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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 17 точка ж) и член 85 став 1 од Законот за електронски 
комуникации (Службен весник на Република Македонија број 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 10.12.2013 година донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ

Член 1
Во Правилникот за преносливост на броеви член 2 се менува и гласи:
„Со овој Правилник се има за цел да се поттикне процесот за создавање на конкурентен 

пазар во областа на електронските комуникации, односно да се обезбеди преносливост на 
број при промена на оператор на јавна комуникациска мрежа и преносливост на број при 
промена на давател на јавна телефонска услуга т. е. право на претплатникот да го задржи 
постојниот број при промена на операторот на јавна комуникациска мрежа и/или 
давателот на јавна телефонска услуга во Република Македонија.“

Член 2
Во Член 3, став (1) ж) се менува и гласи:
„Пренослив број е национален претплатнички број во национален сигнализациски 

формат доделен на краен корисник врз основа на склучен претплатнички договор, кој 
претплатникот има право да го задржи при промена на оператор или при промена на 
оператор-корисник во Република Македонија;“

Точка з) се менува и гласи:
„Пренесен број е пренослив број што е пренесен во мрежа на друг оператор или кај 

друг оператор-корисник во Република Македонија;“
Точка м) се менува и гласи:
„Query on Release е метода за рутирање на повикот кон пренесени броеви при која 

појдовната мрежа пред воспоставување на секој повик испраќа барање за воспоставување 
на повик кон јавната комуникациска мрежа на операторот носител на правото за 
користење на бројот. Доколку јавната комуникациска мрежа на операторот носител на 
правото за користење на бројот прими сигнализациско барање за воспоставување на повик 
кон пренесен број во некоја друга јавна комуникациска мрежа, јавната комуникациска 
мрежа на операторот носител на правото за користење на бројот ќе го одбие барањето за 
воспоставување на повикот на начин одреден во препораката на ITU-Меѓународна унија 
за телекомуникации (ITU-International Telecommunications Union) ITU-T Q.769.1, co 
сигнализациска порака со вредност #14 (Release cause value #14) определена со 
преопраката ITU-T Q.850. По приемот на сигнализациската порака со вредност #14, 
појдовната мрежа врши проверка во сопствената ЛБП, па врз основа на рутирачкиот број 
добиен од сопствената ЛБП, воспоставува повик по најкратката расположлива рута 
спрема јавната комуникациска мрежа во која се наоѓа пренесениот број;“

Точка т) се менува и гласи:
„Код на оператор е двоцифрено хексадецимално поле составено од првата и втората 

цифра во рутирачкиот број што го доделува Агенцијата кој идентификува даден оператор 
или пар оператор-корисник/оператор во ЦБП. Доколку операторот обезбедува јавна 
телефонска услуга и преку јавна фиксна телефонска мрежа и преку јавна мобилна 
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комуникациска мрежа, во ЦБП се идентификува со еден единствен код на оператор. Во 
исклучителни случаи (на пр. обединување на два или повеќе оператори во еден, 
купопродажба на еден од страна на друг оператор итн.) може да се користат претходно 
доделените кодови на оператор. Код на оператор што е доделен на оператор-корисник е 
единствен за парот оператор-корисник/оператор и јасно ги идентификува и операторот-
корисник што ја обезбедува јавната телефонска услуга за претплатникот и операторот што 
обезбедува пристап за претплатникот.“

Член 3
Во член 4, став (2) точка а) се менува и гласи:
„Повикувачкиот број на службата за грижа за корисници и/или преку други броеви каде 

обезбедува информација во која мрежа е пренесен бројот, или“.
Ставот (3) се менува и гласи:
„Фиксните оператори и фиксните оператори-корисници ќе обезбедат преносливост на 

претплатнички броеви помеѓу фиксните оператори и фиксните оператори-корисници во 
согласност со овој правилник.“

Ставот ( 4) се менува и гласи:
„Мобилните оператори и мобилните оператори-корисници ќе обезбедат преносливост 

на броеви за јавни мобилни комуникациски услуги, помеѓу мобилните оператори и 
мобилните оператори-корисници во согласност со овој правилник.“

Ставот (7) се менува и гласи:
„Операторите и операторите-корисници ќе обезбедат целокупна размена на податоци 

што се однесуваат на процедурата за пренесување на броеви, при иницирањето на 
пренесувањето, преку централната база на податоци (ЦБП), а во писмена форма 
операторот примател ќе му достави еден примерок од поднесеното барање за склучување 
на претплатнички договор со пренесување на број, во оригинал на операторот давател во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на прием на барањето, доколку операторот давател го 
побара тоа од операторот примател.“

Ставот (11) се менува и гласи:
„Во случај на одбивање на барање за пренесување на број, операторот давател е 

одговорен во целост за проверување на податоците од поднесеното барање.“

Член 4
Во член 5 став (5) се менува и гласи:
„(а) мобилниот оператор во чија мрежа повикот бил инициран без избор или предизбор 

на оператор, е одговорен за рутирање на повиците до пренесени броеви во сите мрежи во 
кои пренесениот број се наоѓа според методата Query On Release, освен во случај кога 
операторите се поврзани со интерконекциски линкови базирани на IP технологија кога ќе 
се применува All Call Query методата;

(б) фиксниот оператор во чија мрежа е инициран повикот без избор или предизбор на 
оператор, како и операторот што транзитира повици меѓу мрежи, е одговорен за рутирање 
на повиците кон пренесени броеви во мрежите на други оператори со примена на 
методата Query On Release, освен во случај кога операторите се поврзани со 
интерконекциски линкови базирани на IP технологија кога ќе се применува All Call Query 
методата;

(в) Во случај на примена на методата Query On Release, доколку оператор, кој е 
оператор носител на правото за користење на број, прими сигнализациско барање за 
воспоставување на повик кон број што од неговата мрежа е пренесен во друга мрежа, 
тогаш ќе го врати барањето за воспоставување на тој повик на начин определен со точка С 
3.1.3. од препораката на ITU-T Q.769.1 co сигнализациска порака со вредност #14 (Release 
cause value #14) пропишана со препораката на ITU-T Q.850.“
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Член 5
Во член 6 став (1) се менува и гласи:
„Претплатникот може да поднесе барање за пренесување на еден, повеќе или на сите 

броеви вклучени во претплатничкиот договор.“

Член 6
Во член 8 став (7) се менува и гласи:
„Во случај на пренесување на претплатнички број за јавна фиксна телефонска услуга 

рокот за завршување на постапката за пренесување на број е 2 работни дена од денот на 
прифаќањето од страна на операторот давател.“

Член 7
Преодни одредби

(1)Сите оператори во Република Македонија се должни од 01/01/2017 да ја 
применуваат исклучиво All Call Query методата.

Член 8
Завршни одредби

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Република Македонија” а ќе се применува сметано од 01/01/2014 година.

(2) По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страната на 
Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0201-2194/7
10 декември 2013 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.


