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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3167. 

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик  
(„Службен весник на Република Македонија" број 
40/2006, 136/2008, 44/11 и 51/11) и членот 17 од Делов-
никот на Собранието на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на  17 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Се верифицира мандатот на пратеникот 
- Драган Настески. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

        Бр. 07-4302/1     Претседател  
17 октомври 2011 година   на Собранието на Република 
         Скопје        Македонија, 
                         Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3168. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-
публика Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 
1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија, Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 октомври 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ - ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КО-
МИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
 I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

- претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
94/11, 103/11 и 129/11), во точката I потточка 8. Коми-
сија за надзор над работата на Управата за безбедност 
и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање 
под в) за членови, во точката 1) зборовите: „Веле Ѓор-
ѓиевски" се заменуваат со зборовите: „Илија Китано-
ски".  

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-4303/1                   Претседател  
17 октомври 2011 година   на Собранието на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      Трајко Вељаноски, с.р. 

3169. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката 
за основање делегации, пратенички групи и други об-
лици на остварување на меѓународна соработка на Со-
бранието на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" број 91/11), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври  2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИ-
ЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО 

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
 Во Одлуката за основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на 
други држави ("Службен весник на Република Македо-
нија" 129/11), во членот 3 точка 28. Пратеничка група 
на Собранието на Република Македонија за соработка 
со Парламентот на Португалската Република под б) 
членови по точката 6 се додава нова точка 7, која гла-
си: 

„7.  Николче Ацевски“. 
Во точката 38. Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Финска под б) членови по точката 6 се дода-
ва нова точка 7, која гласи: 

„7.  Николче Ацевски“. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-4304/1                   Претседател  
17 октомври 2011 година   на Собранието на Република 
         Скопје        Македонија, 
                         Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
3170. 

Врз основа на членовите  48-а, 48-б и 48-ѓ од Зако-
нот за спречување  на корупцијата („Службен весник 
на Република Македонија" број 28/2002, 46/2004, 
126/2006, 10/2008, 161/2008 и 145/10), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 17 
октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ НА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА  ЗА СПРЕЧУВАЊЕ  

НА КОРУПЦИЈАТА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши именување на еден член на Државната 
комисија за спречување на корупцијата. 
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2. За член на Државната комисија за спречување на 
корупцијата може да биде именувано лице кое ги ис-
полнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија и да 
има постојано место на живеење во Република Македо-
нија, 

- да има високо образование од областа на правните 
и финансиските работи и антикорупцијата, да ужива 
углед во вршењето на функцијата и најмалку осум го-
дини работно искуство и 

- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 
на фактите согласно со Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на Република Македонија" број 14/2008, 
64/2009 и 24/11). 

3. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи задокажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена копија на нотар, да ги поднесат до Собра-
нието на Република Македонија во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „ Дневник“, 
„Вечер“ и „ Лајм“. 

 
 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

       Бр. 07-4305/1                   Претседател  
17 октомври 2011 година   на Собранието на Република 
         Скопје        Македонија, 
                      Трајко Вељаноски, с.р. 

 
        

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3171. 

УКАЗ БР. 23 
14 октомври 2011 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија, 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Неговото Височество 
 
ШЕИК ХАМАД БИН КАЛИФА АЛ ТАНИ 
 
Емир на Државата Катар 
 
СО ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“ 
 
за заедничките заложби во афирмацијата на дијало-

гот меѓу цивилизациите и религиите и соработката со 
Република Македонија на тој план, како и за особениот 
придонес и посветеност кон развојот и унапредувањето 
на односите меѓу Државата Катар и Република Маке-
донија. 

 
          Бр. 10-1850                                Претседател 
14 октомври 2011 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3172. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И  ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр.07-2356/3 од 13.09.2011 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр.51-5240/1            Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година         на Владата на Република 
    Скопје                      Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3173. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКО-
НОМИЈА - ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за економија - Државен пазарен инс-
пекторат бр.07-2342/3 од 12.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51- 5241/1                     Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,         
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3174. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Служен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010) 
Владата на Република Македонија,  на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни 
зони бр. 07-2344/3 од 12.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „ Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51- 5242/1                     Заменик на претседателот 

 12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,         
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3175. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И  ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр. 07-2346/3 од 12.09.2011 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51- 5243/1                     Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,         
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3176. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА  ЗА ОПШТИ И  

ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи  бр. 07-
2348/3 од 12.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51-5244/1                      Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                    Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3177. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка ( “Службен вес-
ник на Република Македонија”бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И  ЗАЕДНИЧКИ  РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија бр. 07-2349/3 од 12.09.2011 
година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. 

 
 Бр.51-5245/1                       Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година         на Владата на Република 
    Скопје                     Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3178. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.10.2011 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр.07-
2447/3 од 27.9.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-5557/1                      Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
   Скопје                                        Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3179. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.11.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа  бр.07-
2443/3 од 27.09.2011 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.51- 5558/1                     Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,         
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3180. 

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони  („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.10.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИН-
ДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА  2011 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 
со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони за 2011 година бр.01-719/1 од 
29.09.2011 година, донесена од Управниот одбор на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51- 5761/1                     Заменик на претседателот 

12 октомври 2011 година        на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија,         
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

3181. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Чешката Република за соработка во борбата 
против криминалот, склучен во Прага на 09 февруари 
2010 година, ратификуван со Законот за ратификација 
на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Чешката Република за соработка во борбата 
против криминалот, („Службен весник на РМ“ бр. 
116/2010), влезе во сила на 01 март 2011 година.   
                         
              Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3182. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Црна Гора за соработка во областа на 
образованието, склучена во Скопје на 22 октомври 
2010 година, ратификувана со Законот за ратификација 
на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
и Владата на Црна Гора за соработка во областа на 
образованието, („Службен весник на РМ“ бр.11/2011), 
влезе во сила на 14 март 2011 година.   
                     Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3183. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора 

за социјално осигурување, склучен во Скопје на 22 
октомври 2010 година, ратификуван со Законот за ра-
тификација на Договорот меѓу Република Македонија 
и Црна Гора за социјално осигурување, („Службен вес-
ник на РМ“ бр.25/2011), влезе во сила на 01 август 
2011 година.   
                    Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3184. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Република Македонија и Австрали-

ја за социјално осигурување, склучен во Канбера на 18 
февруари 2010 година, ратификуван со Законот за ра-
тификација на Договорот меѓу Република Македонија 
и Австралија за социјално осигурување, („Службен 
весник на РМ“ бр.19/2010), влезе во сила на 01 април 
2011 година.   
                     Министер  
15 септември 2011 година          за надворешни работи,  

     Скопје                                Никола Попоски, с.р. 
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3185. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Република Македонија и Канада за 

социјално осигурување, склучен во Отава на 26 август 
2009 година, ратификуван со Законот за ратификација на 
Договорот меѓу Република Македонија и Канада за соци-
јално осигурување, („Службен весник на РМ“ бр.19/2010), 
влегува во сила на 01 ноември 2011 година.   
                       Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                 Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3186. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Република Македонија и Република 

Словачка за поттикнување и заемна заштита на инве-
стиции, склучен во Скопје на 25 јуни 2009 година, ра-
тификуван со Законот за ратификација на Договорот 
меѓу Република Македонија и Република Словачка за 
поттикнување и заемна заштита на инвестиции 
(„Службен весник на РМ“ бр. 150 /09), влезе во сила на 
25 август 2011 година.   
                    Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3187. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

Владата на Република Словенија за размената и заем-
ната заштита на класифицирани информации, склучена 
во Скопје на 31 март 2010 година година, ратификува-
на со Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Вла-
дата на Република Македонија Владата на Република 
Словенија за размената и заемната заштита на класи-
фицирани информации („Службен весник на РМ“ бр. 
77/2010), влезе во сила на 01 јануари 2011 година.   
 
                       Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                   Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3188. 
О Б Ј А В А  

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 
и Кабинетот на министри на Украина за класифицира-
ни информации, склучена во Охрид на 29 јуни 2009 го-
дина, ратификувана со Законот за ратификација на 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 
Кабинетот на министри на Украина за класифицирани 
информации, („Службен весник на РМ“ бр.131/09), 
влезе во сила на 07 февруари 2011 година.   

 
                  Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3189. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Француската Република за размена и заемна 
заштита на класифицирани информации, склучена во 
Скопје на 05 јули 2010 година, ратификувана со Законот 
за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Републи-
ка Македонија и Владата на Француската Република за 
размена и заемна заштита на класифицирани информа-
ции, („Службен весник на РМ“ бр.143/2010), влезе во сила 
на 01 февруари 2011 година.   
                     Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                 Никола Попоски, с.р. 

3190. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и 

Владата на Република Австрија за соработка во областа 
на културата,  склучена во Виена на 19 октомври 2010 
година, ратификувана со Законот за ратификација на 
Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Република Австрија за соработка во областа 
на културата („Службен весник на РМ“ бр.18/2011), 
влезе во сила на 01 август 2011 година.   

 
                     Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                  Никола Попоски, с.р. 
__________ 

3191. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот за економска соработка меѓу Владата на 

Република Македонија и Владата на Република Бугари-
ја, склучен во Скопје на 15 декември 2008 година, ра-
тификуван со Законот за ратификација на Договор за 
економска соработка меѓу Владата на Република Маке-
донија и Владата на Република Бугарија („Службен 
весник на РМ“ бр.143/2010), влезе во сила на 05 април 
2011 година.   
         
                Министер  
15 септември 2011 година         за надворешни работи,  

     Скопје                                   Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3192. 
Врз основа на член 147 став (4) од Законот за игри-

те на среќа и за забавните игри („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 24/11 и 51/11), министерот 
за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗA НAЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ИЗДАДЕНИТЕ ПЛОЧКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И РЕ-
ГИСТРАЦИЈА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПЛОЧКАТА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
њето евиденција на издадените плочки за означување и 
регистрација и формата и содржината на плочката за 
означување и регистрација на автоматите за игри на 
среќа и масите за игри со топчиња, коцки или карти. 

Член 2 
Во евиденцијата од членот 1 на овој правилник, се 

внесуваат податоци за: 
- називот и седиштето на приредувачот на играта на 

среќа; 
- називот и адресата на деловната просторија во ко-

ја се приредуваат игрите на среќа во казино, односно 
автомат клуб, во која се сместени автоматите и масите 
за кои се издадени плочките за означување и регистра-
ција; 

- вкупниот број на издадени плочки за означување 
и регистрација за деловната просторија за секој прире-
дувач на игри на среќа во казино и вкупниот број на из-
дадени плочки за означување и регистрација за секоја 
деловна просторија за секој приредувач на игри на сре-
ќа во автомат клуб и 

- бројот на секоја издадена плочка за означување и 
регистрација за деловната просторија за секој приреду-
вач на игри на среќа во казино и бројот на секоја изда-
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дена плочка за означување и регистрација за секоја де-
ловна просторија за секој приредувач на игри на среќа 
во автомат клуб.  

Во евиденцијата покрај податоците од ставот 1 на 
овој член се внесуваат и сите промени во врска со изда-
дените плочки за означување и регистрација. 

Евиденцијата се води во пишана и/или електронска 
форма.  

 
Член 3 

Плочката за означување и регистрација на автома-
тите за игри на среќа има квадратна форма, со димен-
зии од 3см х 3см, во која е впишан бројот на плочката. 

 
Член 4 

Плочката за означување и регистрација на масите 
за игри со топчиња, коцки или карти има правоаголна 
форма со димензии 2см х 5см, во која е впишан бројот 
на плочката. 

