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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

ПАК 106З06  11103 Б е о г р а д 
Палмотиhева бр.2 

ПРЕДМЕТ: Достављање коментара на Нацрт Измене Плана нумерације 

ПовОдОм јавних кОнсултација, објављених на званичној Интернет страни 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 11.10.2021. 
године, у вези са НацртОм Измене Плана нумерације („Нацрт измене"), износимо 
cneдefie коментаре: 

„Телеком Србија" а.д. Бе0град сматра да је дОнОшење измене Плана нумерације 
преурањен0, из разлога што је у току доношење нОвог 3акона о електронским 
комуникацијама, чије се ступање на снаry Очекује у року од 1 д0 2 месеца. 

Мишљења смо, да са предлОженом изменОм Плана нумерације треба сачекати 
до доношења нОвог ЗЕК-а, како би се видело која fie нова решења бити коначн0 усвОјена, 
те у складу са истим, приступити и измени Плана нумерације. 

ТакоFје, у разлозима за дОношење измена Плана нумерације, навОди се да је 
пОтребно обезбедити и националне одредишне кодОве за евентуално нОве оператОре. 
Дискриминација постојеflих оператора у погледу права на нове националне одредишне 
кОдове не би смела да пОстОји, те сматрам0 да је пОтребн0 и пОстОјећим оператОрима 
омогуТiити коришfiење истих. 
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Тачка 2. подтачка 2.2.3. став 2. - Национални број за остале негеографске 
услуге 

У наведеној подтачки, у ставу 2. Нацрта измене, речи „услуry гласања 
телефоном", замењују се речима „услугу функционалне мреже". 

У ćкладу са предложеном изменом, потребно је пружити појашњење у погледу 
тога да ли fie бити омоryТiена нумерације за Televoting уколико се буде указала потреба 
на страни Оператора? 

Додатно, потребно је дефинисати на који начин fie се користити и регулисати 
функционисање услуга функционалне мреже и какав Tie исто утицај имати на 
операторске интерконекцијске уговоре? 

С поштовањем, 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

Владимир Лучиfl 
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