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Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член 79 став 3) од Законот за електронските 
комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 
83/2010, 13/2012, 13/2012 и 59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
________донесе: 

 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
за утврдување на формата и содржината на барањето  за доделување на броеви и серии на 

броеви, податоците што се приложуваат кон барањето  како  и начинот и постапката за 
доделување на броеви и серии на броеви 

 од Планот за нумерација 
 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет 
 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за доделување на 
броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето  како и начинот и  
постапката за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните 
комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: План за 
нумерација) . 
 

Член 2 
Цел 

 
 Со овој правилник се има за цел да се обезбеди ефикасно управување со нумерациските 
ресурси за јавните телефонски мрежи и јавните телефонски  услуги, како и доделување на броеви и 
серии на броеви на флексибилен, транспарентен и недискриминаторски начин во интерес на 
заштита и промоција на конкуренцијата на пазарот. 
 
II. НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ 
 

Член 3 
Надлежност 

 
(1) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) доделува броеви и 
серии на броеви од Планот за нумерација на оператори на јавни телефонски мрежи и/или даватели 
на јавни телефонски услуги во Република Македонија. 
 
(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од 
став (1) на овој член можат броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата да ги 
даваат на користење на своите крајни корисници. 
 
(3) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од 
став (1) на овој член, броевите кои се доделени од страна на Агенцијата  треба да ги направат 
достапни за сите претплатници во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на 
решението за доделување на броеви, освен броевите од серијата на броеви за посебни услуги со 
почетни две цифри 14 и броевите за кои претплатниците му доставиле писмена изјава на операторот 
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и/или давателот на јавни телефонски услуги  на кој што му е доделен бројот дека не сакаат да бидат 
достапни од другите оператори и/или даватели на јавни телефонски услуги. 
 

 
Член 4 

Доделување на претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја 
 

(1) Агенцијата доделува 7-цифрени и 6-цифрени претплатнички броеви во географски 
нумерациски подрачја (географски броеви) во серии на броеви со големина од 1.000, 10.000 и 
100.000 броеви на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски 
услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје каде што истите ќе се стават во 
употреба. 
 
(2) Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавно достапни телефонски 
услуги од став (1) на овој член, броевите и сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги 
даваат на користење на своите претплатници. 
 
(3) 7-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 
и 100.000 броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација во географското нумерациско подрачје со НДК со 
вредност 2 - Скопје. 
 
(4) 6-цифрени претплатнички броеви во серии географски броеви со големина од 1.000, 10.000 
и 100.000 броеви се доделуваат на оператори на јавни телефонски мрежи и даватели на јавно 
достапни телефонски услуги на фиксна локација во географските нумерациски подрачја со НДК со 
вредност различна од 2 – за сите географски нумерациски подрачја освен Скопје. 
 
 

Член 5 
Доделување на скратени броеви во географски нумерациски подрачја, односно во 

негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги 
 
(1) Агенцијата доделува скратени броеви со должина од 4 цифри за географски нумерациски 
подрачја со 6-цифрени претплатнички броеви, односно за негеографски нумерациски подрачја за 
јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги и скратени броеви со должина од 5 цифри за 
географски нумерациски подрачја со 7-цифрени претплатнички броеви на оператори на јавни 
телефонски мрежи и даватели на јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација, односно во 
јавни мобилни комуникациски мрежи. 
 
(2) Броевите од став (1) на овој член се доделуваат поединечно. 
 
(3)  Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавно достапни телефонски 
услуги од став (1) на овој член, скратените броеви во географски нумерациски подрачја, односно во 
негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги, доделени 
од страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите претплатници. 
 
(4)  Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавно достапни телефонски услуги 
не може да промени, односно одземе претходно доделен скратен број на свој претплатник без 
претходно да ја извести Агенцијата за причините за промената, односно одземањето. 
(5) Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавно достапни телефонски услуги може 
да наплатува надомест за административните трошоци за скратен број од својот претплатник на кого 
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му доделил скратен број на користење, што на годишно ниво не смее да биде зголемен за повеќе од 
20% од годишниот надоместок што операторот на јавна телефонска мрежа и/или давателот на јавно 
достапни телефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење на доделени скратени броеви во 
географски нумерациски подрачја, односно негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги. 
 