 
Член 5 

Формата и содржината на плочките од членовите 3 
и 4 на овој правилник се дадени во Прилог кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на водење 
евиденција, регистарот, формата и содржината на 
плочката за означување и регистрација („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 19/97).  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
     
     Бр. 20-30108/3   
6 октомври 2011 година            Министер за финансии, 
         Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3193. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните 
патиштата („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе   

П Р А В И Л Н И K 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НА 

ОБЈЕКТИТЕ НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничките елементи за изград-

ба и реконструкција на јавните патишта и на објектите 
на патот („Службен весник на Република Македонија“ 
број 110/09, 163/09, 26/10, 163/10 и 94/11) член 313 али-
нејата 6 се менува и гласи:  

“Растојанието мерено од крајот на лентата за влива-
ње на ПУО (или вливна лента на денивелираната кр-
стосница) до почетокот на изливната лента на дениве-
лираната крстосница (или пратечката содржина) треба 
да биде поголема од 1000м (од условот за поставување 
на вертикални сообраќајни знаци). Кај површинските 
крстосници ова растојание изнесува 500м кај маги-
стралните патишта и 200м кај регионалните патишта.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
    Број 01-13887/1                 Министер  
19 октомври 2011 година              за транспорт и врски,   

  Скопје             Миле Јанакиески, с.р. 
__________ 

                                
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 
3194. 

Врз основа на член 45-б став (3) од Законот за упра-
вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10 и 
51/11), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ОДНОС-
НО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И  ЗА ТРАНСПОРТИРАЊЕ 
НА КОМУНАЛНИОТ И НА ДРУГИТЕ ВИДОВИ  

НА НЕОПАСЕН ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради неиздавање на дозвола од-
носно недонесување на решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за собирање и транспор-
тирање на комуналниот и на други видови на неопасен 
отпад, во рокот утврден со член 45-б став (1) од Зако-
нот за управување со отпад.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 
на образец:„Барање заради неиздавање на дозвола од-
носно недонесување на решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за собирање и  транспор-
тирање на комуналниот и на други видови на неопасен 
отпад”, во формат А-4 во бела боја, кој е даден во При-
лог и е составен дел на овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на 
органот до кој се поднесува барањето, место за број и 
датум на барањето, во средишниот дел назив на бара-
њето, назив на правното лице односно име и презиме 
на физичкото лице – подносител на барањето, седиште 
на правното лице односно адреса на физичкото лице – 
подносител на барањето, краток опис поради што се 
поднесува барањето и место за потпис на подносителот 
на барањето. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
       Бр. 07- 7075/13 
5 октомври  2011 година           Министер,  
            Скопје                              Абдилаќим Адеми, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3195. 
Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со 

член 47 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 95/2005, 25/2007, 
07/2008, 57/2010 и 135/2011) Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето бр. 02-1984/1 од 5.4.2011 година и дополнето 
на ден 3.5.2011 година од Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана 
на ден 7.10.2011 година, донесе        

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се дава согласност за именување на кандида-

тот Стеван Шапчески, дипломиран правник од Скопје, 
за директор на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје, за кој се бара согласност со бара-
њето бр. 02-1984/1 од 5.4.2011 година и дополнето на 
ден 3.5.2011 година на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје. 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“,. 

 
     Бр. УП1 08-51           Комисија за хартии од вредност 
7  октомври 2011 година   на Република Македонија 
        Скопје                       Претседател, 
                                 Марина Наќева Кавракова, с.р.  

__________ 
 
3196. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 151 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 95/2005; 25/2007; 7/2008 и 57/2010 година), 
постапувајќи по Барањето број  08-УП1-82 од 2.9.2011 
година, на седницата одржана на ден 7.10.2011 година 
го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1.  Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на  лицето Катерина Илиќ Нонкуловска. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Катерина Илиќ Нонкуловска се дава за период 
од пет години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Катерина Илиќ Нонкуловска престанува да ва-
жи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова 
Решение во случаите предвидени со член 213 од Зако-
нот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.   

 
     Бр. УП1-08-82           Комисија за хартии од вредност 
7  октомври 2011 година    на Република Македонија 
        Скопје                       Претседател, 
                           Марина Наќева Кавракова, с.р.  

3197. 
Врз основа на член 55 од Законот за преземање на 

акционерски друштва („Службен весник на РМ" број  
4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), а во врска 
со член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ"  бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на ден 29.9.2011 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-

вото на дивиденда на 43 обични акции со право на глас 
на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника Скоп-
је, во сопственост на лицето Корина Кирјас Џалева, 
што претставуваат 0,02% од обичните акции со право 
на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техни-
ка Скопје.      

2. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 1476 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на лицето Јана Стојкова Трај-
ковски, што претставуваат 0,71% од обичните акции со 
право на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна 
техника Скопје.    

3. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 4095 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на лицето Здравко Стојков, што 
претставуваат 1,98% од обичните акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје.      

4. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 1 обична акција со право на глас 
на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника Скоп-
је, во сопственост на лицето Горан Јанчиќ, што прет-
ставуваат 0,00048% од обичните акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје.      

5. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 3 обични акции со право на глас 
на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника Скоп-
је, во сопственост на лицето Злате Поповски, што прет-
ставуваат 0,001% од обичните акции со право на глас 
на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника Скоп-
је.      

6. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 324 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на лицето Аце Антевски, што 
претставуваат 0,15% од обичните акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје.      

7. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 2286 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на лицето Горан Антевски, што 
претставуваат 0,10% од обичните акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје.      

8. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 2252 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на лицето Владанка Трајкоска, 
што претставуваат 1,09% од обичните акции со право 
на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техни-
ка Скопје.      
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9. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и пра-
вото на дивиденда на 1412 обични акции со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на друштвото Раде Кончар Кон-
тактори и релеи ДОО Скопје, што претставуваат 0,68% 
од обичните акции со право на глас на издавачот АД 
Раде Кончар Апаратна техника Скопје.      

10. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и 
правото на дивиденда на 3700 обични акции со право 
на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техни-
ка Скопје, во сопственост на друштвото Раде Кончар 
Недвижнини ДООЕЛ Скопје, што претставуваат 1,79 
% од обичните акции со право на глас на издавачот АД 
Раде Кончар Апаратна техника Скопје.      

11. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и 
правото на дивиденда на 691 обична акција со право на 
глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техника 
Скопје, во сопственост на друштвото Раде Кончар За-
еднички дејности ДОО Скопје, што претставуваат 
0,33% од обичните акции со право на глас на издавачот 
АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје.      

12. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и 
правото на дивиденда на 6014 обични акции со право 
на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техни-
ка Скопје, во сопственост на друштвото Раде Кончар 
Сервис и поправки ДОО Скопје, што претставуваат 
2,91 % од обичните акции со право на глас на издава-
чот АД Раде Кончар Апаратна техника Скопје.      

13. СЕ ОДЗЕМА (ограничува) правото на глас и 
правото на дивиденда на 12318 обични акции со право 
на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна техни-
ка Скопје, во сопственост на друштвото Раде Кончар 
Трансформатори и електрични постројки ТЕП ДООЕЛ 
Скопје, што претставуваат 5,97% од обичните акции со 
право на глас на издавачот АД Раде Кончар Апаратна 
техника Скопје.      

14. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на 
ова Решение, да го евидентира одземањето (ограничу-
вањето) на правото на глас и на правото на дивиденда 
на акциите од точките од 1 до 13 на ова решение на 
сметките на хартии од вредност на лицата Корина Кир-
јас Џалева, Јана Стојкова Трајковски, Здравко Стојков, 
Горан Јанчиќ, Злате Поповски, Аце Антевски, Горан 
Антевски и Владанка Трајкоска и на друштвата Раде 
Кончар Контактори и релеи ДОО Скопје, Раде Кончар 
Недвижнини ДООЕЛ Скопје, Раде Кончар Заеднички 
дејности ДОО Скопје, Раде Кончар Сервис и поправки 
ДОО Скопје и Раде Кончар Трансформатори и еле-
ктрични постројки ТЕП ДООЕЛ Скопје. 

15. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво со 
посебни обврски за известување АД Раде Кончар Апа-
ратна техника Скопје да врши исплата на дивиденда на 
акциите од точките 1 до 13 на ова Решение.  

16. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ лицата од точките 1 до 13 на 
ова решение да ги понудат за продажба акциите на кои им 
се одзема правото на глас и дивиденда во рок не подолг 
од 90 дена од денот на приемот на ова решение. 

17. Ограничувањата на акциите од точките 1 до 13 
на ова решение ќе важат додека истите се во сопстве-
ност на поврзаните лица Корина Кирјаз Џалева, Јана 
Стојкова Трајковски, Здравко Стојков, Горан Јанчиќ, 
Злате Поповски, Аце Антевски,  Горан Антевски и 
Владанка Трајкоска и на друштвата Раде Кончар Кон-
тактори и релеи ДОО Скопје, Раде Кончар Недвижни-
ни ДООЕЛ Скопје, Раде Кончар Заеднички дејности 
ДОО Скопје, Раде Кончар Сервис и поправки ДОО 
Скопје и Раде Кончар Трансформатори и електрични 
постројки ТЕП ДООЕЛ Скопје. 

18. Жалбата изјавена против ова решение не го од-
лага неговото извршување. 

19. Ова решение влегува во сила со денот на него-
вото донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ". 

 
     Бр. УП1 08-87           Комисија за хартии од вредност 
29  септември 2011 година   на Република Македонија 
        Скопје                       Претседател, 
                           Марина Наќева Кавракова, с.р.  

_________ 
 

AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 
3198. 

Врз основа на член 34 став 3 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр 158/2010), Комисијата како орган на Агенција-
та за пошти на состанокот одржан на 20.9.2011 година 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА МИНИМУМ 
БРУТО ПРИХОД ЗА ЗАДОЛЖЕНИ ДАВАТЕЛИ 
 

Предмет 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдува висината на минимум 

бруто приход кој го остваруваат давателите на поштен-
ски услуги потребна за стекнување статус на задолжен 
давател кој подлежи на обврската за плаќање средства 
во компензацискиот фонд за финансирање на универ-
залната услуга.  

 
Минимум бруто приход 

 
Член 2 

Давател на поштенски услуги, кој на годишно ниво 
остварува бруто приход во висина од минимум 
6.000.000,00 денари е задолжен давател кој подлежи на 
обврската за плаќање средства во компензацискиот 
фонд основан за финансирање на универзалната услуга 
во Република Македонија. 

 
Статус на задолжен давател 

 
Член 3 

За стекнувањето статус на задолжен давател во 
смисла на членот 2 од оваа Одлука, директорот на 
Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: Агенција-
та) го известува  давателот на поштенски услуги,  нај-
доцна до 30 мај секоја година. 

Задолжениот давател подлежи на обврската за пла-
ќање во компензациски фонд во годината во која Аген-
цијата на давателот на универзална услуга му го утвр-
дила правото  и висината на надоместок на нето трошо-
ци за обезбедување на универзална услуга на начин и 
во постапка уредени со Законот за поштенските услу-
ги. 

 
Плаќање во компензациски фонд 

 
Член 4 

Износот кој задолжениот давател е должен да го 
плати во компензацискиот фонд го пресметува Агенци-
јата за пошти во согласност со Законот за поштенските 
услуги и оваа Одлука. 
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Агенцијата го пресметува износот од став 1 на овој 
член врз основа на добиени податоци за остварените 
приходи во претходната година од обезбедување на по-
штенските услуги од секој задолжен давател. 

Задолжениот давател е должен да плати на посебна 
жиро сметка на компензацискиот фонд во рок од 15 де-
на по добивање на фактура од страна на Агенцијата. 

