
НАЦРТ 

На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 73. став 4. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 

 95/18 - др. закон), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 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 четвртог сазива одржаној дана __.__. 202_. године, 

донoси 
 

ПРАВИЛНИК 

о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописује се облик обрасца захтева за издавање дозволе за 

коришћење нумерације. 

 

Члан 2. 

Захтев из члана 1. овог правилника подноси се на прописаном обрасцу и то Образац 

НУМ – Захтев за издавање дозволе за коришћење нумерације. 

 

Образац захтева из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обрасцу 

захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације („Службени гласник РС“, број  

32/11). 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

Број: __________________  

У Београду, _______2021. године  

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Драган Ковачевић 



 

Образац НУМ 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НУМЕРАЦИЈЕ 

 

 

1. Назив, седиште и  

матични број 

подносиоца захтева 

 

 

2. 

Врста електронске 

комуникационе 

мреже или услуге за 

коју се захтева 

додела нумерације 

 

 

3. Потреба и сврха 

коришћења захтеване 

нумерације 

 

4. Захтевани бројеви или 

блокови бројева, 

односно захтеване 

адресе и 

планирани рок 

почетка 

коришћења 

додељених 

бројева, односно 

адреса 

 Почетак 

блока 

Крај 

блока 

Рок почетка 
коришћења 
нумерације 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  бројева / адреса  блокова бројева 

 

5. Период на који се 

захтева додела 

нумерације 

 

 

 Место и датум: 
 

 
_____________________ 

  Потпис лица 

овлашћеног за заступање: 

 

___________________________ 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

I. Правни основ  

Правни основ за доношење Правилника о обрасцу захтева за издавање дозволе за 

коришћење нумерације (у даљем тексту:  Правилник), садржан је у одредбама чл. 8. став 

1. тачка 1), 23. став 1. и 73. став 4. Закона о електронским комуникацијама („Службени 

гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон, у даљем тексту: Закон).  

Одредбом члана 73. став 4. Закона прописано је да се захтев оператора за издавање 

дозволе за коришћење нумерације подноси на обрасцу, чији облик и садржину прописује 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: 

Агенција). 

 

II. Разлози за доношење Правилника  

Републички секретаријат за јавне политике  је у оквиру имплементације Акционог 

плана за Програм еПапир, приликом обраде административног поступка 31.00.0005. - 

Дозвола за коришћење нумерације, дао препоруку да се донесе нови Правилник о обрасцу 

захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације, ради усаглашавања са важећом 

законском регулативом, те је из тог разлога потребно имплементирати наведену 

препоруку. 

Одредбама члана 25. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, 

бр. 36/11, 99/11, 83/14 -др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), уређена је употреба  

пословног имена, печата и других података у документима, и између осталог, је прописано 

да се посебним прописом не може друштву увести обавеза употребе печата у пословним и 

другим документима друштва. Из тог разлога је неопходно да се и из самог обрасца 

захтева испред потписа лица овлашћеног за заступање уклони термин „оверен“, како то не 

би наводило подносиоце захтева на помисао да је нужно да захтев потпишу и овере 

печатом.  

 

 

III. Објашњење појединих решења  

Одредбама члана 2. овог акта уређено је да се захтев за издавање дозволе за 

коришћење нумерације подноси се на прописаном обрасцу НУМ – Захтев за издавање 

дозволе за коришћење нумерације, који је одштампан је уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f82045&action=propis&path=08204501.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85507&action=propis&path=08550701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f103681&action=propis&path=10368101.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106953&action=propis&path=10695301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134977&action=propis&path=13497701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f139030&action=propis&path=13903001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f147209&action=propis&path=14720901.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f161753&action=propis&path=16175301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


 

IV. Предлог даљих активности 

Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт овог правилникa, 

као и да исти, након тога, Aгенција у складу са одредбама чл. 34-36. Закона, упути на јавне 

консултације у трајању од 15 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), овај општи акт се упућује ресорном министарству, на 

даљу надлежност, ради прибављања мишљења о његовој уставности и законитости. По 

добијеном мишљењу министарства, предметни акт се објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

V. Средства за спровођење Правилника  

За спровођење овог правилника није потребно обезбедити посебна средства у 

финансијском плану Агенције.  

 


