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НАЦРТ  

 
  
 На основу чл. 8. став 1. тачка 1) и 23. став 1. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. 
закон), члана 259. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени 
гласник РС“, број 95/18), чл. 12. став 1. тачка 1) и 16. тачка 4) Статута Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, 
бр. 125/14 и 30/16),  
 
 Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 
услуге, на седници одржаној дана _______. године, доноси 

 
 

 
ПРАВИЛНИК 

 
о садржини обрасца за достављање података и начину достављања података о 

коришћеним бројевима и адресама 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником уређује се садржина обрасца за достављање података и 
начин достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације, 
у сврху утврђивања годишње накнаде за коришћење нумерације. 
 

Члан 2. 
 

Ималац дозволе за коришћење нумерације (у даљем тексту: оператор), издате од 
стране Регулаторнe агенцијe за електронске комуникације и поштанске услуге (у 
даљем тексту: Агенција), води попис коришћених бројева и адреса из Плана 
нумерације. 

 Члан 3.  

 Податке о коришћеним бројевима и адресама оператор доставља Агенцији до 
31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, као и на 
захтев Агенције, на прописаном обрасцу ИФН НУМ, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 
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Члан 4.  
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. 

 

  
 

ДИРЕКТОР 
 
 

др Владица Тинтор 
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Образац  ИФН НУМ 
(Ревизија _____)  
РАТЕЛ, ЈБРО: 

УПИТНИК 
О ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНE ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
НУМЕРАЦИЈЕ 

ЗА _______. ГОДИНУ 
 
 

ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ 

Пословно име 

Скраћено пословно име 

Општина седишта 

Поштански број и место 
седишта  

Улица и број седишта  

ПАК седишта 

Општина адресе за 
доставу поште 
Улица и број за доставу 
поште 
Поштански број и место 
за доставу поште 

ПАК за доставу поште 

Матични број  

ПИБ 

Телефон 

Факс 

E-mail 

Интернет страна 

Власник/Овлашћено 
лице 
(име и презиме, ЈМБГ) 
Особа за контакт 
(име и презиме) 
Телефон особе за 
контакт 

Е-mail  особе за контакт 
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Ред. 
бр. Врсте додељених бројева  

Величина 
додељеног 

блока 

Додељени 
бројеви 
(укупна 

количина) 

Искоришћени 
бројеви 
(укупна 

количина) 
1 2 3 4 5 

1. 
Бројеви у јавној фиксној комуникационој 
мрежи (географска нумерација) према 
Прилогу 15. тач. 1) и 2) Закона*) 

   

2. Бројеви у јавној мобилној комуникационој 
мрежи према Прилогу 15. тачка 3) Закона*) 

   

3. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кôдови  „78“ и „9“) према Прилогу 15. 
тачка 4) Закона*) 

10 
  

4. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кôдови   „78“ и „9“) према Прилогу 15. 
тачка 4) Закона*) 

100 
  

5. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кôдови   „78“ и „9“) према Прилогу 15. 
тачка 4) Закона*) 

1.000 
  

6. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кôдови   „78“ и „9“) према Прилогу 15. 
тачка 4) Закона*) 

10.000 
  

7. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кодови   „72“ и „76“) према Прилогу 15. 
тач. 5) и 6) Закона*) 

   

8. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кодови   „70“ и „8“) према Прилогу 15. 
тачка 7) Закона*) 

10 
  

9. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кодови   „70“ и „8“) према Прилогу 15. 
тачка 7) Закона*) 

100 
  

10. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кодови   „70“ и „8“) према Прилогу 15. 
тачка 7) Закона*) 

1.000 
  

11. 
Бројеви за остале негеографске услуге 
(кодови   „70“ и „8“) према Прилогу 15. 
тачка 7) Закона*) 

10.000 
  

12. 
Кратки кодови за услуге од јавног 
интереса – троцифрени, према Прилогу 15. 
тачка 8) Закона*) 

   

13. 
Кратки кодови за услуге од јавног 
интереса - четвороцифрени, према 
Прилогу 15. тачка 8) Закона*) 

   

14. 
Кратки кодови за услуге од јавног 
интереса - петоцифрени, према Прилогу 
15. тачка 8) Закона*) 

   

15. Кратки кодови за комерцијалне услуге , 
према Прилогу 15. тачка 9) Закона*) 
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Ред. 
бр. Врсте додељених бројева  

Величина 
додељеног 

блока 

Додељени 
бројеви 
(укупна 

количина) 

Искоришћени 
бројеви 
(укупна 

количина) 
1 2 3 4 5 

 

16. Кратки кодови за избор оператора, према 
Прилогу 15. тачка 10) Закона*) 

   