 
Член 5 

За определување на износот на средствата од член 4 
став 1 од овој Правилник, задолжените даватели се по-
делени во 3 (три) категории во зависност од висината 
на вкупниот приход што го остваруваат со обезбедува-
ње на поштенски услуги на годишно ниво.  

На задолжениот давател, Агенцијата му го пресме-
тува износот за плаќање во компензацискиот фонд  во 
висина на процентуалниот износ од приходот од по-
штенски услуги во зависност од категоријата во која 
што припаѓа, според следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 6 
Со стапување на сила на оваа Одлука, престанува 

да важи Правилникот за утврдување на средства за на-
доместување на реалните трошоци за обезбедување на 
универзална поштенска услуга бр.09-256/5 од 30.9.2010 
година. 

 
Член 7 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 09-154/5                             Агенција за пошти 

20 септември 2011 година      Претседател на  комисија, 
   Скопје                                 Љупчо Мешков, с.р. 

__________ 
3199. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр 158/2010), Комисијата како орган на Агенција-
та за пошти на состанокот одржан на ден 15.7.2011 го-
дина донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БАРАЊАТА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ 
ОПФАТЕНИ СО УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА, ПА-
РАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ И НИВНОТО МЕРЕЊЕ 

 
Предмет 

 
Член 1 

Со овој Правилник Агенцијата за пошти (во поната-
мошен текст: Агенција) во согласност со Законот за по-
штенските услуги („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/2010) ги пропишува барањата за ква-
литетот за обезбедување на услугите опфатени со уни-
верзалната услуга, параметрите за квалитет и нивното 
мерење.  

Поими 
 

Член 2 
1) Одделни поими кои се користат во овој Правил-

ник го имаат следното значење: 
- Ден на предавање (D+n) е ден кога поштенската 

пратка е предадена во точките за пристап во поштен-
ската мрежа, под услов денот на предавањето да е пред 
последното објавено време за собирање на поштенски-
те пратки во истиот ден, во спротивно, за ден на преда-
вање се смета наредниот ден. 

- Јавен пат има исто значење како што е дадено во 
Законот за јавни патишта. 

2) Други одделни поими кои се користат во овој 
Правилник го имаат истото значење како што е дадено 
во Закон за поштенските услуги (во понатамошен 
текст: законот). 

 
Квалитет на обезбедување на универзална услуга 

 
Член 3 

Барањата за квалитетот на обезбедување на услуги-
те опфатени со универзалната услуга, опфаќа обезбеду-
вање: 

- Најмалку пет работни денови во неделата, најмал-
ку едно собирање и една достава на поштенските пра-
тки дневно во станот или во просториите на секое 
правно или физичко лице 

- Определено работно време и соодветен број на 
точки за прием за работа со корисници на поштенските 
услуги 

- Определен број на поштенски сандачиња 
- Определени рокови за пренос на поштенски пра-

тки и 
- Определени постапки за решавање на рекламации 

и приговори. 
 

Квалитет за пренос на пратки за кореспонденција 
 

Член 4 
1) Давателот на универзална услуга е должен да ја 

обезбедува универзалната услуга со ниво на квалитет 
определено согласно одредбите на овој Правилник и 
Правилникот за критериумите за пристап до универ-
залната услуга, подрачјата на единиците на мрежата, 
на растојание меѓу поштенските единици и број на по-
штенски сандачиња. 

2) Давателот на универзална услуга ги мери пара-
метрите за квалитет на универзалната услуга во соглас-
ност со одредбите на овој Правилник на начин и спо-
ред постапка утврдени со стандардите МКТИ 
EN13850:2002 +А1, МКТИ CEN/TR15472:2009 и 
МКТИ EN14012:2003. 

3) Давателот на универзална услуга во внатрешен 
поштенски сообраќај за 2011 година месечно е должен 
80% од пратките за коресподенција да ги пренесе во 
рок од еден работен ден (D+1), 85% од пратките за ко-
респоденција во рок од два работни дена (D+2)и 90% 
од пратките за коресподенција во рок од три работни 
дена (D+3). 

4) Давателот на универзална услуга во внатрешен 
поштенски сообраќај за 2012 година е должен 85% од 
пратките за коресподенција да ги пренесе во рок од 
еден работен ден (D+1), 90% од пратките за кореспо-
денција во рок од два работни дена (D+2) и 95% од 
пратките за коресподенција во рок од три работни дена 
(D+3).  
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5) Давателот на универзална услуга во меѓународен 
поштенски сообраќај месечно е должен 85% пратки за 
коресподенција да ги пренесе во најмногу три работни 
денови (D+3) и 97% од пратките за коресподенција да 
бидат пренесени во рок од пет работни дена (D+5). 
      6) Роковите за пренос од став 1 и 2 на овој член не 
се применуваат за директна пошта. 

 
Квалитет за пренос на пакети  

Член 5 
Давателот на универзална услуга е должен во вна-

трешен поштенски сообраќај месечно да ги пренесе 
70% од пакетите во рок од два работни дена (D+2), 
75% од пакетите во рок од три работни дена (D+3) и 
80% од пакетите во рок од пет дена (D+5).   

 
Мерење на квалитет за пренос 

 
Член 6 

1) Давателот на универзална услуга е должен да 
обезбеди мерење на квалитет на пренос од член 4 и 
член 5 на овој Правилник. Квалитетот на пренос од 
член 4 на овој Правилник давателот на универзална ус-
луга е должен да го врши преку независна компанија. 

2) Квалитетот на пренос од член 4 и член 5 на овој 
Правилник се мери во согласност со македонските на-
ционални стандарди кои се однесуваат на мерење на 
квалитетот на пренос на пратки за коресподенција, ка-
ко и на пакетите. 

3) Пратки за коресподенција за кои дополнително 
ќе се заклучи дека се изгубени не се земаат во мерење 
на квалитетот на пренос. 

4) Агенцијата дава согласност на методологијата за 
мерење на квалитетот на обезбедувањето на универзал-
ната услуга доставена од давателот на универзална ус-
луга за период од три години. 

5) Надзор над користената методологија и на резулта-
тите добиени со мерењето на квалитетот на пренос врши 
Агенцијата, во согласност со законот и подзаконските 
акти донесени врз основа на него поврзани со мерење на 
квалитетот на обезбедување на универзалната услуга.  

Рекламации и надомест на штета 
 

Член 7 
1) Давателот на универзална услуга е должен за по-

стапките за рекламации и извршен надомест на штета 
да врши мерење согласно стандардот МКТИ 
EN14012:2003. 

2) Давателот на универзална услуга треба на видно 
место  во простотиите за обезбедување на универзална-
та услуга да ги објави условите и начинот на поднесу-
вање на рекламациите. 

3) Рокот за исполнување на обврските кои произле-
гуваат од решените рекламации не смее да биде подолг 
од 60 дена од денот на поднесување на рекламациите 
за внатрешен поштенски сообраќај, односно 90 дена за 
меѓународен поштенски сообраќај. 

 
Објавување на податоци 

 
Член 8 

1) Давателот на универзална услуга е должен до 30 
– от ден во секој месец за изминатиот месец да достави 
податоци до Агенцијата за измерен квалитет на пренос 
од член 4 и 5 на овој Правилник и на видно место во 
своите простории да ги објави, како и податоци за рек-
ламации и извршен надомест на штета од член 7 на 
овој Правилник.  

2) Давателот на универзална услуга е должен еднаш 
годишно, а најдоцна до 31 март, на Агенцијата да и до-
ставува збирен преглед за измерен квалитет на пренос 
од член 4 и 5 на овој Правилник и збирен преглед со 
податоци за рекламации и извршен надомест на штета 
од член 7 на овој Правилник во тековната година за 
претходната година. 

3) Доставените податоци од став 1 и 2 на овој член 
се следат од страна на Агенцијата и се објавуваат на 
нејзината веб-страна. 

4) Ако Агенцијата основано се сомнева во вистини-
тоста на податоците од ставот 1 на овој член, таа може 
по службена должност да спроведе постапка на ревизи-
ја преку независно друштво за ревизија на трошок на 
давателот на универзалната услуга. 

 
Недоволен квалитет на универзална услуга 

 
Член 9 

1) Агенцијата може со барање да му наложи на да-
вателот на универзална услуга да превземе мерки за 
подобрување на одделен параметар за квалитет на уни-
верзалната услуга во согласност со законот и овој Пра-
вилник. 

2) Давателот на универзална услуга во рок од 30 
(триесет) дена од приемот на барањето од став 1 од 
Агенцијата, ќе предложи предлог-мерки до Агенцијата 
за подобрување на одделен параметар за квалитет на 
универзалната услуга или за отстранување на утврде-
ните недостатоци во обезбедувањето на квалитет на 
универзалната услуга, на кои Агенцијата дава соглас-
ност. 

3) Давателот на универзална услуга е должен во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на согласно-
ста на Агенцијата за спроведување на предложените 
мерки од став 2 на овој член да ги отстрани утврдените 
недостатоци и да го усогласи обезбедувањето на уни-
верзалната услуга со одредбите на законот и овој Пра-
вилник. 

4) Во случај давателот на универзалната услуга да 
не постапува согласно одредбите од став 2 и 3 од овој 
член, Агенцијата ќе постапи согласно глава XIV од за-
конот. 

 
Исклучоци при обезбедување на универзална  

услуга 
 

Член 10 
1) Исклучоци при обезбедување на универзална ус-

луга (во понатамошен текст: исклучоци) може да бидат 
трајни или со одреден рок во зависност од: 

- Непристапност до корисникот на поштенските ус-
луги или 

- Безбедност и здравје по вработеното лице. 
2) Давателот на универзална услуга е должен за до-

бивање исклучоци врз основа на критериумите дадени 
во член 11 и 12 на овој Правилник, исклучок добиен 
врз основа на проценка на безбедносната состојба и ри-
зикот од повреди и здравствени оштетувања на врабо-
теното лице, врз основа на процена на непристапност 
на теренот (отежнат пристап до корисникот на поштен-
ските услуги) да достави до Агенцијата барање во сог-
ласност со одредбите на овој Правилник. 
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Исклучоци заради непристапност  
Член 11 

1) Трајни исклучоци за прием и достава во непри-
стапен терен до корисникот на поштенските услуги по-
стојат во случај кога: 

- Семејната или индивидуалната станбена зграда 
или деловниот простор на корисникот на поштенските 
услуги од најблискиот јавен пат е оддалечен повеќе од 
200 м, а достапноста до него не е возможна со соодвет-
ното превозно средство, во текот на секој ден од годи-
ната; 

- Семејната или индивидуалната станбена зграда 
или деловниот простор на корисникот на поштенските 
услуги од најблискиот јавен пат е оддалечен повеќе од 
2000 м, а достапноста до него е возможна со соодвет-
ното превозно средство, во текот на секој ден од годи-
ната; 

- Достапноста до корисникот на поштенски услуги 
со поминување низ земјиште во приватна сопственост 
на трета страна која не дозволува поминување. 

2) Привремени исклучоци за прием и достава во 
рамките на обезбедувањето на универзалната услуга во 
случај на непристапност до корисникот на поштенски-
те услуги се утврдени во случаи кога јавниот пат или 
патот до корисникот на поштенските услуги е привре-
мено непрооден (во изградба или оштетен), доколку 
постојат привремени физички препреки кои го попре-
чуваат пристапот до куќното сандаче на корисникот на 
поштенските услуги, или доколку временските услови 
и други хидрометеоролошки и геофизички природни 
катастрофи не дозволуваат услуги за прием и достава 
(виша сила). 