 

Член 6 
Доделување на негеографски броеви од серијата 05 и серијата 08 

 
(1) Агенцијата доделува негеографски броеви од серијата 05 и од серијата 08 на оператори на 
јавни телефонски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги, поединечно или во блокови на 
броеви од 10 броеви. 
 
(2)  Операторите на јавни телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги од 
став (1) на овој член, негеографските броеви од серијата 05, односно од серијата 08 доделени од 
страна на Агенцијата, ги даваат на користење на своите претплатници-даватели на услуги. 
 
(3)  Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги не може да 
промени, односно одземе претходно доделен негеографски број од серијата 05, односно од серијата 
08 на свој претплатник-давател на услуги без претходно да ја извести Агенцијата за причините за 
промената, односно одземањето. 
 
(4)  Оператор на јавна телефонска мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги може да 
наплатува надомест за административните трошоци за негеографски број од серијата 05, односно од 
серијата 08, од својот претплатник на кого му го доделил на користење, што на годишно ниво не смее 
да биде зголемен за повеќе од 20% од годишниот надоместок што операторот на јавна телефонска 
мрежа и/или давателот на јавни телефонски услуги го плаќа на Агенцијата за користење на доделени 
негеографски броеви од серијата 05, односно од серијата 08. 
 
 

Член 7 
Доделување на претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни 

мобилни комуникациски мрежи и/или услуги 
 

(1) Агенцијата доделува претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за јавни 
мобилни комуникациски мрежи и/или услуги со НДК 7х на оператори на јавни мобилни електронски 
комуникациски мрежи и/или даватели на јавни телефонски услуги во јавни мобилни комуникациски 
мрежи. 
 
(2) Операторите на јавни мобилни електронски комуникациски мрежи и/или давателите на јавни 
телефонски услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи од став (1) на овој член, броевите и 
сериите на броеви доделени од страна на Агенцијата ги даваат на користење на своите 
претплатници. 
 
(3) Претплатничките броеви од став (1) на овој член се доделуваат во серии на броеви од 1.000, 
10.000 и 100.000 броеви. 
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Член 8 
Доделување на скратени броеви за услуги хармонизирани на европскониво 

и за услуги од национално општествено значење 
 

(1) По исклучок на одредбата од член 3 став (1) на овој правилник, националниот скратен број 
112 за итни повици, националните скратени броеви од серијата 116 (xyz) за хармонизирани услуги од 
општествено значење и националните скратени броеви од серијата 19(х) за услуги од национално 
општествено значење утврдени во членовите 15 и 16 од Планот за нумерација, Агенцијата ги 
доделува на правни лица кои обезбедуваат услуги од општествено значење. 
 
(2) Националните скратени броеви од серијата 118(х), Агенцијата ги доделува на определените 
даватели на универзална услуга за обезбедување на телефонска служба за информации од 
целосниот телефонски именик. 
 
(3) Скратените  броеви од ставовите (1) и (2)  на овој член се доделуваат поединечно. 
 
 

Член 9 
Доделување на броеви за услуги за грижа на корисници 

 
 Броевите од сериите 12, 17 и 18 за услуги за грижа на корисници на операторите на јавни 
телефонски мрежи и/или давателите на јавни телефонски услуги, Агенцијата ги доделува 
поединечно.  

 
Член 10 

Доделување на броеви за посебни услуги 
 

(1) Агенцијата доделува серија на броеви за посебни услуги, со почетни две цифри 14 во 
рамките на нумерациските подрачја кои ги користи операторот на јавна телефонска мрежа и/или 
давателот на јавни телефонски услуги. 
  
