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Наш број О ѓ  -  2 Ј / Ѕ / ѕ  
Скопје3 ѓ> .0 £ .

Врз основа на член 17, а во врска со член 84 став (6) од Законот за електронските 
комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 
98/2008) и член 11 став (1) од Правилникот за преносливост на броеви (Службен весник на 
Република Македонија бр. 135/2006, 57/2007, 145/2007, 58/2008 и 17/2009), директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.06.2009 година донесе

О Д Л У К A
за утврдување на максималната висина на еднократниот надоместок за услугата

преносливост на броеви

I
Максималната висина на еднократниот надоместок за услугата преносливост на броеви 

што операторот давател го наплатува од операторот примател или пак од претплатниците се 
утврдува на износ од 200,00 денари (без ДЦВ) по пренесен број или по подредена серија на 
броеви по мрежна завршна точка.

II
Операторот давател од точка I на оваа одлука е должен да постапи по оваа одлука во рок 

од 30 дена од денот на приемот на истата.

III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

IV
Оваа одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е  
Услугата преносливост на броеви дефинирана како право на претплатник да го задржи 

постојниот географски или негографски број при промена на оператор на јавна комуникациска 
мрежа или давател на јавни комуникациски услуги е една од позначајните мерки што се 
воведува со цел да се обезбеди либерализација и конкуренција на пазарот за електронски 
комуникации. Со оглед на нејзиното значење, а имајќи го предвид бројот на пренесени броеви 
од моментот на имплементација на оваа услуга во Република Македонија, 01.09.2008, како и
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поплаките од претплатниците на јавни електронски комуникацисики услуги по однос на 
висинита на овој надоместок кој им се наплатува од одредени оператори, Агенцијата за 
електронски комуникации, оцени дека висината на еднократниот надоместок што се наплатува 
од страна на одредени оператори делува обесхрабрувачки на претплатниците што сакаат да ја 
користат услугата преносливост на броеви. Поради ова, а земајќи ги предвид искуствата од 
повеќето регулаторни тела во регинов кои се определиле со акт да ја  утврдат максималната 
висина на еднократниот надомсеток за услугата преносливост на броеви, а исто така оценувајќи 
дека максималниот износ од 200,00 денари (без ДДВ) е сосема доволен за да ги покрие 
трошоците што операторот давател би ги има при обезбедувањето на оваа услуга, беше 
изработена Предлог-Одлука за утврдување на максималната висина на еднократниот 
надоместок за услугата преносливост на број, која согласно член 105 од Законот за 
електронските комуникации беше јавно објавена на веб страната на Агенцијата со цел сите 
заинтересирани страни да дадат свои мислења и забелешки по истата. Со оглед на тоа, што 
голем број од заинтересираните страни ја  прифатија и го поздравија донесувањето на одлуката, 
а истата посебно беше прифатена и одобрена од страна на Организацијата на потрошувачи на 
Република Македонија, директорот на Агенцијата за елекектронски комуникации, врз основ на 
членот 17 од Законот за електронските комуникации, донесе одлука како во диспозитивот.

Правна поука: Против оваа се дозволува судска заштита.

Советник за работи 
од областа на правото 
Лилјана Денковска
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Листа на субјекти кои имаат претплатничка нумерација:

10/Друштво за услуги, производство и трговија
АИКОЛ ДООЕЛ
ул. Тошо Арсов бр.36
2000 Штип

Друштво за комуникациски услуги .
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје UC/
ул.„Васил Аџиларски“ бб кат 8 
1000 Скопје

Друштво за услуги, телекомуникации и 
информатички инженеринг 
ИНФЕЛ-НЕТПЛУС Охрид ДОО 
ул. Богомилска бр.Б 1 
6000 Охрид

Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софгвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ 
ул.З-та Македонска Бригада бр.ББ 
1000 Скопје

КОСМОФОН
Услуги на мобилната телефонија АД Скопје 
ул.,,Кузман Јосифовски Г1иту“ бр. 15 
1000 Скопје

Македонски Телеком АД за електронски комуникации 
ул. Орце Николов бб 
1000 Скопје

- Скопје

Друштво за електронски комуникации 
НЕКСКОМ- МАКЕДОНИЈА извоз-увоз ДООЕЛ 
ул.„Водњанска“ бр.35 
1000 Скопје- Центар

&

Друштво за телекомуникации и услуги 
НЕОТЕЛ ДОО извоз-увоз 
Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15 
1000 Скопје

Друштво за Информациони Системи 
Он-Нет ДОО
ДЦ Алуминка, Бул. „Партизански Одреди“ 6p.7W5
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1000 Скопје

Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА 
АД за мобилни комуникации Скопје 
ул.„Орце Николов“ бб 
1000 Скопје


