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РЕгуЛАТОРНААГЕНЦИЈА3А

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОl11ТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-71/21-4
Датум: 24.12.2021.
Бе0град
На ОснОву чл. 11, 23. став 1, 34-36, а у вези са чл. 8. став 1. тачка 1) и чл. 73. став 4.
3акОна 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 9. седници четвртОг сазива ОдржанОј дана 24. 12. 2021. гОдине, дОнОси

1. Усваја се Нацрт Правилника 0 Обрасцу захтева за издавање дОзвОле за кОришћење
нумерације.
2. Нацрт из тачке 1. Ове Одлуке упућуј е се на ј авне кОнсултациј е у трај ању Од 15
радних дана, пОчев Од 28. 12. 2021. гОдине.
3. ОсОба задужена за давање инфОрмација не0пхОдних у тОку јавних кОнсултација је
МилОсав ГрубОвић, главни саветник за мреже електрОнских кОмуникација.
4. 3а реализацију Ове Одлуке надлежан је СектОр за електрОнске кОмуникације.
5. Ова Одлука ступа на снагу данОм дОнОшења.

Образложење

Правни ОснОв за дОнОшење предметне Одлуке садржан је у Овлашћењима РегулатОрне
атенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) кОја
пр0изилазе из чл. 11. и 23. став 1. 3акона 0 електрОнским комуникацијама („Службени
гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др.закОн, у даљем тексту: 3акОн), затим
члана 16. тачка 4) Статута Агенције („Службени гласник РС", бр. 125/14 и 30/16) кОјима је
прОписан0 да Управни ОдбОр дОнОси правилиике, упутства, Одлуке и друге акте кОјима се на
Општи начин уређују питања из надлежнОсти Агенције.
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Правни Основ за дОнОшење Правилника 0 Обрасцу захтева за издавање дОзвОле за
коригпћење нумерације (у даљем тексту: Правилник), садржан је у Одредбама чл. 8. став 1.
тачка 1), 23. став 1. и 73. став 4. Закона.
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
Агенциј а.
Републички секретаријат за јавне пОлитике је у оквиру имплементације Акци0нОг
плана за Програм еПапир, приликОм Обраде административнОг пОступка 31.00.0005. ДОзвОла за кОришћење нумерације, дао препОруку да се дОнесе нови Правилник о обрасцу
зактева за издавање дозвОле за кОришћење нумерације, ради усаглашавања са важећом
закОнскОм регулативОм, те је из тОг разлОга потребн0 имплементирати наведену препОруку.
Пакон спрОведеник јавник кОнсултација, извршиће се Обрада приспелих примедаба,
предлога и сугестија u УправнОм одбОру Агенције ћe се доставити ОдгОварајући Предлог
правилнина.
Управни одбОр Агенције је схОдно свОјим закОнским Овлашћењима у циљу
спрОвођења пОступкајавних кОнсултација, сагласн0 чл. 34-36. наведенОг закона, одлучи0 као
у диспОзитиву Ове одлуке.
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Доставити:
-СектОру за електронске комуникације;
-Кабинету;
-Архиви.
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