(2) Поединечните броеви од серијата 14,  операторите на јавни телефонски мрежи и/или 
давателите на јавни телефонски услуги не можат да ги доделуваат на крајните корисници како 
претплатнички броеви. 
 
(3) Броевите од серијата 14 се доделуваат групно како цела серија. 
 
 

Член 11 
Доделување на кодови на сигнализациски точки 

 
(1) Агенцијата доделува кодови на меѓународни и национални сигнализациски точки во 
согласност со препораките Q.704 и Q.708 на МУТ-Т на оператори на јавни телефонски мрежи и 
даватели на јавни телефонски услуги. 
 
(2) Кодовите на меѓународните и националните сигнализациски точки се доделуваат 
поединечно. 
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III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ 

 
Член 12 

Форма на барањето за доделување броеви и серии на броеви 
 

(1) Барањето за доделување на бреви и серии на броеви може да биде: 
 

а) барање за доделување на нумерациски ресурси од Планот за нумерација по прв пат; 
 
б) барање за доделување на дополнителен број/броеви; 
 
в) барање за промена на доделен број/броеви; 
 
г) барање за промена на носител на правото за користење на доделен број/броеви, или 
 
д) барање за повлекување на доделен број/броеви. 

 
(2) Образецот на барањето е даден во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 
  
(3) Образецот од став (1) на овој член може да се подигне од Агенцијата или да се преземе од 
веб-страната на Агенцијата. 
 
 

Член 13 
Содржина на барањето за доделување броеви и серии на броеви 

 
 Барањето за доделување броеви и серии на броеви содржи: 
 
а) основни податоци за подносителот на барањето; 
 
б) податоци за вид на барањето согласно член 17 став (1) од овој правилник; 
 
в) вид, количина и намена на користење на нумерациските ресурси што се бараат и тоа за: 

- серии на претплатнички броеви во географски нумерациски подрачја; 
 - скратен број во географско нумерациско подрачје; 

- серии на претплатнички броеви во негеографски нумерациски подрачја за  јавни мобилни 
комуникациски мрежи и/или услуги; 
- скратен број во негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски 
мрежи и/или услуги; 
- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа -13(а); 
- скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа за услуги за грижа за корисниците – 
12a(bcd), 17a(bcd), 18a(bcd); 
- серија на броеви за посебни услуги – 14; 
- код за избор на оператор – 10ab; 
- негеографски броеви од серијата 05 за телефонски услуги со посебна цена на чинење; 
- негеографски броеви од серијата 08 за телефонски услуги; 
- национални скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво; 

 - код на меѓународна сигнализациска точка; 
- код на национална сигнализациска точка; 
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г) планиран датум на започнување со користење на нумерациските ресурси; 
 
д) датум до кој подносителот на барањето планира да ги користи доделените нумерациски ресурси. 

 
 

Член 14 
Потребни документи 

 
(1) Кон барањето се приложуваат следните документи: 
 
а) копија од решение за упис на основање и/или тековна состојба на правното лице издадено од 
Централен Регистар на Република Македонија; 
 
б) при првото барање на нумерациски ресурси од Планот за нумерација на јавните комуникациски 
мрежи и услуги на Република Македонија треба да се достави пополнет формулар со податоци за 
операторот на јавна телефонска мрежа за употреба на ЦБП системот во согласност со „Правилникот 
за преносливост на броеви“ и URL за тестни веб-сервиси согласно документот „Технички опис на 
трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и операторите“; 
 
в) при промена на носител на правото за користење на доделени нумерациски ресурси, постојниот 
носител на правото за користење на доделен број/броеви го доставува барањето за промена на 
носител на правото за користење на доделен број/броеви со изјава дека ги отстапува правата и 
обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви на новиот носител на правото за користење 
на доделен број/броеви. Новиот носител на правото за користење на доделен број/броеви доставува 
основни податоци од точка 1. на образецот на барањето, изјава дека ги прифаќа правата и обврските 
што произлегуваат од доделениот број/броеви и документите од алинеја а) на овој член; 
 
г) доказ за уплатена административна такса, и 
 
д) податоци за законскиот застапник. 
 
