
  

НАЦРТ 

 

            На основу члана 8 став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о 

електронским комуникацијама („Службени гласник РСˮ, 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 РСˮ, бр. 125/14 и 

30/16),             

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на ___. седници четвртог сазива одржаној дана __.__. 2021. године, доноси 

 

Измене Плана нумерације 

 

1. У Плану нумерације („Службени гласник РСˮ, бр. 32/11, 35/12, 64/13 и 60/16), у 

подтачки 2.2.2. Национални број за услуге јавне мобилне комуникационе мреже, 

став 2. мења се и гласи: 

„Национални одредишни кôд садржи најмање две цифре и почиње цифрама „5“ и 

„6“. Дужина претплатничког броја у јавној мобилној комуникационој мрежи 

износи шест или седам цифара. Дужина претплатничког броја у јавној мобилној 

комуникационој мрежи за двоцифрени одредишни код, који почиње цифром „5“, 

износи седам цифара. Дужина осталих бројева у јавној мобилној комуникационој 

мрежи који не припадају претплатницима може да буде краћаˮ. 

 

2. У подтачки 2.2.3. Национални број за остале негеографске услуге, у ставу 2. 

речи: „услугу гласања телефономˮ замењују се речима „услугу функционалне 

мрежеˮ. 

 

3. У тачки 4. Попис бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије, у 

Табели 2 Услуга јавне мобилне комуникационе мреже, део табеле   
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мења се и гласи:  
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ˮ. 

 

4. У тачки 4. Попис бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије у 

Табели 3, у петом реду,  у  колони  један  Остале негеографске услуге, речи: 

„услуга гласања телефономˮ замењују се речима: „услуга функционалне мрежеˮ.  

 

5. Ове измене и допуне Плана нумерације ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ. 

 

Број: 1-01-                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

      У Београду, __.__.2021. године                                            УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                         

                                                                                                                Драган Ковачевић 

 

 

 

 

 

 

Услуга јавне мобилне комуникационе мреже Национални  

одредишни кôд 

(Приступни кôд) 

остали оператори 67а  

а=0,1...9 

Услуга јавне мобилне комуникационе мреже Национални  

одредишни кôд 

(Приступни кôд) 

остали оператори 5а, 5бв, 67в 

а=0,1...6 и а≠7,8,9 

б=7,8,9 

в=0,1...9 



О б р а з л о ж е њ е 

 

1. Правни основ 

 

       Правни основ за доношење плана нумерације, односно измене истог, садржан је у 

одредби члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени 

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

Одредбом члана 72. став 2. Закона прописано је да се планом нумерације утврђује 

намена адреса и бројева, обезбеђује једнака доступност нумерације за све јавно 

доступне електронске комуникационе услуге, односно за све операторе који пружају те 

услуге, обезбеђују услови за преносивост броја, избор и предизбор оператора, увођење 

нових услуга електронских комуникација, као и испуњавање обавеза које проистичу из 

одговарајућих међународних споразума.  

 

Такође, у складу са одредбом члана 72. став 3. Закона, Регулаторна агенција за 

електронске комуникације и поштанске услуге (у дањем тексту: Агенција) доноси план 

нумерације и објављује га на својој Интернет страници. 

 

2. Разлози за доношење измена Плана нумерације 

      Како би се обезбедили сви услови за спровођење поступка јавног надметања за 

продају радио-фреквенцијског спектра у одређеном радио-фреквенцијском опсегу, за 

коришћење радио-фреквенција на технолошки неутралној основи (која укључује и 5G 

технологију) у Републици Србији, потребно је обезбедити све неопходне ресурсе. 

Осим радио-фреквенцијских опсега, који су предмет доделе на наведеном јавном 

надметању, потребно је обезбедити и националне одредишне кôдове за евентуално 

нове мобилне операторе. Обзиром да су постојећи двоцифрени национални одредишни 

кôдови за услуге јавне мобилне комуникационе мреже већ додељени (60-69), потребно 

је да се изврше измене Плана нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 35/12, 

64/13 и 60/16, у даљем тексту: План нумерације), како би се омогућило увођење нових 

националних одредишних кôдова за услуге јавне мобилне комуникационе мреже.  

Mобилнe мрежe које имају ограничену покривеност и предвиђене су за посебне 

намене и привредне субјекте, захтевају доделу посебног нумеричког опсега овим 

функционалним мрежама, како би се разликовале од осталих мобилних мрежа. За 

услуге функционалних мрежа предвиђа се коришћење приступног кода 78а. 

 

 



3. Образложење појединачних решења 

      У Плану нумерације извршене су измене у подтачки 2.2.2. став 2. Национални број 

за услуге јавне мобилне комуникационе мреже, и то у делу који се односи на 

дефинисање националног одредишног кôда, тако да он почиње цифрама „5“ и „6“. 

У подтачки 2.2.3. Национални број за остале негеографске услуге, у ставу 2. 

извршена је пренамена приступног кода 78а,  који је био намењен за услугу гласања 

телефоном. Бројеви са овим приступним кодом, који нису коришћени у дугом 

временском периоду, овом изменом су предвиђени за услуге функционалне мреже, за 

којима је већ исказана потреба од стране више привредних субјеката. 

      У тачки 4. Попис бројева и адреса за нумеричко подручје Републике Србије, у 

Табели 2 Услуга јавне мобилне комуникационе мреже и Табели 3 Остале негеографске 

услуге, извршене су измене у складу са подтачкама 2.2.2. и 2.2.3. 

4. Средства за спровођење измена и допуна Плана нумерације 

      За спровођење ових измена Плана нумерације није потребно обезбедити посебна 

средства предвиђена финансијским планом Агенције. 

5. Предлог даљих активности 

      Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт измена Плана 

нумерације, као и да се исти, након тога, 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 измена Плана нумерације. По усвајању Предлога измена Плана 

нумерације, сагласно члану 23. став 2. Закона и члану 57. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РСˮ, 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 Србијеˮ. 

 

 


