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Број : 1-К-021-8/22-2
Датум: 25.02.2022.
Београд
На основу чл. 11, 23. став 1, 34-36, а у вези са чл. 8. став 1. тачка 1) и чл. 79. став 6.
Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - одлука
УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачпса 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 11. седници четвртог сазива одржанОј дана 25. 2. 2022. године, доноси

1. Усваја се Нацрт Правилника о преносивости броја за услуге које се пружају преко
јавних фиксних комуникационих мрежа.
2. Нацрт из тачке 1. ове одлуке упућује се најавне консултације у трајању од 15 радних
дана, почев од 1. 3. 2022. године.

3. ОсОба задужена за давање информација неопходних у току јавних кОнсултација је
Милосав Грубовић, главни саветник за мреже електронскик комуникација.
4. За 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
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) које
произилазе из чл. 11. и 23. став 1. Закона о електронским комуникщијама („Службени гласник
РС", бр. 44/10, 60/13 - одлука УС, 62/14 и 95/18 - др.закон, у даљем тексту: Закон), затим
члана 16. таtпса 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 налин уређују питања из надлежности Агенције.
Правни основ за дОношење Правилника о обрасцу зактева за издавање дозволе за
кОришћење нумерације (у даљем тексту: Правилник), садржан је у одредбама чл. 8. став 1.
тачка 1), 23. став 1. и 79. став 6. Закона.
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Одредбом члана 79. етав 6. Закона је прописано да Агенција управља информационим
сиетемом за преное броја и одржава базу података пренетих бројева, водећи рачуна о заштити
података о личноети, ближе прописује уелове и начин преноса броја, као и виеину накиаде за
преное броја из овог члана.
Поеле вишегодишње примене и услед промењених околиости потребно је да ее изврпiи
прилагођење и уналређење поступка преноса броја. Сазнања из пракее и уочени недостаци на
које еу указали претплатници и оператори у примени важећег Правилника о обрасцу захтева
за издавање дозволе за коришћење нумерације („Службени гласник РС", број 52/11), условили
еу потребу да ее донесе Нови правилник, како би ее корисницима олакшао и убрзао поетупак
преноса броја, а истовремено операторима пружила могућноет да унапреде и оптимизују
процедуре за пренос броја из једне мреже у другу.
Након епроведеник јавник консултација, изврппгће ее обрада приепелих примедаба,
предлога и еугестија и Управном одбору Агенције 1-ie ее доетавити одговарајућu Предлог
правилиика.
Управни одбор Агенцијеје еходно евојим законеким овлашћењима у циљу спровођења
поступка јавних консултација, еагласно чл. 34-36. наведеног закона, одлучио као у

диспозитиву ове одлуке.

пrЕДсЕдник УпrАвног ~ С

ОДБОРА

Доставити:
-Сектору за електронеке комуникације;
-Кабинету;
-Архиви.
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