(2) Барањето содржи потпис на законскиот застапник и печат на подносителот на барањето. 
 
 
 

IV.  ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ 
 

Член 15 
Барање за доделување броеви и серии на броеви 

 
(1) Агенцијата ги доделува броевите и сериите на броеви од Планот за нумерација врз основа 
на барање за доделување на броеви и серии на броеви поднесено од оператор на јавна телефонска 
мрежа и/или давател на јавни телефонски услуги. Барањето се доставува во архивата на Агенцијата, 
а во случај на достава по пошта, истото се доставува како препорачана пратка. 
 
(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува до Агенцијата најдоцна 15 дена пред 
планираниот почеток за користење на бараните броеви или серии на броеви.  
 
(3) Доколку барањето од став (1) на овој член не е комплетно или не ги содржи податоците 
утврдени со овој правилник, Агенцијата, за тоа, писмено  ќе го извести подносителот на барањето и 
ќе му определи рок кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена од денот на приемот на писменото 
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известување, да ги отстрани утврдените неправилности. Доколку подносителот на барањето не 
постапи по писменото известување на Агенцијата, ќе се смета како барањето воопшто и да не било 
поднесено. 
 
 

Член 16 
Решение за доделување броеви и серии на броеви 

 
(1) Директорот на Агенцијата ќе донесе решение за доделување на броеви и серии на броеви 
од Планот за нумерација во рок од 15 дена од денот на приемот на комплетното барање за 
доделување на броеви и серии на броеви. 
 
(2) Решението од став (1) на овој член особено содржи: 
- податоци за носителот на правото за користење на доделените броеви и серии на броеви; 
- доделени броеви и серии на броеви; 
- услови за користење на доделените броеви и серии на броеви; 
- висината и начинот на плаќање на надоместокот за користење на доделените броеви и серии на 
броеви; 
- датум до кој доделените броеви, серии на броеви и кодови треба  да бидат ставени во употреба. 
 
(3)  Операторите на јавни телефонски мрежи се должни во рок од 5 (пет) работни  дена од 
приемот на известување од оператор-интерконекциски партнер дека операторот-интерконекциски 
партнер има добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од Агенцијата да ја 
ажурира својата табела за рутирање на повици кон тие броеви од неговата мрежа 
 
(4) Агенцијата може наново да додели броеви и серии на броеви што биле претходно одземени 
на барање што е поднесено најмалку 6 (шест) месеци по датумот на одземање. 
 
 

V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 
 

Член 17 
Извештај 

 
(1) Операторите на јавните телефонски мрежи и давателите на јавни телефонски услуги на кои 
им се доделени броеви и серии на броеви, доставуваат до Агенцијата годишен извештај за 
користењето на доделените броеви и серии на броеви.  
 
(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член се доставува најдоцна до 1-ви февруари во 
тековната година и содржи информации за секоја доделена серија на броеви со состојбата на 31 
декември од претходната година, како што се: 
 
а) распределба на сериите на броеви по услуги; 
б) процентуален дел на броеви во активна употреба; 
в) процентуален дел на броеви кои се резервирани, но не се во активна употреба; 
г) процентуален дел на броеви пренесени од (port-in) и пренесени на (port-out) други оператори на 
јавни телефонски мрежи или даватели на јавни телефонски услуги; 
д) прогноза за искористеност на серијата на броеви за наредната година, и 
ѓ) други информации поврзани со користењето на броевите на барање од Агенцијата. 
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Член 18 
Објавување на податоци 

 

  Агенцијата на својата веб страна објавува податоци за: 

1) доделени броеви и серии на броеви; 

2) носители на доделени броеви и серии на броеви; 

3) исполнување на обврската за плаќање на надоместокот за користење на доделените броеви и 
серии на броеви; 

4) слободни броеви и серии на броеви. 

 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 19 
 

(1) Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
доделување на броеви и серии на броеви (Службен весник на РМ број 143/2009) и Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви  (Службен 
весник на РМ број 59/2012). 
 
