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  НАЦРТ  

                                                                                                                                                                                                                                     
 

На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и 79. став 6. Закона о електронским 

комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), чл. 12. став 1. тачка 

1) и 16. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16), а у вези са Планом 

нумерације („Службени гласник РС“, бр. 32/11, 35/12, 64/13 и 60/16), 

 

 Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске 

услуге, на седници одржаној дана __.__.  2018. године, доноси 

 

   ПРАВИЛНИК 

 

о изменама и допунама 

            Правилника о преносивости броја 

         у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији 

 
Члан 1. 

 

У Правилнику о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној 

локацији („Службени гласник РС“, број 52/11), у члану 5. врше се следеће измене: 

 

Став 2. алинеја 1. мења се и гласи: 

 

„- податке о претплатнику (за физичка лица: име, презиме, ЈМБГ и адресу, односно 

број путне исправе и државу издавања за страна физичка лица; за правна лица: пословно име, 

седиште – адресу, матични број и ПИБ):“ 

 

Став 2. алинеја 11. мења се и гласи: 

 

„- изјаву претплатника да прихвата да му оператор прималац броја суспендује одлазне 

позиве, изузев позива хитним службама, на рок од 30 дана, а потом да га на захтев оператора 

даваоца броја искључи, уколико није измирио заостала дуговања према оператору даваоцу 

броја, настала до тренутка раскида уговора;“ 

 

После става 7. додаје се став 8. који гласи: 

 

„Након подношења захтева за пренос броја, забрањено је контактирање претплатника 

(корисника) од стране оператора даваоца броја у сврху његовог задржавања као 

претплатника (корисника) оператора даваоца броја и нуђења услова повољнијих од оних који 

су званично понуђени на тржишту оператора даваоца броја, односно објављени од стране 

оператора даваоца броја.“ 
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Члан 2. 

 

Члан 8. став 2. мења се и гласи: 

 

„Од тренутка када је оператор давалац броја прихватио пренос броја, до извршења 

овог преноса не може проћи више од једног радног дана. Уколико је захтев за пренос броја 

придружен захтеву за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, поступак извршења 

захтева за пренос броја, може трајати дуже од једног радног дана и, у том случају, одређен је 

роком извршења за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи, а не дуже од рока 

утврђеног у члану 4. став 2. овог правилника.“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 9. став 2. мења се и гласи: 

 

„Ако корисник у остављеном року не измири своје обавезе, кориснику ће се 

суспендовати одлазни позиви на 30 дана, изузев позива хитним службама.“ 

 

Члан 4. 

 

У члану 10. врше се следеће измене: 

 

 Став 1. алинеја 5. мења се и гласи: 

 

„- број у мрежи даваоца броја краће од шест месеци;“ 

 

 После става 2. додају се ст. 3-6. који гласе: 

 

„Ситне словне разлике у називу и адреси претплатника (корисника) неће 

представљати довољан разлог за одбијање захтева за пренос броја. 

 

 У случају везане серије бројева дозвољено је преношење појединачних целина као и 

појединачних бројева уколико претходно претплатник (корисник) иступи из дефинисане 

серије везаних бројева код оператора даваоца броја. 

 

 Оператор давалац је у обавези да у свом информационом систему уредно води 

евиденцију података претплатника, нарочито у делу који се односи на податке који су 

неопходни за пренос броја и који се сматрају обавезним подацима претплатника.  

 

 Агенција ће на својој Интернет страници омогућити постављање онлајн упита како 

би се утврдило да ли је број на систему који не омогућава пренос броја.“ 

 

 

 

 

 



 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 

Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија Страна 3 од 6 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

Члан 5. 

 

Члан 16. мења се и гласи: 

 

„Претплатник (корисник) нема обавезу да плаћа накнаду за услугу преноса броја 

оператору примаоцу броја и оператору даваоцу броја. 

 

 Оператор прималац броја дужан је да плати накнаду у износу од 600,00 динара без 

ПДВ-а, оператору даваоцу броја по извршеном преносу броја, осим у случају када је захтев 

за пренос броја придружен захтеву за потпуни рашчлањени приступ локалној петљи и када 

ова накнада износи 300,00 динара.“ 

 

Члан 6. 

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

гласнику Републике Србије“.  

 

 

 

 

Број:  

У Бeoграду,    .   . 2018. године 

      ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Драган Ковачевић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 

1. Правни основ 

 

Правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о 

преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник 

РС“, број 52/11, у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама) садржан је у одредби 

члана 79. став 6. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 

60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон), којом је прописано да Агенција управља 

информационим системом за пренос броја и одржава базу података пренетих бројева, водећи 

рачуна о заштити података о личности, ближе прописује услове и начин преноса броја, као и 

висину накнаде за пренос броја.  

