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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0006662120216

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-71 /21-3
Датум: 24.12.2021.
Бе0град
На оенОву чл. 11, 23. став 1, а у вези еа чл. 8. етав 1. тачка 1) и чл. 79. етав 6. ЗакОна 0
електрОнеким кОмуникацијама („Службени глаеник 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
електрОнеке кОмуникације и пОштанске уелуге („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни ОдбОр РегулатОрне атенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке
уелуге, на 9. еедници четвртОг еазива ОдржанОј дана 24. 12. 2021. гОдине, дОн0еи

1. Уеваја ее ПредлОг правилника 0 прен0еив0ети брОја за уелуге кОје ее пружају прек0
јавних мОбилних кОмуникаци0них мрежа.
2. ПредлОг из тачке 1. Ове Одлуке упућује ее рее0рнОм миниетаретву на даљу
надлежн0ет.
3. За реализацију Ове Одлуке надлежан је СектОр за правне п0елОве.
4. Ова Одлука етупа на енагу данОм дОнОшења.

Образложење
Правни ОснОв за дОнОшење предметне Одлуке еадржан је у Овлашћењима РегулатОрне
агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке уелуге (у даљем текету: Агенција) кОја
пр0изилазе из чл. 11. и 23. етав 1. ЗакОна 0 електрОнеким кОмуникацијама („Службени
гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др.закОн, у даљем текету: ЗакОн), затим
члана 16. тачка 4) Статута Агенције („Службени глаеник РС", бр. 125/14 и 30/16) кОјима је
прОпиеан0 да Управни ОдбОр дОнОси правилиике, упутетва, Одлуке и друге акте кОјима ее на
Општи начин уређују питања из надлежн0ети Агенције.
Правни ОенОв за дОнОшење Правилника 0 пренОсивОсти брОја за уелуге кОје ее
пружају прек0 јавних мОбилних кОмуникаци0ник мрежа (у даљем текету: Правилник),
еадржан је у Одредбама чл. 8. етав 1. тачка 1), 23. став 1, и 79. етав 6. ЗакОна 0 електрОнским
кОмуникацијама („Службени глаеник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн, у
даљем текету: ЗакОн).
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Одредбом члана 79. став б. Законаје прОписано да Агенција управља инфОрмационим
системОм за пренОс брОја и Одржава базу пОдатака пренетих брОјева, водећи рачуна 0
заштити података 0 личности, ближе прописује уелове и начин прен0еа брОја, као и висину
накнаде за пренОс броја из ОвОг члана.
Сазнања из пракее и уочени недостаци на кОје су указали крајњи корисници и
ОператОри мобилие телефОније у примени Правилника 0 пренОсивОсти брОја за услуге кОје ее
пружају преко јавних мобилних кОмуникаци0них мрежа („Службени гласник РС", брОј
101/14), уелОвили су потребу да ее донеее нОви Правилник, как0 би ее Олакша0 рад
оператОра и скратио пери0д не0пхОдан за прен0е брОјева из једне мреже у другу.
Агенција је све кОментаре на Нацрт овОг правилника у п0етупку јавних кОнсултација,
размОтрила, обрадила и накОн Оцене њихОве ОснОванОсти еачuнила ПредлОг иетОг, кОји ее
сагласно члану 57. став 1. ЗакОна о државнОј управи („Службени глаеник РС", бр. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закОн и 47/18), упућује ресОрнОм министарству, на даљу
надлежнОст, ради прибављања мишљења 0 његОвОј уставнОсти и зак0нитОсти. ПО дОбијенОм
мишљењу надлежног министарства, предметни правилиик ћe бити Објављен у„СлужбенОм
гласнику Републике Србије".
На основу наведенОг, Управни ОдбОр Агенције је ехОдн0 евојим законским
овлашћењима, Одлучи0 ка0 у диспозитиву Ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК

ДОставити:
-СектОру за електрОнеке кОмуникације;
-Сектору за правне послОве (х2);
-Кабинету;

-Архиви.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПiIБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотиtгева 2, 11103 Београд, HAK: 106306, Република Србија
Страна 2 од 2
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