(2) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во 
“Службен весник на Република Македонија”. 
  
(3)  По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страната на Агенцијата за 
електронски комуникации. 
 
 
 
 
 
    

Број_________ 
Скопје________       ДИРЕКТОР 
             Роберт Орданоски 
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ПРИЛОГ 

 
До  

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
ул.„Димитрие Чуповски“ бр.13 
1000 Скопје 
 
 

Врз основа на член 79 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) поднесувам: 

 

БАРАЊЕ 
за доделување на броеви / серија на броеви 

 
1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
 
Пополнува физичко лице* 

Име и презиме  

Адреса  

Матичен број  

* Физичко лице во смисла на Законот за трговските друштва („Сл. весник на РМ“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008) 

 
Popolnuva pravno lice 

Фирма (полно име)  

Фирма (скратено име)  

Седиште  

Даночен број  

Регистерски број/ ЕМБС  

Жиро-сметка  

Телефон  

Факс  

e-mail  

Веб-страна  
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2. ВИД НА БАРАЊЕТО 
 
    Прв пат барам број/броеви (да се пополни 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.ѓ, 3.е, 3.ж или 3.жa.) 

    Барам дополнителен број/броеви  (да се пополни 3.а, 3.б, 3.в, 3.г, 3.д, 3.ѓ, 3.е, 3.ж или 3.жa.) 

    Барам промена на број/броеви  (да се пополни 3.з) 

    Барам промена на носител на право за користење на број/броеви  (да се пополни 3.ѕ) 

    Барам повлекување на доделен број/броеви  (да се пополни 3.и) 

 
3. БРОЕВИ/СЕРИЈА НА БРОЕВИ 
 
3.а. Серија на претплатнички броеви во: (да се заокружи редниот број) 
 I. географски нумерациски подрачја 
 II. негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 

услуги 
 

Нумерациско 
подрачје 

НДК  Серија  
Рутирачки код 

(RC) 

Број на серии  Датум на 
започнување со 

користење X1.000 X10.000 X100.000 

        

        
Датум до кој подносителот на барањето планира да ja користи доделенaта серија на броеви ______________. 

 
3.б. Скратен број во: (да се заокружи редниот број) 

 I. географски нумерациски подрачја– НДК + 15хy(z) 
 II. негеографски нумерациски подрачја за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или 

услуги– НДК + 15хy(z) 
 

НДК  Скратен број  Опис на услуга 
Датум на 

започнување со 
користење 

    

    
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број ____________. 

 
3.в. Скратен број на оператор на јавна телефонска мрежа за: (да се заокружи редниот број) 

 I. сопствени потреби - 13(а) 
 II. грижа за корисници - 12a(bcd), 17a(bcd), 18a(bcd) 
 

Скратен број Опис на услугата 
Датум на 

започнување со 
користење 

   
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број ____________. 
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3. г. Негеографски броеви од: (да се заокружи редниот број) 

 I. серијата 05 за телефонски услуги со посебна цена на чинење 
 II. серијата 08 за телефонски услуги 
 

Негеографски број 
Назив на 
услугата  

Опис на 
услугата 

Начин на 
тарифирање 

Услугата е 
наменета за 

возрасни 
(да/ не) 

Датум на 
започнување со 

користење 

      
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број ______________. 

 
3.д. Серија броеви 14 за посебни услуги  
 

Серија броеви 14 за 
посебни услуги 

Датум на започнување со 
користење 

  
Датум до кој подносителот на барањето планира да ја користи доделената серија ______________. 

 
3.ѓ. Национални скратени броеви за услуги хармонизирани на европско ниво  
 

Скратен број Опис на услугата 
Датум на 

започнување со 
користење 

   
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот број ____________. 