 

 

2. Разлози за доношење Правилника о изменама и допунама  

 

У складу са праксом и уоченим недостацима на које су указали оператори јавне 

говорне услуге у примени Правилника о преносивости броја у јавним телефонским мрежама 

на фиксној локацији („Службени гласник РС“, број 52/11, у даљем тексту: Правилник), 

потребно је да се изврши измена и допуна истог, како би се олакшао рад оператора у овој 

области.  

 

 

3. Образложење појединачних решења 

 

Приликом израде Правилника о изменама и допунама анализирани су пристигли 

предлози, размотрена њихова основаност и усаглашеност са одредбама Закона. 

 

Правилником о изменама и допунама  извршене су следеће измене и допуне текста 

Правилника:  

 

- у члану 5. став 2. алинеја 1. допуњени су подаци претплатника који се подносе у 

случају да се ради о страном физичком лицу; 

 

- у члану 5. став 2. алинеја 11. прецизирано је да се суспензија односи на одлазне 

позиве, изузев позива хитним службама; 

 

- у члану 5. додат је став 8. којим је, имајући у виду непоштену пословну праксу 

појединих оператора, забрањено, након подношења захтева за пренос броја, контактирање 

претплатника (корисника) од стране оператора даваоца броја у сврху његовог задржавања 

као претплатника (корисника) оператора даваоца броја и нуђења услова повољнијих од оних 

који су званично понуђени на тржишту оператора даваоца броја, односно објављени од 

стране оператора даваоца броја; 



 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге 

Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија Страна 5 од 6 

Контакт центар и факс: 011 3242 673 

www.ratel.rs 

- у члану 8. став 2. дефинисано је да од тренутка када је оператор давалац броја 

прихватио пренос броја, до извршења овог преноса не може проћи више од једног радног 

дана, што је пракса у већини земаља; 

 

- у члану  9. став 2. прецизирано је да се суспензија односи на одлазне позиве, изузев 

позива хитним службама; 

 

- у члану 10. став 1. алинеја 5. термин „претплатник“ је замењен термином  „број“,  јер 

је у одређеном броју случајева тражено да се након промене корисника одобри пренос броја 

у року мањем од шест  месеци (углавном се радило о наследницима некретнина, члановима 

домаћинстава), па би се предложеном изменом превазишли овакви случајеви; 

 

- у члану 10. после става 2. додати су ст. 3-6, којима је: 

 

1.  наглашено да ситне словне разлике у називу и адреси претплатника (корисника) 

неће представљати довољан разлог за одбијање захтева за пренос броја, ради 

олакшавања поступка преноса броја; 

 

2. прецизније дефинисано преношење појединачних бројева у случају везане серије 

бројева; 

 

3. прецизније дефинисане обавезе оператора даваоца броја, везано за његов 

информациони систем и евиденцију података претплатника; 

 

4. утврђена обавеза Агенције да ће на својој Интернет страници омогућити 

постављање онлајн упита како би се утврдило да ли је број на систему, који не 

омогућава пренос броја; 

 

 

- извршена је измена члана 16. Правилника и то тако да претплатник (корисник) нема 

обавезу да плаћа накнаду за услугу преноса броја оператору примаоцу броја и оператору 

даваоцу броја, што је пракса у већини земаља, а измењена је висина накнаде коју је оператор 

прималац броја дужан да плати оператору даваоцу броја по извршеном преносу броја на 

основу анализе исте услуге у земљама окружења и ЕУ. 

 

 

4. Предлог даљих активности 

 

Предлаже се да Управни одбор Агенције размотри и усвоји Нацрт Правилника о 

изменама и допунама, као и да се исти, након тога, у складу са одредбама  чл. 34-36. Закона, 

упути на јавне консултације. 

 

Након спроведених јавних консултација, извршиће се обрада приспелих примедаба, 

предлога и сугестија и Управном одбору Агенције ће се доставити одговарајући Предлог 

Правилника о изменама и допунама. По усвајању наведеног Предлога Правилника о 

изменама и допунама, сагласно члану 23. став 2. Закона и члану 57. Закона о државној 

управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), овај општи акт се упућује 
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ресорном министарству, на даљу надлежност, ради прибављања мишљења о његовој 

уставности и законитости. По добијеном мишљењу министарства, предметни правилник се 

објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

5. Средства за спровођење Правилника о изменама и допунама  

  

 За спровођење Правилника о изменама и допунама није потребно обезбедити посебна 

средства. 

 


