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Врз основа на член 24 став 1 алинеја 3 и член 116 став 7 од 

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ___________ донесе 

 
 

Предлог правилник за измена на правилникот  
за преносливост на броеви 

 
 

Член 6 
Услови за пренесување на број 

 
(1) Претплатникот може да поднесе барање за пренесување на еден, повеќе или на 
сите броеви вклучени во претплатничкиот договор. 
 
(2) Претплатникот има право повторно да го пренесе пренесениот број на било кој 
друг оператор или оператор-корисник, вклучително на било кој претходен оператор или 
оператор-корисник. 
 
(3) Претплатникот има право да иницира пренесување или повторно пренесување 
на претплатничкиот број кај друг оператор или оператор-корисник, во временски период 
не пократок од 30 дена од започнувањето на услугата од операторот или операторот-
корисник. 
 
(4) По пренесување на бројот, претплатникот треба да ги подмири сите обврски за 
раскинување на претплатничкиот договор кај операторот – давател или доколку има 
услуги од друг оператор поврзани со истиот претплатнички број да ги подмири сите 
обврски за раскинување на претплатничкиот договор кај операторот кој му нуди услуги 
на претплатникот преку големопродажната услуга од операторот давател 
 
(5) Операторот давател треба да го одбие барањето за пренесување број доколку: 
 (а) барањето се однесува на број што не постои; 

(б) барањето е поднесено од неовластено лице, кое  се утврдува преку 
споредување на единствениот матичен број -ЕМБГ за физички лица и  
единствен даночен број – ЕДБ за правни лица;  

(в) бараниот број веќе е во постапка за пренесување, односно веќе е 
поднесено барање за пренесување на истиот број; 

(г)  бараниот број веќе е во статус на мирување; 
  

 
(6) Операторите треба да обезбедат недискриминаторски услови за претплатниците 
со пренесени или не-пренесени броеви. Операторите треба да обезбедат континуитет 
на услугите се до започнувањето на временската рамка за предавање на број. 
 
(7) Операторот примател е обврзан да прифати барање на претплатник за 
преносливост на претплатнички број, доколку претплатникот ги исполнува одредбите 
наведени во неговите општи услови. 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

Член 18 
Запис и проверка на запис за пренесување на броеви 

 
(1) Записот во ЦБП системот за пренесување на број го врши операторот примател. 
 
(2) Записот за пренесување на број треба да содржи: 
 (а) идентификатор на трансакцијата; 
 (б) код на операторот давател и операторот примател; 

 (в) рутирачки код на операторот примател. 
  (г) број што се пренесува, а во случај на пренесување на одредена серија на 
броеви почеток и крај на пренесената подредена серија на броеви; 
 (д) временска рамка за предавање на броеви. 
 (ѓ) име,презиме и единствен матичен број за физичко лице и назив и  
единствен даночен број за правно лице. 
 
(3) Записот за пренесување на број, може да содржи и дополнителна информација 
за идентификување, име и презиме за физички лица, назив на правниот субјект, ПУК 
број за припејд корисник или број на фактура за постпејд корисник. Недоставувањето на 
дополнителната информација, неможе да биде причина за одбивање на барањето за 
пренесување на број, одбивање на барањето може да биде само во случај кога постои 
очигледна разлика во податоците име/презиме за физичко лице и назив за правен 
субјект..  
  
 


