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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на  член 24 став (1) алинеја 3 и член 151, став (3) од Законот за eлектронски 
комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 
и 193/2015), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 4.11.2016 
година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 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

Член 1
Во Правилникот 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 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 190/2014), 

Во член 3 став (6) се менува и гласи:
„(6)Операторите од ставот (1) на овој член, броевите кои се одземени од страна на 

Агенцијата треба да ги направат недостапни за сите претплатници во Република 
Македонија во рок од пет дена од приемот на решението за одземање на броеви“.

Член 2
Во член 16 ставот (2)  се менува и гласи:
„(2) Решението за одземање на правото на користење на доделена серија на броеви ќе 

се однесува на целата серија на броеви. Во случај кога Агенцијата по службена должност 
го одзема правото на користење на доделена серија на броеви согласно член 156 став (1) 
од Законот за електронски комуникации и кога во одземената серија има пренесени 
броеви, одземената серија на броеви ќе се подели на серии од по 1000 броеви. За оние 
серии на броеви од по 1000 броеви, во кои  има пренесени броеви кај други оператори, 
Агенцијата по службена должност ќе донесе решенија со кои ќе му ги додели пренесените 
броеви во серии од 1000 броеви, на операторот примател кај кого се пренесени најмногу 
броеви“. 

Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Агенција го одзема правото на користење на  доделена серија на броеви по барање 

на имателот на користење, согласно член 156 став (2) од Законот за електронски 
комуникации, само во случај кога во доделената серија броеви нема активни корисници и 
нема пренесени броеви во други оператори“. 

Член 3
Во член 17 се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Решението со кое се утврдува престанок на важење на решението за доделување на  

серија на броеви, согласно член 157 став (1) од Законот за електронски комуникации ќе се 
однесува на целата серија на броеви. Kога во  серијата на броеви што престанала да важи 
има пренесени броеви,  серијата на броеви ќе се подели на серии од по 1000 броеви. За 
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оние серии на броеви од по 1000 броеви, во кои  има пренесени броеви кај други 
оператори, Агенцијата по службена должност ќе донесе  решенија со кои ќе му ги додели 
пренесените броеви во серии од 1000 броеви, на операторот примател кај кого се 
пренесени најмногу броеви“. 

Член 4
Во Прилог 1 Барање за доделување на броеви/серија на броеви  точката 3.а. „Серија на 

претплатнички броеви во:“ се менува и гласи:

3.а Серија на претплатнички броеви во:

Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник 

на Република Македонија“.
По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата 

за електронски комуникации.

         Бр. 0201-1372/7
  4 ноември 2016 година Директор,
            Скопје Сашо Димитријоски, с.р.