 
 
3.е.  Код за сигнализациска точка: (да се заокружи редниот број) 

 I. меѓународна сигнализациска точка 
 II. национална сигнализациска точка 

 
1. единствено име на сигнализациската точка кое може да содржи информација за локацијата 

(град) (само за реден број 3.e.I.) 
 _________________________________ 
2.  природа за употреба во мрежата (може да има повеќе од една функција): 

o STP 
o SCCP relay 

_________________________________ 
3. производител на сигнализациската точка/тип 
 __________________________________ 
4. физичка адреса на сигнализациската точка 
 __________________________________ 
5.  датум на ставање во работа на сигнализациската точка (месец/година) 
 __________________________________ 
6.  идентификација на најмалку една од планираните сигнализациски релации (само за реден број 

3.e.I.): 
o име и адреса на далечната сигнализациска точка 

__________________________________ 
o локација на далечната сигнализациска точка 

__________________________________ 
o ISPC на далечната сигнализациска точка 
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______________________________________ 
 
3.ж. Кoд за избор на оператор – 10 |_|_| (се внесува вредност на ab) 
Датум на започнување со користење ________________________________. 
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот код ____________. 
 
3.жа. Код на мобилна мрежа – 294 I I I (се внесува вредност на аб) 
Датум на започнување со користење ________________________________. 
Датум до кој подносителот на барањето планира да го користи доделениот код ____________ 
 
3.з. Промена на броеви/серија на броеви 
 
Молам да извршите замена на броевите/ серија на броеви: 
______________________________                  со: ______________________________ 
______________________________                  со: ______________________________ 
 
Датум кога ќе биде извршена промената: ___________________________________. 
Причина за промената: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
3.ѕ. Промена на носител на правото за користење на доделени броеви/серија на броеви  
 
Молам да извршите промена на носител на правото за користење на доделените броеви/ серија на броеви: 
_________________________________________________________________ 
 
од 
_________________________________________________________________ 
(име на стариот носител на правото за користење на доделен број/серија на броеви и адреса) 
 
на 
_________________________________________________________________ 
(име на новиот носител на правото за користење на доделен број/серија на броеви и адреса) 
 
Датум кога ќе биде извршена промената:____________________________. 
Причина за промената:  _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
3.и. Повлекување на доделени броеви/серија на броеви 
 
Молам да извршите повлекување на доделените броеви/ серија на броеви: 
_____________________________________________________________________ 
 
Датум кога ќе биде извршено повлекувањето: __________________________. 
Причина за повлекувањето: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
 

4. ДРУГИ ПОДАТОЦИ И ПРИЛОЗИ 
 

а. Копија на решение за упис на основање и/или Тековна состојба на правното лице издадени од 

Централниот Регистар на Република Македонија; 

б. При првото барање на нумерациски ресурси од Планот за нумерација на јавните 
комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија треба да се достави пополнет формулар 
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со податоци за операторот на јавна комуникациска мрежа за употреба на ЦБП системот во 
согласност со „Правилникот за преносливост на броеви“ и URL за тестни веб-сервиси согласно 
документот „Технички опис на трансакциите и комуникацискиот интерфејс помеѓу ЦБП системот и 
операторите“; 

в. При промена на носител на правото за користење на доделени нумерациски ресурси, 
постојниот носител на правото за користење на доделен број/броеви го доставува барањето за 
промена на носител на правото за користење на доделен број/броеви со изјава дека ги отстапува 
правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви на новиот носител на правото 
за користење на доделен број/броеви. Новиот носител на правото за користење на доделен 
број/броеви доставува основни податоци од точка 1. на овој образец и согласност дека ги 
прифаќа правата и обврските што произлегуваат од доделениот број/броеви и документите од 
алинеја а) на оваа точка, и 

г. Доказ за уплатена административна такса. 

 

5. ПОДАТОЦИ НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК  
 

 

Име и презиме   ___________________________________________________________________________________  

Фирма/позиција ___________________________________________________________________________________  

Матичен број      ___________________________________________________________________________________  

Адреса                   __________________________________________________________________________________  

Телефон _____________________________   Факс     ____________________________________________________  

е-mail  ________________________________   Друг телефон ___________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
____________________             

                      (потпис)                           
                                                                                                                    (М.П.) 


