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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со член 83 од Законот за 
електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005, 
14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), Директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации, на ден 4.2.2014 донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДЕЛЕНИ БРОЕВИ И СЕРИИ НА 

БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ 
МРЕЖИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се утврдува методот за пресметување на висината на годишниот 

надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација 
на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.

Член 2
Висината на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на 

броеви се изразува во бодови. Бројот на бодовите се утврдува врз основа на следните 
критериуми: видот и намената на серијата на броеви и должината на доделените броеви. 
Вредноста на бодот изнесува 1 евро во денарска противвредност, пресметана по средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Член 3
Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви се утврдува за следните 

видови броеви:
а) претплатнички броеви во нумерациски подрачја за јавни фиксни телефонски мрежи 

и/или услуги и за јавни мобилни комуникациски мрежи и/или услуги
- серија од 1.000 броеви 105 бода,
- серија од 10.000 броеви 1.050 бода,
- серија од 100.000 броеви 10.500 бода;
б) броеви од серијата 05
- поединечен број 170 бода,
- блок од 10 броеви 1.530 бода;
в) броеви од серијата 08
- поединечен број 40 бода,
- блок од 10 броеви 250 бода;
г) број на носител (10ab) 1.000 бода.

Член 4
Бројот на бодовите според должината на доделените броеви се утврдува за:
а) скратен број на целата територија на Република Македонија
- 5-цифрен број (со почетни цифри 15 или 13) 200 бода,
б) скратен број во нумерациско подрачје за јавни телефонски мрежи и/или услуги со 6-

цифрени претплатнички броеви
- 4-цифрен број (со почетни цифри 15) 152.85 бода.
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Член 5
Бројот на бодовите според намената на серијата на броеви и должината на доделените 

броеви се утврдува за:
а) број на операторите на јавните телефонски мрежи за услуги за грижа за корисници 

(со почетни цифри 12, 17 и 18)
- 3-цифрен број 670 бода,
- 4-цифрен број 340 бода,
- 5-цифрен број 170 бода,
- 6-цифрен број 90 бода,
- 7-цифрен број 50 бода;
б) број за услуги со посебна цена на чинење во рамките на мрежата на операторот на 

јавна телефонска мрежа
- серија броеви за услуги со посебна цена на чинење (со почетни цифри 14) 15.750 бода;
в) национален скратен број за услуги хармонизирани на европско ниво
- број 112 бесплатно,
- број од серијата 116(xyz) бесплатно,
- број од серијата 118(x) бесплатно;
г) национален скратен број за услуги од национално општествено значење
- број 19(x) бесплатно;
д) кодови за идентификација на издавачи на кредитни картички поврзани со 

електронски комуникациски услуги
- код за идентификација бесплатно;
ѓ) кодови на мобилни мрежи за идентификација на мобилни терминали и мобилни 

корисници
- код за идентификација бесплатно;
е) кодови на меѓународни сигнализациски точки
- код бесплатно.

Член 6
Бројот на бодовите за резервираните броеви и серии на броеви од Планот за нумерација 

на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија се утврдува така што 
бројот на бодовите утврдени со овој правилник за соодветните броеви и серии на броеви 
се намалува за 50%.

Член 7
Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 

утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на 
доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски 
мрежи и услуги на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 12/2010 и 59/2012).

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија”.
По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страната на 

Агенцијата.

Бр. 0201-495/2
4 февруари 2014 година Директор,

Скопје Робер Орданоски, с.р.