 
Исклучоци заради безбедност и здравје  

по вработеното лице  
Член 12 

1) Трајни исклучоци за прием и достава заради без-
бедност и здравјето по вработеното лице се утврдува, 
кога јавниот пат или патот до корисникот на поштен-
ските услуги е во лоша состојба и претставува опас-
ност за безбедноста и здравјето на вработеното лице 
кое врши достава. 

2) Привремени исклучоци при прием и достава за-
ради безбедност и здравјето по вработеното лице во 
случај на опасни животни, насилно однесување кон 
вработеното лице или привремени физички препреки 
кои го попречуваат пристапот до куќното сандаче на 
корисникот на поштенските услуги. 

3) Привремени исклучоци при прием и достава за-
ради безбедност и здравјето по вработеното лице се 
утврдува во случаи кога јавниот пат е привремено не-
прооден или кога јавниот пат е покриен со снег или 
мраз, или поплавен пат, или пожар или последици од 
овие или слични причини кои не се поврзани со корис-
никот на поштенските услуги, ни со давателот на уни-
верзална услуга, а претставуваат привремена опасност 
за вработеното лице. 

  
Справување со привремени исклучоци 

 
Член 13 

1) Давателот на универзална услуга е должен во 
случаи на привремени исклучоци од прием и достава, 
доколку е можно, писмено да го извести корисникот на 
поштенските услуги и Агенцијата на начин како што е 
утврдено во член 16 на овој Правилник. 

2) Давателот на универзална услуга во случаи на 
привремени исклучоци е должен, доколку е можно, да 
преземе мерки кои би ја решиле моменталната состојба 
и да го извести корисникот на поштенските услуги и 
Агенцијата. Агенцијата може да излезе на терен (само-
то место) и да предложи соодветно решение.    

Начин на прием и достава во случај на исклучок 
 

Член 14 
1) Поштенските пратки кои се за подрачја каде по-

стојат исклучоци се доставуваат преку збирни сандачи-
ња во центрите за достава, во просториите на точките 
за пристап за што корисникот е претходно известен  во 
согласност со член 15 на овој Правилник. 

2) Поштенските пратки кои се за подрачја каде по-
стојат исклучоци се примаат во просториите на точки-
те за пристап. 

 
Право на приговор 

 
Член 15 

1) Во случај на исклучок корисникот на поштенски-
те услуги во согласност со член 57 од законот има пра-
во на приговор во врска со приемот и доставата во 
збирни сандачиња или во простории на поштенските 
единици.  

2) Корисникот на поштенските услуги во соглас-
ност со член 57 од законот има право на приговор до-
колку при настанување на одредени промени во окол-
ностите во врска со обезбедувањето на универзалната 
услуга (подобрување на инфраструктурата, отстранува-
ње на пречките, дозволено е да помине низ земјиште 
кое е приватна сопственост, услови кои гарантираат 
безбедност за вработеното лице и други слични окол-
ности) и за тоа го има известено давателот на универ-
зална услуга, а давателот на универзална услуга сè 
уште нема отпочнато со повторен прием и достава на 
дом или во простории на физички или правни лица. 

 
Известување за исклучок 

 
Член 16 

1) Давателот на универзална услуга е должен еднаш 
месечно до Агенцијата да доставува податоци за секој 
исклучок на прием и достава при обезбедување на уни-
верзална услуга, вклучувајќи ги и нивните измени. 

2) Давателот на универзална услуга е должен со по-
датоците од став 1 на овој член до Агенцијата да доста-
вува и: 

- име на поштенската единица за која се однесува, 
- вид на исклучок, 
- причини за исклучок, 
- начин на прием и достава во случај на исклучок, 
- датум на почеток на примена на исклучокот. 
  

Преодни и завршни одредби 
 

Член 17 
1) Од денот на применување на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките барања 
за квалитетот на универзалната поштенска услуга, па-
раметри за мерење на квалитетот, како и потребни ми-
нимални услови за остварениот квалитет (Службен 
весник на РМ 131/08). 

2) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува сметано од 
1.8.2011 година.  

  
Бр. 09-137/7                             Агенција за пошти 

15 јули 2011 година                Претседател на  комисија, 
   Скопје                                 Љупчо Мешков, с.р. 
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3200. 
Врз основа на член 25 став 2 и член 51 став 7 од За-

конот за поштенски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.158/2010), Комисијата како 
орган на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на 
ден 15.7.2011 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ 
И ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕТО НА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ И НАЧИ-

НОТ НА НИВНОТО ДОСТАВУВАЊЕ  
ДО АГЕНЦИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој Правилник се пропишуваат видовите на фи-
нансиските податоци и информации поврзани со обезе-
бедувањето на поштенските услуги кои давателите на 
поштенските услуги се должни да ги доставуваат до 
Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: Агенција) 
заради извршување на нејзините надлежности, како и 
начинот на нивното доставување.  

 
Член 2 

1) Финансиските податоци и информациите од член 
1 на овој Правилник се доставуваат во форма на изве-
штај за обезбедување на поштенски услуги до Агенци-
јата на секои шест месеци.   

2) Извештајот од став 1 на овој Правилник за прва-
та половина од календарската година (1 јануари – 30 
јуни) се доставува до 1 септември, а за втората полови-
на од  календарската  година  (1  јули  –  31  декември)  
се  доставува  до  1  март наредната година. 

3) Извештајот од став 1 особено ќе содржи подато-
ци за: 

а) давателот на поштенските услуги 
б) видот на поштенските услуги 
в) географско подрачје на кое се обезбедуваат по-

штенските услуги  
г) податоци за капацитети и инфраструктура 
д) податоци за прием на рекламации  
ѓ) финансиски податоци од обезбедување на по-

штенските услуги. 
4) Во  точка а) од став 3 на овој член се содржани 

информации поврзани со давателот на поштенските ус-
луги: 

а) име, седиште, единствен даночен број и ЕМБС на 
подносителот на нотификацијата, телефон и електрон-
ска пошта на подносителот на нотификацијата. 

5) Во  точка б) од став 3 на овој член се содржани 
информации поврзани со видот на поштенски пратки 
кои се обезбедуваат  во внатрешен и меѓународен соо-
браќај и тоа за: 

а) обезбедување на пратки за кореспонденција 
б) обезбедување на пакети 
в) обезбедување на мали пакети 
г) обезбедување на директна пошта 
д) обезбедување на хибридна пошта 
ѓ) обезбедување на печатени работи 
е) обезбедување на други поштенски пратки. 
6) Во точка в) од став 3 на овој член се содржани 

податоци поврзани со географското подрачје на кое се 
обезбедуваат поштенските услуги и тоа на: 

а) цела територија на Република Македонија 
б) едно/повеќе населени места 
в) меѓународен сообраќај. 
6) Во точка г) од став 3 на овој член се содржани 

податоци поврзани со капацитети и инфраструктура и 
тоа за: 

а) Број на објекти за прием на поштенски пратки  
б) Број на вработени ангажирани во обезбедување 

на услугите  
в) Број на возила за обезбедување на услугите  
г) Друго (средства, опрема, сортинг машини и др.). 
7) Во  точка д) од став 3 на овој член се содржани 

податоци за прием на рекламации од страна на корис-
ници: 

а) Вкупен број на рекламации за поштенски пратки  
б) Вкупен износ на извршен надомест за штета  
8) Во  точка ѓ) од став 3 на овој член се содржани 

финансиски податоци за: 
а) вкупно остварени приходи од обезбедување на 

поштенски услуги  
б) вкупни расходи од обезбедување на поштенски и 

други услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај 
9) Извештајот треба да биде заверен со потпис од 

законскиот застапник на давателот на поштенските ус-
луги или лице овластено од законскиот застапник, а до-
кументот со кој е потврдува овластувањето на закон-
скиот застапник треба да биде заверен со печат на да-
вателот на поштенските услуги и истите се доставуваат 
до Агенцијата.  

10) Агенцијата ги анализира, обработува и објавува 
добиените податоци од давателите на поштенски услу-
ги на својата веб-страна во форма на извештаи на 
Агенцијата, и сл. 

11) Агенцијата може доверливите информации до-
биени од давателите на поштенски услуги да ги кори-
сти само за цели за коишто тие се побарани со почиту-
вање на доверливоста на истите.  

12) Доколку Агенцијата утврди дека податоците со-
држани во Извештајот од став 1 на овој член што се до-
ставува до Агенцијата не се во согласност со реалните 
податоци, давателите на поштенските услуги треба да 
достават точни податоци и информации до Агенцијата 
во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на откривањето 
на неусогласеноста. 

13) Извештајот за обезбедување на поштенски ус-
луги е даден во Прилог на ова Упатство и е негов со-
ставен дел. 
 

Член 3 
1) Давателите на поштенските услуги се должни да 

и достават на Агенцијата информации и финансиски 
податоци согласно овој Правилник почнувајќи од ка-
лендарската 2011 година (1 јули - 31 декември) најдоц-
на до 1 март 2012 година. 

2) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
      Бр. 09-137/8                  Агенција за пошти 
15 јули 2011 година            Претседател на комисија, 
          Скопје                             Љупчо Мешков, с.р. 
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3201. 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за поштен-

ски услуги („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата 
за пошти на состанокот одржан на ден 15.7.2011 годи-
на донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИ-
КАЦИЈАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА СЕ ДОСТАВУВА СО НОТИФИКАЦИЈАТА 

 
Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој Правилник се пропишува содржината и 
формата на нотификацијата за започнување, промена 
или престанок со обезбедување на поштенски услуги, 
како и потребната документација која се доставува во 
прилог на нотификацијата. 

 
Содржина и форма на нотификацијата 

 
Член 2 

1) Нотификацијата за добивање на општо овласту-
вање за обезбедување на поштенски услуги, содржи: 

- име, седиште, единствен даночен број и ЕМБС на 
подносителот на нотификацијата, телефон и електрон-
ска пошта на подносителот на нотификацијата; 

- податоци за законскиот застапник со име, адреса, 
број за контакт, електронска пошта и единствен мати-
чен број на законскиот застапник; 

- претежна дејност на подносителот на нотификаци-
јата; 

- датум на започнување, промена или престанок со 
обезбедувањето на поштенските услуги;  

- вид на поштенските услуги кои ќе се обезбедуваат 
во внатрешен и меѓународен поштенски сообраќај;  

- географско подрачје на кое ќе се обезбедуваат по-
штенските услуги во внатрешен поштенски сообраќај; 

- податоци за капацитет и инфраструктура на под-
носителот; 

- податоци за прием на рекламација од страна на 
корисници телефон, електронска пошта, фах; 

- примероци од средствата за идентификација на 
поштенски пратки (лого, печат, фактури, испратници, 
потврда за примена пратка,потврда за испорачана пра-
тка и сл.); 

- други потребни информации поврзани со обезбе-
дувањето на поштенските услуги; 

- изјава од законски застапник со која тој изјавува 
дека поштенските услуги ќе се обезбедуваат согласно 
Законот за поштенските услуги, подзаконските акти и 
условите наведени во општото овластувањ; и 

- изјава во случај на престанок со обезбедување на 
поштенските услуги. 

2) Подносителот на нотификацијата за започнува-
ње, промена или престанок со обезбедување на по-
штенски услуги може да поднесе нотификација само за 
едно општо овластување.  

3) Нотификацијата за промена или престанок со 
обезбедување на поштенските услуги се поднесува нај-
доцна 7 (седум) дена пред промената или престанокот 
со обезбедување. 

 
Форма на нотификацијата 

 
Член 3 

1) Образецот на нотификацијата, како и изјавата од 
член 2 од овој Правилник се дадени во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој Правилник. 