17. 
кôд међународне сигнализационе 
тачке (ISPC), према Прилогу 15. 
тачка 11) Закона*) 

   

18. кôд мобилне мреже (MNC) према Прилогу 
15. тачка 11) Закона*) 

   

19. 
национални одредишни кôд мобилне 
мреже из лиценце према Прилогу 15. 
тачка 11) Закона*) 

   

20. 
национални одредишни кôд мобилне 
мреже ван лиценце према Прилогу 15. 
тачка 11) Закона*) 

   

21. 
троцифрени одредишни кôд мобилне 
мреже према Прилогу 15. тачка 11) 
Закона*) 

   

 
Напомена: Осенчена поља се не попуњавају. За негеографске услуге (редни бројеви 3-6. и 8-11.) 
висина накнаде зависи и од величине додељеног блока, па је потребно податак о броју искоришћених 
бројева попунити према величини додељеног блока 
*) Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18) 
 

 
У _________________ 
 
Датум ________________ 
 

 
 
 

 
 

__________________________ 
Овлашћено лице 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 

 
1. Правни основ   

 
 Правни основ за доношење Правилника о садржини обрасца за достављање 
података и начину достављања података о коришћеним бројевима и адресама (у даљем 
тексту: Правилник) садржан је у одредбама чл. 8. став 1. тачка 1) и 23 став 1. Закона о 
електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 
95/18 – др. закон, у даљем тексту: Закон), затим у члану 259. став 2. Закона о накнадама 
за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, у даљем тексту: 
Закон о накнадама), као и у чл. 12. став 1. тачка 1) и 16. тачка 4) Статута Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РC“, 
бр. 125/14 и 30/16). 
 

2. Разлози за доношење Правилника 

 Анализом одредаба члана 259. Закона о накнадама утврђено је да је Регулаторна 
агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) 
у обавези да, у циљу утврђивања висине годишње накнаде за коришћење нумерације, 
донесе акт којим ће прописати садржину обрасца за достављање података о 
коришћеним бројевима и адресама, као и начин достављања тих података, а да су, с 
друге стране, оператори дужни да воде попис коришћених бројева и адреса и да 
податке о томе достављају Агенцији у прописаном року.  
 
 Даље, анализом чл. 277. став 1. и 278. став 1. тачка 35) наведеног закона 
установљено је да је крајњи законски рок за доношење наведеног подзаконског акта 
којим ће се прописати садржине наведеног обрасца од стране Агенције 16.3.2019. 
године, као и да даном почетка његове примене, 1.1.2019. године, престаје да важи 
Правилник о висини годишње накнаде за коришћење нумерације („Службени гласник 
РС“, број 67/11, у даљем тексту: Правилник о висини годишње накнаде). 
 

 Имајући у виду да су оператори дужни да Агенцији доставе податке о 
коришћеним бројевима до 31.1.2019. године, а да се постојећи образац којим оператори 
достављају предметне податке који су неопходни за утврђивање годишње накнаде за 
нумерацију, позива на Правилник о висини годишње накнаде који престаје да важи из 
наведених разлога, неопходно је у најкраћем могућем року донети Правилник како би 
Агенција избегла све потенцијалне нежељене правне последице.  

 
3. Образложење појединих решења 

У члану 1. Нацрта правилника прописује се да је предмет његовог регулисања 
прописивање садржине обрасца за достављање података и начин достављања података 
о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације, а у сврху утврђивања 
годишње накнаде за коришћење нумерације. 
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Даље, одредбом члана 2. Нацрта правилника регулисана је обавеза оператора да 
води попис коришћених бројева и адреса из Плана нумерације, док је на основу члана 3. 
оператор обавезан да наведене податке о којима води попис достави Агенцији до 31. 
јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, као и на захтев 
Агенције, на прописаном обрасцу ИФН НУМ, који је одштампан уз Нацрт правилника 
и чини његов саставни део. 

 
Одредбом члана 4. регулисано је ступање на снагу Правилника.  
 

4. Предлог даљих активности 
 

 Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт правилникa, 
као и да се исти, након тога, у складу са одредбама чл. 34-36. Закона, упути на јавне 
консултације у трајању од 10 радних дана. 

 
 Након спроведених јавних консултација, извршиће се обрада приспелих 

примедаба, предлога и сугестија и Управном одбору Агенције ће се доставити 
одговарајући Предлог правилника. По усвајању Предлога правилника, сагласно члану 
23. став 2. Закона и члану 57. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник 
РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), предметни правилник се 
упућује ресорном министарству, на даљу надлежност, ради прибављања мишљења о 
његовој уставности и законитости. 

 
 

5. Средства за спровођење Правилника 

   За спровођење овог правилника није потребно обезбедити посебна средства у 
финансијском плану Агенције. 

 

 
 


