. Бројеви или блокови бројева за 
које се захтева пренос права на 
коришћење и планирана динамика 

                             Место и датум:                                                                                            Потпис подносиоца захтева: 
                                                                                                 М.П. 
_1._____________________________________                                                           _1._____________________________________ 
                                                                                                 М.П. 
_2._____________________________________                                                           _2.____________________________________ 

 
 
 

Почетак 
блока 

Крај 
блока Динамика 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

УКУПНО: ____ бројева________блокова бројева 

 
Република Србија