2) Образецот од став 1 на овој член може да се по-
дигне во Агенцијата или да се преземе од веб-страната 
на Агенцијата. 

Потребна документација 
 

Член 4 
1) Кон нотификацијата од член 2 и член 3 на овој 

Правилник, се доставува следната документација: 
- тековна состојба од Централен регистар на Репуб-

лика Македонија во оригинал не постара од еден ме-
сец; 

- документ со кој се потврдува дека законскиот за-
стапник е овластен да ја потпише нотификацијата; 

- предлог цени за обезбедување на поштенски услу-
ги наведени во нотификација; 

- писмени докази од кои може да се провери висти-
нитоста на податоците наведени за инфраструктура и 
капацитети на подносителот (доказ за сопственост или 
договор за закуп на објекти, договори за вработувања, 
сообраќајни дозволи за возила и слично); 

- податоци за прием на рекламација од страна на 
корисници телефон, електронска пошта, фах; 

- примероци од средствата за идентификација на 
поштенски пратки (лого, печат, фактури, испратници, 
потврда за примена пратка,потврда за испорачана пра-
тка и сл.); 

- други прилози. 
2) Нотификацијата со потребната документација од 

став 1 на овој член се доставува до Агенцијата во два 
примерока.  

3) Доколку Агенцијата утврди дека нотификацијата 
од член 2 на овој Правилник не ги содржи сите потреб-
ни податоци и документација, во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на приемот на нотификацијата ќе го из-
вести подносителот да ја дополни нотификацијата со 
потребните податоци. 

4) Подносителот на нотификацијата ќе ги достави 
потребните податоци и документација во рок опреде-
лен од страна на Агенцијата кој не може да биде по-
долг од 30 (триесет) дена. 

 
Услови за издавање на општо овластување 

 
Член 5 

1) Општо овластување се издава за обезбедување на 
поштенски услуги во внатрешниот поштенски сообра-
ќај за цела територија на Република Македонија или за 
ограничено географско подрачје, и за меѓународен соо-
браќај, за одредени видови  на поштенски услуги, во 
зависност од податоците дадени во нотификацијата.  

2) Агенцијата за пошти ќе го одреди подрачјето на 
важењето на општото овластување како и поштенските 
услуги кои можат да се обезбедуваат со ова овластува-
ње во зависност од исполнување на критериумите да-
дени во Законот за поштенските услуги, и подзакон-
ските акти донесени врз основа на овој закон.  

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржина и форма 
на барање за обезбедување на поштенски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
131/2008) и Правилникот за содржината и формата на 
барањата за обезбедување на поштенски услуги бр. 09-
316/6 од 5.11.2009 година. 

 
Влегување во сила 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 09-137/9               Агенција за пошти 
15 јули 2011 година          Претседател на комисија, 
          Скопје                                Љупчо Мешков, с.р. 
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3202. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за поштен-

ски услуги („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата 
за пошти на состанокот одржан на ден 31.8.2011 годи-
на го донесе следниот 

                                                                                                                                       
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА  
УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 

 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет 
 

Член 1 
1) Со овој Правилник се утврдуваат општите усло-

ви за обезбедување на универзалната услуга и се опре-
делуваат: видови на поштенски услуги во опсегот на 
универзалната услуга, услови за прием на поштенски 
пратки, дистрибуција на поштенски пратки, рокови за 
обезбедување на универзалната услуга, начин на пла-
ќање на универзалната поштенска услуга, постапка со 
рекламации, пристап до поштенска мрежа, како и дру-
ги прашања од значење за обезбедување на универзал-
ната услуга. 

2) Одредбите од овој Правилник се применуваат на 
давателот на универзалната услуга за обезбедување на 
универзална услуга во внатрешен и меѓународен соо-
браќај, доколку со акти на Светскиот поштенски сојуз,  
не е поинаку уредено.  

 
Поими 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој Правилник го 
имаат следното значење: 

-Адреса, претставува збир на податоци назначени 
на поштенска пратка кои го означуваат примачот, ме-
стото на доставување на пратката и поштенскиот број 
на поштата која врши доставување на пратката.  

-Акти на Светски поштенски сојуз,  претставуваат 
меѓународни прописи донесени од страна на Светскиот 
поштенски сојуз, а кои се применуваат за поштенските 
пратките во меѓународен поштенски сообраќај. 

-Обично писмо, претставува пратка за коресподен-
ција со тежина до 2кг. за која при приемот на испраќа-
чот не му се издава потврда за прием.    

Останатите изрази кои се користат во овој Правил-
ник го имаат истото значење како во Законот за по-
штенските услуги и подзаконските акти донесени врз 
основа на него. 

 
II. ВИДОВИ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ВО ОП-

СЕГОТ НА УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 
 

Избор на поштенски услуги 
 

Член 3 
1) Корисникот има право и должност да избере вид 

на поштенска услуга, соодветна на  содржината и вред-
носта на пратката. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен да 
обезбеди сигурен и безбеден пренос на поштенските 
пратки во домашниот и меѓународниот сообраќај.   

 
Видови на поштенски услуги во рамките на оп-

сегот на универзалната услуга 
 

Член 4 
1) Универзалната услуга, ги опфаќа следните по-

штенски услуги во домашниот и меѓународниот соо-
браќај: 

- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на по-
штенски пратки со тежина до 2 кг,  

- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на паке-
ти со тежина до 10 кг, во домашниот сообраќај, и 20 кг. 
за пакети во меѓународен сообраќај.  

- услуги за препорачани поштенски пратки и пра-
тки со означена вредност со тежина до 2 кг.  

- прием, пренос, сортирање и дистрибуција на по-
штенски пратки за слепи лица и за лица со делумно 
оштетен вид со тежина до 7 кг.  

 
Видови на поштенски пратки 

 
Член 5 

Поштенски пратки се адресирани пратка со полна 
адреса, кои треба да се пренесат од страна на давател 
на поштенски услуги. Во поштенски пратки спаѓаат 
следните видови:  

- пратки за кореспонденција,  
- препорачани поштенски пратки и пратки со озна-

чена вредност, 
- директна пошта,  
- мали пакети,  
- Печатени работи (книги, каталози, весници, пери-

одични списанија),  
- пакети,  
- пратки за слепи лица.  
 

Видови пратки за кореспонденција 
 

Член 6 
1) Пратка за кореспонденција претставува комуни-

кација во писмена форма на било каков физички меди-
ум која треба да се пренесе и достави на адресата озна-
чена од испраќачот на самата пратка или на нејзината 
обвивка, од страна на давател на поштенски услуги.  
 

2) Во пратки за кореспонденција спаѓаат: 
- Писмо,  
- Поштенска картичка.  
 

Писмо 
 

Член 7 
Писмо претставува, пратка за коресподенција во за-

творен плик, со следните карактеристики:  
1) Писмото мора да биде затворено на начин кој 

овозможува целосна заштита на содржината од можни 
повреди, оштетувања или намалување на содржината 
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во тек на преносот, како и заштита од намалување или 
оштетување на содржината без однадвор видлива по-
вреда. 

2) Адресната страна на писмото ги содржи следни-
те елементи: адреса на примачот/испраќачот, поштен-
ски жиг (ознака/лого на давателот на поштенски услу-
ги, датум и време на приемот на писмото), поштенски 
број на доставната пошта, стандардизирани ознаки за 
дополнителни ракувања.   

3) Писмо треба да ги има следните димензии:  
- збирот на должината, широчината и височината да 

не биде поголем од 90 см, со тоа што најголемата од 
тие димензии не може да биде поголема од 60 см. 

- Ако писмото има облик на валјак , должината и 
двата пречника не можат да бидат поголеми од 104 см, 
со тоа што најголемата од тие димензии не може да биде 
поголема од 90 см односно збирот на должината и двата 
пречника не може да биде помала од 17 см, а должината 
на писмото не може да биде помала од 10 см. 

- Најмалите димензии на адресната страна на пис-
мото не можат да бидат помали од 14 х 9 см. 

- Писмото чии димензии се помали од димензиите 
наведени во ставот 2 и 3 на овој член, може да се при-
ми за пренос само со четириаголна адресница од кар-
тон или од друг погоден материјал, во кој случај ди-
мензиите на адресницата не можат да бидат помали од 
10 х 7 см.  

4) Писмото може да биде стандардизирано и не-
стандардизирано. 

 
Стандардизирано писмо 

 
Член 8 

1) Стандардизирано писмо е писмо во затворен 
плик во форма на правоаголник, чија должина не е по-
мала од широчината помножена со 1,4 и кое одговара 
на следните димензии: 

а) писмо во обичен плик: 
- најмали димензии од 9 х 14 см, со толеранција од 2 мм; 
-најголеми димензии од 12 х 23.5 см, со толеранци-

ја од 2 мм; 
- најголема дебелина од 5 мм; 
- адресата на примачот треба да биде напишана на 

предната страна на пликот во правоаголен простор кој 
е на најмало растојание од 4 сантиметри од горниот 
раб на пликот (толеранција 2 мм), 1,5 см од бочниот 
десен раб и 1,5 од долниот раб и на најголема оддале-
ченост од 14 цм од страничниот лев раб.   

б) писмо во плик со проѕирен дел: 
- димензиите и тежината на писмата со проѕирен 

дел се еднакви на димензиите и тежината предвидени 
за писмо со обична обвивка. 

2) Стандардизирано писмо може да биде со тежина 
до 20гр.  

3) На страната на адресата, за франкирање и за от-
печаток за поништување на поштенските марки, треба 
да биде резервиран правоаголен дел со висина од 4 см 

(- 2мм) од горниот раб и со должина од 7,4 см од десн-
иот раб. Во тој дел марките или отпечатоците за фран-
кирање треба да бидат ставени во горниот десен агол. 

 
Нестандардизирано писмо 

 
Член 9 

1) Нестандардизирано писмо е писмо кое не ги ис-
полнува условите за стандардизирано писмо од член 8 
од овој правилник. 

2) Нестандардизирани писма можат да бидат со те-
жина до 2кг. 

3) Во нестандардизирани писма спаѓаат и: 
- писма со текстуален дел или графички ознаки на 

адресната страна на писмото, освен ако графичкиот 
знак е составен дел на адресата. 

- писма кои содржат испакнати и тврди предмети; 
- се изработени од материјал кој нема физички осо-

бини на хартија, (исклучоци се материјали кои се кори-
стат за прозорчиња). 

 
Приоритетни поштенски пратки 

 
Член 10 

1) Приоритетни поштенски пратки претставуваат 
пратки, со кои давателот на поштенската услуга обез-
бедува побрза постапка во процесот на сортирање, пре-
нос и достава во меѓународниот  сообраќај.   

2) Приоритетните поштенски пратки, треба да ја со-
држат ознаката „ПРИОРИТЕТНО” односно „PRIORIT-
Y” во меѓународниот сообраќај.  

3) Како приоритетна поштенска пратка, можат да се 
испрати секоја пратка на кореспонденција. 

4) Димензиите и тежината на приоритетното писмо 
мора да одговараат на димензиите и тежината предви-
дени за писмо.    

 
Поштенска картичка 

 
Член 11 

1) Поштенска картичка е пратка со отворено пиша-
но соопштение. 

2) Поштенската картичка е изработена од картон 
или од доволно цврста хартија во форма на правоагол-
ник. 

3) Најголемите димензии на поштенска картичка се 
15 х 10.5 см.,а најмалите 14 х 9 см. 

4) Поштенската картичка од поштенско издание за 
внатрешен сообраќај во насловот мора да има назив: 
„Поштенска картичка”, како и отпечатена поштенска 
марка. 

