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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-5/22-2
Датум: 27.01.2022.
Бе0град
На оснОву члана 11. тачка 2), члана 23. став 1, а у вези са чл. 8. став 1. тачка 1) и
чланОм 73. став 4. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, б0/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. таtнса 4)
Статута РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени
гласник РС", бр. 125/14 и 30/16),
Управни ОдбОр РегулатОрне атенције за електр0нске кОмуникације и пОштанске
услуге, на 10. седници четвртОг сазива, ОдржанОј дана 27. 1. 2022. гОдине, дОнОси

1. Усваја се ПредлОг правилника 0 обрасцу захтева за издавање дОзвОле за
кОриш$ење нумерације.
2. ПредлОг правилника из тачке 1. Ове Одлуке упућује се ресОрнОм министарству на
даљу надлежнОст.
З. За реализацију Ове Одлуке надлежан је СектОр за правне пОслОве.
4. Ова Одлука ступа на снагу данОм дОнОшења.
Образложење
Правни ОснОв за дОнОшење предметне Одлуке садржан је у чл. 11. тачка 2) и 23. став І.
ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14
и 95/18 - др.закОн, у даљем тексту: ЗакОн), ка0 и члану 16. тачка 4) Статута РегулатОрне
агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник, РС", бр.
125/14 и 30/16) кОјима је прОписан0 да Управни ОдбОр РегулатОрне агенције за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) дОнОси правилнике, упутства,
Одлуке и друге акте кОјима се на Општи начин уређују питања из надлежнОсти Агенције, ка0
и друга акта прОписана ЗакОнОм.
Правни ОснОв за дОнОшење Правилника 0 Обрасцу захтева за издавање дОзвОле за
кОришћење 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 прОписан0 је да се зактев ОператОра за издавање
дОзвОле за кОришћење нумерације пОднОси на Обрасцу, чији Облик и садржину прОписује
Агенциј а.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

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, да0 препОруку да се дОнесе нОви Правилник 0 Обрасцу
захтева за издавање дОзвОле за кОришћење нумерације, ради усаглашавања са важећ0м
закОнскОм регулативОм, теје из тОг разлОга пОтребн0 имплементирати наведену препОруку.
Как0 је Нацрт ОвОг правилника би0 упућен на јавне кОнсултације, у тОку кОјих није
бил0 кОментара на исти, предлаже се да Управни ОдбОр Агенције размОтри и усвОји ПредлОг
ОвОг правилника, ка0 и да се исти, накОн тОга, сагласн0 члану 23. став 2. ЗакОна и члану 57.
став 1. ЗакОна 0 државнОј управи („Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14,
30/18 - др. закОн и 47/18), упути ресОрнОм министарству, на даљу надлежнОст, ради
прибављања мишљења 0 његОвОј уставнОсти и закОнитОсти.
ПО дОбијенОм мишљењу надлежнОг министарства, предметни правилник $е бити
Објављен у„СлужбенОм гласнику Републике Србије".
На ОснОву наведенОг, Управни ОдбОр Агенције је схОдн0 свОјим закОнским
Овлагпћењима, Одлучи0 ка0 у диспОзитиву Ове Одлуке

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Доставити:
-СектОру за електрОнске кОмуникације;
-СектОру за правне пОслОве (х2)
-Кабинету;
-Аркиви.
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