5) Најмалку десната половина на предната страна 
на секоја поштенска картичка мора да биде наменета за 
адреса на примачот, франкирање, службени ознаки и 
налепници, а опачината и најмногу левата половина од 
предната страна се наменети за соопштение. 

6) Како поштенски картички се сметаат сите видови 
разгледници кои одговараат на условите предвидени за 
поштенски картички. 
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7) Поштенската картичка која во поглед на димен-
зиите ги исполнува условите од точка 3 и 4 на овој 
член се смета како стандардизирана поштенска картич-
ка. 

8) Поштенската картичка која не ги исполнува ус-
ловите предвидени со одредбите на овој член, се смета 
како писмо.  

 
Директна пошта 

 
Член 12 

1) Директна пошта се адресирани поштенски пра-
тки кои се состојат само од рекламен, маркетиншки 
или пропаганден материјал, а со идентична порака, со 
исклучок на името, адресата и другите податоци за 
идентификација на примачот, како и на други промен-
ливи елементи кои не ја менуваат природата на порака-
та, а се испраќаат на најмалку 50 примачи еднократно 
и треба да се достави на адресата што ја означил испра-
ќачот на самата пратка или врз нејзината обвивка. Сме-
тките, фактурите и финансиските извештаи не се сме-
таат за директна пошта. 

2) Димензиите на директна пошта, треба да одгова-
раат на тежината и димензиите предвидени за писмо во 
член 7 од овој Правилник. 

3) Пратките кои содржат комбинација од рекламен 
материјал и друга содржина во иста обвивка, не се сме-
таат за директна пошта.  

 
Мали пакети 

 
Член 13 

1) Мал пакет, е отворена поштенска пратка која со-
држи стоки со тежина до 2кг. 

2) Во малиот пакет дозволено да се става секаков 
документ кој има карактер на актуелна и лична корес-
понденција. Сепак, таквите документи не треба  да би-
дат адресирани на примач или да потекнуваат од ис-
праќач различен од оние на малиот пакет.  

3) На адресната страна на малиот пакет, мора да 
стои ознаката „Мал пакет“ а во меѓународниот сообра-
ќај „Petit paquet“.  

4) Димензиите на малиот пакет мора да одговараат 
на димензиите предвидени за писмо. 

 
Препорачани поштенски пратки 

 
Член 14 

1) Препорачани поштенски пратки се затворени по-
штенски пратки за кои давателот на универзална услу-
га, паушално  гарантира, против ризици од губење, 
кражба или оштетување и за кои на испраќачот, на не-
гово барање, обезбедува доказ за извршена достава на 
поштенските пратки на примачот. 

2) Како препорачана поштенска пратка може да се 
предаде секоја пратка за кореспонденција. 

3) Димензиите на препорачаното писмо  мора да 
одговараат на тежината и димензиите за писмо, пред-
видени во член 7 од овој правилник. 

Пратка со означена вредност 
 

Член 15 
1) Под пратки со означена вредност се подразбира 

поштенска услуга со која се осигурува поштенската 
пратка до вредноста која ја означил испраќачот во слу-
чај на губење, оробување или оштетување.   

2) Пратки со означена вредност, можат да бидат: 
писма и пакети. 

 
Писмо со означена вредност 

 
Член 16 

1) Писмо со означена вредност е поштенска пратка 
чија содржина во случај на губење, оробување и оште-
тување, испраќачот ја осигурил до означената вредност 
означена на самата пратка.  

2) Писмо со означена вредност може да содржи 
предмети, пари и пишано соопштение. 

3) Означената вредност на писмото мора да одгова-
ра на вистинската вредност на содржината на вреднос-
ното писмо, или во дадениот случај на вредноста на со-
држината за испраќачот. 

4) Димензиите и тежината на писмото со означена 
вредност мора да одговараат на димензиите за писмо, 
предвидени во член 7 од овој правилник. 

 
Пакет со означена вредност 

 
Член 17 

1) Пакет со означена вредност е пакет чија содржи-
на во случај на губење, оробување и оштетување, ис-
праќачот ја осигурил до означената вредност, означена 
на самата пратка.  

2) Означената вредност мора да и одговора на ви-
стинската вредност на содржината на пакетот. 

3) Содржината на пакетот со означена вредност 
треба  да биде затворена во согласност со член 27 од 
овој Правилник.  

4) Димензиите и тежината на вредносниот пакет 
мора да одговараат на димензиите за пакет,  предвиде-
ни во член 18 од овој Правилник. 

 
Пакет 

 
Член 18 

1) Пакет е поштенска пратка со определена големи-
на и тежина која содржи стока со и без означена вред-
ност. 

2) Пакетот не може да има тежина поголема од 10 
кг. во внатрешниот сообраќај и 20 кг. во меѓународни-
от сообраќај.  

3) Димензии на пакетот се : 
а) Најголемата димензија на пакетот не треба да би-

дат поголеми од 1,50 м. за било која од димензиите, ни-
ту пак поголеми 3 м. за збирот од должината и најголе-
мата обиколка измерена во насока различна од онаа на 
должината. 
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б) адресната страна на пакетите, не може да има ди-
мензии помали од најмалите димензии предвидени за 
писмо. 

4) Пакетот може да биде стандардизиран и нестан-
дардизиран пакет. 

5) Пакетот не смее да содржи кршливи и расипливи 
предмети.  

 
Стандардизиран пакет 

 
Член 19 

1) Пакетот се смета за стандардизиран доколку со-
држината е спакувана во поштенска стандардизирана и 
типизирана амбалажа или во некоја друга амбалажа ко-
ја, во поглед на димензиите и техничките карактери-
стики, ги исполнува истите услови за стандардизирана 
поштенска амбалажа. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен со 
посебен акт да ги пропише стандардите за стандарди-
зираната поштенска амбалажа.   

 
Нестандардизиран пакет 

 
Член 20 

Нестандардизиран пакетот е пакет кој не ги испол-
нува условите за стандардизиран пакет наведени во 
член 19 од овој правилник.  

 
Масовни пратки 

 
Член 21 

1) Масовни пратки се пратки со еднаква големина и 
тежина кои во поголем број испраќачот ги испраќа до 
повеќе примачи. 

2) Најмал број на масовни пратки при еднократно 
предавање е 500 пратки, односно 2.000 или повеќе пра-
тки во период од две недели. 

3) Тежината и големината на масовните пратки, 
треба да одговара на тежината и големината која е 
предвидена за поштенските пратки. 

 
Печатени работи 

 
Член 22 

1) Печатени работи се отворени поштенски пратки 
кои содржат книги, каталози, весници и периодични 
списанија. 

2) Книги се непериодични печатени работи, кои 
имаат најмалку 50 страници, не сметајќи ги кориците. 
Насловната страна на книгата мора да има и наслов на 
страна, име презиме на авторот, место на издавањето, 
година на изданието и назив на издавачот односно пе-
чатницата. Листовите на книгата мораат да бидат меѓу-
себно поврзани.  

3) Каталози се печатени работи, наменет за нудење 
на производи и услуги, и се издава периодично во те-
кот на годината. Каталогот може да содржи средства за 
повратен одговор и други прилози поврзани со содр-
жината на каталогот. 

4) Весници се печатени работи, кои излегуваат се-
којдневно или повремено, во одредено временско рас-
тојание, во форма на весници, а не се укоричени и по-
врзани. 

5) Периодични списанија се укоричени и поврзани 
печатени публикации, кои излегуваат во одредено вре-
менско растојание најмалку четири пати годишно. 

6) Весникот и списанието можат да имаат прилог 
доколку ги исполнува условите наведени во овој член, 
во спротивност испраќачот го губи правото за попуст 
во однос на ценовникот за поштенски услуги. Прилози-
те треба да ги исполнуваат следните услови: 

- да е негов составен дел и да е приложен кон секој 
примерок на весникот или списанието; 

- да има ист одговорен уредник како весникот од-
носно списанието; 

- издавачот да е ист за прилогот и за весникот од-
носно списанието; 

- да постои меѓусебна врска на содржината во при-
логот и весникот односно списанието. 

7) Во сите печатени работи дозволено е да се дода-
де картичка, плик или лента на која е отпечатена адре-
сата на испраќачот на пратката. 

8) Еден примерок на весник или списание, како пе-
чатена работа, не може да има тежина поголема од 500 
г. Весниците и списанијата доколку се предаваат во вр-
зоп истиот не може да има поголема тежина од 10 кг. 

9) Во левиот горен агол на адресната страна на пе-
чатената работа испраќачот е должен да ја стави озна-
ката „Печатена работа” за внатрешен сообраќај и „ 
Imprime “ во меѓународниот сообраќај. Оваа ознака мо-
ра да биде ставена и на весниците и списанијата ако ги 
испраќа издавачот. 

 
Пратки за слепи лица 

 
Член 23 

1) Пратки за слепи лица се отворени поштенски 
пратки, кои содржат печатени знаци за слепи лица, 
звучни снимки или компјутерски записи. 

2) Како пратки за слепи лица се сметаат: 
- клише со знаци на секографија и 
- звучна снимка или специјална хартија наменета за 

слепи лица, компјутерски записи, под услов да ги пре-
дава за пренос некоја установа за слепи лица или да е 
испратена до таа установа. 

3) Димензиите на пратките за слепи лица мораат да 
им одговараат на димензиите предвидени за писмо, со 
тежина до 7 кг. 

4) Во десниот горен агол на адресната страна на 
пратката за слепи лица, испраќачот е должен да ја ста-
ви ознаката „Секограм” односно “Cecogramme”, во ме-
ѓународниот сообраќај да залепи пропишана налепни-
ца со ознака за слепи. 
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III. УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ 
 

Прием на пратки 
 

Член 24 
Прием на поштенски пратки е постапка на презема-

ње на поштенски пратки во точките на пристап од 
страна на давател на поштенски услуги. 

 
Адресирање на пратки 

 
Член 25 

1) На секоја пратка, адресата на примачот мора да 
биде читлива и јасна, која мора да ги содржи сите по-
датоци за брзо и точно доставување на пратката. 

2) Препорачаните пратки и вредносните поштенски 
пратки, можат да бидат адресирани само на еден при-
мач. 

3) Доколку поштенската пратка е адресирана на по-
веќе примачи, таквите примачи мораат да се наоѓаат на 
иста адреса. 

4) Адресата на примачот треба да биде испишана 
или означена на десниот дел на адресната страна на 
пратката и мора да биде паралелна со нејзината подол-
га страна. Ако за адреса на примачот е употребена 
адресница, најмалите димензии на адресницата мора да 
бидат 14 см. х 9см. Адресница мора да биде изработена 
од картон или друг прикладен материјал. 

5) Податоците во адресата на пратката мораат да 
бидат назначени еден под друг, и тоа на следниот на-
чин: 

- име и презиме или назив на примачот, улица, ку-
ќен број , број на влезот, кат, број на стан, село, насел-
ба, град и сл. поштенски број и име на  доставната по-
шта;  

- Доколку примачот поседува поштенски прегра-
док: име на примачот, поштенскиот број на доставната 
пошта каде е отворен поштенскиот преградок, населе-
но место и бројот на поштенскиот преградок;  

- За пратките адресирани во меѓународниот сообра-
ќај и име на земјата. 

6) На пратката која гласи за примачот кој е потста-
нар во адресата мора, покрај името и презимето на при-
мачот, да бидат назначени и името и презимето на ста-
нодавачот. 

7) Во внатрешниот сообраќај пратките се адресира-
ат со кирилско писмо, а во меѓународниот со латинич-
но писмо, односно може и со писмото кое е во употре-
ба во одредишната земја, со тоа што името на одре-
дишната поштенска единица да биде напишано на ла-
тинично писмо. 

8) Испраќачот е должен, освен адресата на прима-
чот, да ја означи или да ја испише и својата полна адре-
са на препорачано писмо, вредносно писмо, пакет и па-
кет со означена вредност.  

9) Адресата на испраќачот мора да се напишана  кај 
поштенските пратки на кои стои ознаката  „Платена 
поштарина во пошта “ и кај пратките во меѓународниот 
сообраќај кои подлежат на царинска контрола.  

10) Поштенската единица може да одбие прием на 
поштенска пратка која не е адресирана на начин пред-
виден во точките од 1 до точка 9 од овој член. Давате-
лот на универзалната услуга не е одговорен за последи-
ците во врска со поштенските пратки кои не се адреси-
рани на начин пропишани со одредбите на овој член. 

11) Адресата на испраќачот ја испишува или ја оз-
начува на левиот горен дел на адресната страна на пра-
тката или на задната страна на обвивката. 

 
Предавање на пратки 

 
Член 26 

1) Испраќачот на поштенската пратка, односно да-
вателот на поштенски услуги е должен да ја означи 
платената поштарината на самата пратка, во согласност 
со член 42 од овој правилник. 

2) Давателот на универзална услуга,  има право да 
го одбие приемот на пратката доколку на неа не е озна-
чена или е недоволно означена поштарината.  

3) За поштенските пратки примени преку поштен-
ски сандачиња за кои не е означена или е недоволно оз-
начена поштарината, давателот на универзална услуга, 
поштарината, односно делот од поштарината која недо-
стасува, ќе ја наплати од примачот.  

4) Големите корисници можат да ги предаваат по-
штенските пратки и во различните фази во поштенски-
от процес, на начин и под услови уредени со посебен 
договор за големи корисници, во согласност со Законот 
за поштенските услуги и овој правилник. 

5) Давателот на универзална услуга, е должен да ги 
утврди поблиските критериуми  за спроведување на 
обврската од став 4 на овој член, и истите да ги објави 
на својата веб страница. 

 
Услови за пакување и затворање на пратки 

 
Член 27 

1) Под пакување на поштенски пратки се подразби-
ра ставање на содржината на пратката во соодветна об-
вивка (плик, кутија, сандак и др.) заради обезбедување 
на содржината од повреди или од оштетувања, односно 
од намалување на содржината од приемот до достава-
та. 

2) Пакувањето мора да одговара на видот, природа-
та на содржината и формата на пратката, на големина-
та, масата и вредноста на предметот во пратката, на ус-
ловите  и времето на преносот до доставување на при-
мачот. 

3) Испраќачот е должен да се грижи за правилно 
пакување на содржината на пратката, во спротивно е 
одговорен за сите штети што неговата пратка заради 
несоодветно пакување ќе ги направи на другите по-
штенски пратки, објекти и средства на давателот на по-
штенски услуги , возила за пренос, како и за повреди 
или смрт на вработените и на други лица. 

4) Пратките што се предаваат во затворена обвивка 
мораат да бидат така обезбедени што содржината или 
нејзин дел да не може да се извади без видна повреда 
на обвивката и на средствата за затварање на пратката. 
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5) За затворање на поштенска пратка може да се ко-
ристат во зависност од видот и содржината на поштен-
ската пратка, соодветни средства (лепило, леплива лен-
та, поштенска сигурносна налепка, коноп со пломба, 
печатен восок, брава, катанец и сл.). За затворање на 
писмоносната пратка не може да се употреби хефт - 
машина. 

6) Сите поштенски пратки мораат да бидат спакува-
ни, освен оние за кои со оглед на нивната природа па-
кувањето не е потребно. 

7) Испраќачот е должен секој пакет, чија форма 
дозволува, да го поврзе вкрстено со коноп, чија јачина 
и одговара на тежината на пакетот. Ако амбалажата, 
односно обвивката на писмоносната пратка не и обез-
бедува полна сигурност на содржината на пратката во 
преносот, испраќачот е должен таквата пратка вкрсте-
но да ја поврзе со коноп. 

8) Доколку  печатените работи , преминуваат тежи-
на од 2 кг., а ги испраќа ист испраќач, за ист примач во 
исто населено место, испраќачот е должен печатените 
работи да ги стави во посебна вреќа. 

9) Доколку писмо со означена вредност содржи па-
ри или хартии од вредност, за пакување на писмо со оз-
начена вредност мора да се употреби специјален плик, 
обвивка од јака хартија или  платнена обвивка. Писмо 
со означена вредност не може да биде спакувано во 
плик со провиден дел. 

10) За затворање на писмо со означена вредност се 
употребува соодветна пломба, поштенска сигурносна 
налепница или идентичен печатен восок со отпечаток 
на печатникот. 

11) Затворањето на пакети со означена вредност, се 
врши на ист начин како и затворањето на поштенски 
пратки наведени во точка 5 на овој член. 

12) На адресната страна на пакетот од точка 7 на 
овој член, мора да има отпечаток на печатникот во бо-
ја, отпечаток на печат, жиг или потпис на испраќачот, 
иницијали или назив на пломбата доколку пакетот е за-
печатен, затворен со сигурносна поштенска налепка 
односно пломбиран. 

 
Располагање со поштенска пратка 

 
Член 28 

Испраќачот има право да располага со поштенската 
пратката сè до моментот на приемот на пратката од 
страна на примачот. Под располагање со пратката се 
подразбира, право на испраќачот истата да ја: врати, и 
пренасочи пред истата да биде доставена на примачот.  

 
IV. ДИСТРИБУЦИЈА НА ПОШТЕНСКИ ПРАТКИ 
 

Достава на поштенски пратки 
 

Член 29 
1) Поштенските пратки се доставуваат во куќни по-

штенски сандачиња, во станот или во деловната про-
сторија, лично на примачот или на лице кое е овласте-
но од примачот за прием на поштенски пратки. 

2) Поштенските пратки, по правило, се доставуваат 
лично на примачот или на лицето што тој го овластил 
за прием на пратката. 

3) Доколку примачот е правно лице, пратката се до-
ставува на лице кое е овластено за прием на пратки од 
правното лице. 

4) Препорачаните поштенски пратки, како и прио-
ритетните поштенски пратки кои не можеле непосред-
но да се достават, можат да се достават во куќни по-
штенски сандачиња, доколку примачот на поштенските 
пратки писмено ја овластил поштенската единица. 

5) Пратките кои се адресирани на лица под стара-
телство, на лица во притвор или на лица кои се наоѓаат 
на издржување на казна затвор, не можат да се доста-
ват на примачот ниту на други лица ако надлежниот 
орган поднел такво барање до единицата на поштенска 
мрежа. 

6) Пратките за лицата од став 5 на овој член, по-
штенската единица ги доставува, и тоа: 

- за лица под старателство - на нивниот старател; 
- за лица во притвор - на истражниот орган; 
- за лица кои се наоѓаат на издржување казна затвор 

- на управникот на казненопоправниот завод во кој се 
наоѓа примачот, односно на лице што управникот го 
ополномоштил за прием на пратки. 

7) Оштетените и препакуваните поштенски пратки 
се доставуваат во единицата на поштенска мрежа, лич-
но на примачот или на лицето кое примачот го има ов-
ластено. 

8) За посебни исклучоци поврзани со доставата на 
поштенски пратки, на барање на давателот на универ-
залната услуга, согласност дава Агенцијата за пошти.  

 
Потврдување на прием на поштенски пратки од 

страна на примачот 
 

Член 30 
1) Примачот на препорачана поштенска пратка, 

писмо со означена вредност, пакет и пакет со означена 
вредност е должен приемот на пратката да го потврди 
со свој потпис и датум на приемот.  

2) Кога примачот е неспособен за пишување поради 
некој телесен недостаток, потврдување на приемот на 
пратката врши сведок чиј идентитет се утврдува со по-
мош на личните исправи. 

3) Кога пратката од името на примачот ја прима не-
гов полномошник, член на домаќинството или кај при-
мачот постојано вработено лице, во потписот мора да 
се означи и односот кон примачот. 

4) Потврдување на приемот на пратки за правни ли-
ца, врши овластеното лице со својот потпис и со отпе-
чаток на печатот на правното лице. Отпечаток на печа-
тот не е потребен кога пратките се доставуваат на пол-
номошник. 

5) Примачот има право да одбие прием на поштен-
ска пратка. 
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Враќање на поштенски пратки 
 

Член 31 
1) Давателот на универзалната услуга може да  вра-

ти поштенска пратка на испраќачот, во следните слу-
чаи:  

- Доколку примачот одбие прием на пратката; 
- Доколку испраќачот побара, пред да се достави 

пратката на примачот, истата да се врати; 
- Доколку адресата е непотполна,  
- Доколку примачот е непознат; 
- Доколку примачот отпатувал или се преселил на 

непозната адреса; 
- Доколку примачот починал; 
- Доколку примачот не ја подигнал пратката во ро-

кот означен за подигање на пратки согласно член 36 на 
овој Правилник. 

2) По исклучок од став 1 алинеја 6 на овој член, 
обична поштенска пратка може да се достави на член 
од домаќинството на починатиот. 

3) Во зависност од изјавата на испраќачот, доколку 
пакет се враќа на испраќачот поради неможност да се 
достави на примачот, давателот на универзалната услу-
га од испраќачот  наплаќа цена за услугата, во соглас-
ност со ценовникот за поштенските услуги. 

 
Враќање на веќе доставени поштенски пратки 

 
Член 32 

1) Веќе доставените поштенски пратки, можат да се 
вратат во поштенска единица во следните случаи: 

- пратките што биле погрешно доставени на друго 
лице наместо на примачот или на лицето овластено за 
прием на поштенски пратки; 

- пратките адресирани на физички лица што не биле 
доставени непосредно на примачот или на неговиот 
полномошник, туку на член на семејството на прима-
чот, на вработено лице  во деловната просторија на 
примачот. 

2) За вратени отворени поштенски пратки, поштен-
ската единица, составува записник за неисправноста на 
пратката, доколку се враќа отворена пратка со означена 
вредност, при составувањето на записникот мора да 
присуствува и лицето што ја враќа пратката и записни-
кот да го потпише. 

3) Пошторазнесувачот може да прими веќе доставе-
ни обични поштенски пратки само ако биле погрешно 
доставени и ако се враќаат неотворени. 

 
Рокови за подигање на поштенски пратки кои се ис-

порачуваат преку поштенски единици 
 

Член 33 
1) Поштенските пратки кои се испорачуваат во по-

штенските единици може да се подигнат во рок од 7 
дена односно во рок од 24 часа, доколку пратката содр-
жи пчели, пијавици и свилени буби.  

2) Меѓународен пакет може да се подигне во  рок 
од 30 дена.  

3) Утврдените рокови во овој член почнуваат да те-
чат наредниот ден од денот кога на примачот му е 
оставено известувањето за пристигната пратка. 

 
Враќање на платен износ за неизвршена и делумно 

извршена поштенска услуга 
 

Член 34 
1) Давателот на универзалната услуга, го враќа пла-

тениот износ за неизвршена или делумно извршена по-
штенска услуга  на барање од испраќачот, кога испра-
ќачот бара пратката да се врати пред испраќањето од 
поштенската единица, во која ја предал пратката  во из-
нос од 80 % од платениот износ. 

2) Давателот на универзалната услуга за поштен-
ските пратки вратени по службена должност, го враќа 
платениот износ за неизвршената или делумно изврше-
ната поштенска услуга, во следните случаи:  

- кога поштенската пратка  се враќа на испраќачот 
од поштата на царинење поради тоа што не ги испол-
нуваат условите предвидени со царинските односно де-
визни прописи, во висина на делот што ќе остане кога 
платениот износ ќе се намали за износот одреден за 
плаќање на таа поштенска пратка во внатрешен сообра-
ќај. 

- кога пратката се враќа на испраќачот поради тоа 
што не одговара на условите за прием, согласно член 
26 од овој правилник, 90 % од платениот износ. 

 
Неврачливи поштенски пратки 

 
Член 35 

1) Поштенски пратки кои, од било која причина не 
можат да се достават на примачот ниту да се вратат на 
испраќачот,  давателот на универзалната услуга, коми-
сиски ќе ги прегледа, и по потреба ќе ги отвори поради 
утврдување на адресата на примачот или испраќачот. 

2) Доколку поштенската пратка не може да му биде 
доставена на примачот ниту да му биде вратена на ис-
праќачот ниту врз основа на комисискиот преглед од 
став (1) на овој член, давателот на универзална услуги 
мора: 

- обичните поштенски пратки кои содржат само 
писмени соопштенија, комисиски веднаш да ги уни-
шти; 

- препорачаните пратки, пратките со означена вред-
ност и пакетите, да ги чува една година,  сметајќи од 
денот на комисискиот преглед. 

3) Ако при комисиски преглед на неврачлива пра-
тка се утврди дека содржината на пратката е подложна 
на расипување, давателот на универзалната услуга по 
исклучок од одредбите од став 2 од овој член, на сме-
тка на испраќачот ќе изврши јавно продавање на оној 
дел од поштенската пратката кој е подложен на расипу-
вање. 

4) Доколку поштенската пратка е со мала вредност 
во однос на трошоците за јавна продажба, или ако по-
стои опасност содржината на поштенската пратката бр-
зо да се расипе, давателот на универзалната услуга, мо-
же таквата поштенска пратка да ја продаде и без јавна 
продажба. 
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5) Доколку извршувањето на продажбата на по-
штенската пратка според став 3 и 4 на овој член не е 
возможна, давателот на поштенските услуги, комиси-
ски ќе ја уништи таа пратка. 

6) Испраќачот има право да ги побарува средствата 
добиени од продажбата на неврачливата поштенска 
пратка во рок од 18 месеци. 

7) Добиениот износ од продажбата, по одбивање на 
трошоците, Давателот на поштенски услуги, ќе ги исп-
лати на испраќачот доколку во рокот наведен во став 6 
на овој член, испраќачот поднесе барање за исплата. 

 
Најдени работи во простории на давателот на по-

штенски услуги 
 

Член 36 
1) Најдената работа за која ќе се утврди од која по-

штенска пратка потекнува, ќе се врати во таа пратка. 
2) Доколку не може да се утврди од која поштенска 

пратка најдената работа потекнува, давателот на уни-
верзалната услуга, таа работа ќе ја чува три месеци од 
денот кога е најдена. 

3) Доколку, сопственикот на најдената работа не се 
јави и не ја подигне во рок од три месеци од денот кога 
е најдена, давателот на универзалната услуга, може 
преку јавна продажба да ја продаде најдената работа, 
на начин утврден во член 35 од овој Правилник.  

4) Износот добиен од продажбата на најдената ра-
бота, по одбивање на трошоците и на евентуално најде-
ни пари се чуваат 18 месеци. 

 
Полномошно 

 
Член 37 

Корисниците на поштенските услуги можат да при-
маат препорачани поштенски пратки,   пратки со озна-
чена вредност и пакети преку полномошник, овластен 
од страна на примачот. 

 
Докажување на идентитет 

 
Член 38 

Доколку примачот на кого поштенската пратка му 
се доставува не му е познат на пошторазнесувачот, 
примачот е должен да го докаже својот идентитет.  

 
V. РОКОВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕР-

ЗАЛНАТА УСЛУГА 
 

Рокови за обезбедување на универзалната услуга во 
внатрешен поштенски сообраќај 

 
Член 39 

1) Поштенските пратки мораат да бидат пренесени 
во рок од еден ден (Д+1), односно во рок од три дена 
(Д+3 ), пропишани од страна на Агенцијата за пошти.  

2) Денови во кои роковите не течат, се сметаат:  
- ден на прием на пратката; 
- ден кога поштата не работи; 

- денови на  доцнење заради неточна или недоволна 
адреса на пратката; 

- денови на  доцнење заради виша сила; 
- денот на прием и денот по денот на прием на пра-

тката, доколку таа била предадена по означено најкас-
но време за прием на поштенската пратки во точки за 
пристап. 

 
Рокови за обезбедување на поштенски пратки во 

меѓународен поштенски сообраќај 
 

Член 40 
1) Роковите за обезбедување на поштенските пра-

тки во меѓународниот сообраќај се различни во завис-
ност од оддалеченоста на одредишната земја и објаве-
ните стандарди на одредишните земји. 

2) Поштенските пратки за земјите во Европа, треба 
да се пренесат во рокот од 3 работни дена (Д+3), од-
носно најдоцна од  пет работни дена ( Д+5) .   

3) Одредбата од членот 39 став 2 од овој Правилник 
се применува и за пратките во меѓународниот поштен-
ски сообраќај.  

 
VI. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА-

ТА УСЛУГА 
 

Начин и рокови за плаќање на универзалната услуга 
 

Член 41 
1) Цените за извршените поштенски услуги, давате-

лот на универзалната услуга ги наплатува од корисни-
кот, однапред во готово, со замена на меѓународни ку-
пони за одговор или други законски пропишани пла-
тежни средства. 

2) Поштенските услуги може да се платат со одло-
жено плаќање врз основа на договор помеѓу корисни-
кот на услугата и давателот на универзалната услуга. 

 
Начин на означување на поштарината 

 
Член 42 

Поштарината на поштенската пратка, може да се 
означи на следните начини: 

-поштенски марки што се во оптек; 
-машина за франкирање; 
-втиснати марки или други видови на втиснување; 
-печатарски ознаки дека поштенските услуги се 

платени (механичка, механографска и електронска).  
 

VII. ПОСТАПКА СО РЕКЛАМАЦИИ 
 

Основи за поднесување рекламации 
 

Член 43 
Корисникот на поштенски услуги, има право да 

поднесе рекламации за предадена поштенска пратка на 
давателот на универзалната услуга, во следните слу-
чаи: 

- Доколку смета дека поштенската пратка не е до-
ставена на примачот; 
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- Доколку поштенската пратка е оштетена или огра-
бена; 

- Доколку недостасува дел од содржината на по-
штенската пратка; 

- Доколку поштенската пратка е доставена со пре-
чекорување на предвидениот рок за достава; 

- Доколку поштенската пратка се враќа на испраќа-
чот без наведени причини.     

 
Рокови за поднесување рекламации 

 
Член 44 

1) Кога испраќачот или друго овластено лице смета 
дека поштенската пратка не е доставена на примачот 
во случаите наведени во членот 43 ставовите 1, 4 и 5 
може да поднесе писмена рекламација до давателот на 
универзалната услуга во рок од три месеци од денот на 
испраќање на пратката. 

2) Примачот или друго овластено лице може да 
поднесе рекламација до давателот на универзалната ус-
луга за оштетување, ограбување или за намалената со-
држина на поштенската пратка: 

- веднаш ако оштетувањето е видливо однадвор и 
- во рок од 24 часа од приемот на поштенската пра-

тка, доколку оштетувањето не е видливо однадвор, под 
услов примачот да докаже дека оштетувањето или на-
малувањето на содржината на поштенската пратка на-
станало пред нејзиното доставување на примачот. 

3) Доколку примачот или друго овластено лице, од-
носно испраќачот или друго овластено лице не подне-
сат рекламација во роковите утврдени во Член 63 од 
Законот за поштенски услуги, како и одредбите од овој 
член, став 1 и 2,  ги губат правата за надоместок на 
штета. 

4) Примачот или испраќачот можат да поднесат 
рекламација и по истекот на предвидениот рок, наве-
ден во став 1 од овој член, најдоцна во рок од 12 месе-
ци од денот на прием на пратката, но без право на на-
домест на штета. 

 
Неоштетени поштенски пратки 

 
Член 45 

Поштенската пратка се смета за неоштетена докол-
ку се исполнети, следните услови: 

-Доколку, се утврди дека при доставата на препора-
чана пратка, пратка со означена вредносна и пакет на 
примач или друго овластено лице,  нејзината тежина е 
иста со тежината назначена на самата пратка;  

-На надворешната обвивка нема видливи знаци на 
повреда или оштетување, односно дека печатите и дру-
гите средства за затварање или другите амбалажни ма-
теријали не се оштетени. 

 
Поднесување на рекламации 

 
Член 46 

Корисникот на поштенски услуги може да поднесе 
рекламација во поштенските единици на давателот на 
универзалната услуга.  

1) Корисникот на поштенски услуги може да подне-
се рекламација во: 

- поштенска единица каде е предадена пратката, 
или во било која друга поштенска единица,  

- Преку факс, електронска пошта и други електрон-
ски средства.    

2) Рекламации за изгубени, ограбени или оштетени 
препорачани пратки, пратки со означена вредност и па-
кети, корисникот ја покренува врз основа на потврда за 
прием на пратката. 

 
Рекламации поради оштетување или намалување 

на содржината на пратката 
 

Член 47 
1) Рекламација заради оштетување или намалување 

на содржината на пратката, примачот ја покренува врз 
основа на барање за комисиски преглед на пратката во 
поштенската единица која ја доставила пратката. Дава-
телот на универзалната услуга е должен врз основа на 
поднесеното барање да изготви записник, доколку та-
ков записник веќе не е составен во текот на преносот.  

2) Кога примачот на пратката поднесе рекламација 
по приемот на пратката, во предвидениот рок, должен е 
на поштенската единица, да и ја поднесе на увид пра-
тката на која се однесува рекламацијата.   

3) Доколку во случајот од точките 1 и 2 на овој чл-
ен е потребно присуство на стручно лице (вештак) зар-
ади проценување на големината на оштетувањето и п-
ричините за настанатата штета, трошоците за вештаче-
њето ги авансира страната што предложила вештачење. 

 
Рекламации за неизвршена достава или пречекору-

вање на рокот за пренос 
 

Член 48 
1) Рекламација за неизвршена достава или за прече-

корување на рокот за пренос за обични писма, корис-
никот може да ја поднесе до давателот на универзална-
та услуга преку: поштенска единица, факс или еле-
ктронска пошта. 

2) Писмената рекламација корисникот, поднесува 
заедно со потврдата за приемот на пратката, доколку 
рекламацијата се однесува на препорачана пратка, пра-
тка со означена вредност и пакет. 

3) Примачот може да поднесе рекламација за прече-
корување на рокот за преносот на писмоносни пратки, 
до поштенската единица која ја извршила доставата, 
при што давателот на универзалната услуга е должен 
на примачот да му обезбеди доказ за времето и датумот 
на доставување на пратката.  

4) Доказ за времето и датумот на достава на писмо-
носни пратки, го обезбедува давателот на универзална 
услуга, на барање на примачот на пратката. 

5) Поднесување на рекламација по основите наведе-
ни во член 43 од овој правилник, во внатрешниот соо-
браќај, давателот на универзална услуга, ја обезбедува 
без паричен надомест.   
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6) Доколку испраќачот бара рекламационата по-
стапка да се изврши по телеграфски пат, го плаќа изно-
сот за телеграмата и за телеграфскиот одговор, според 
Ценовникот на Давателот на универзалната услуга. 

 
Рокови за решавање на рекламации 

 
Член 49 

Давателот на универзалната услуга, мора да одгово-
ри на поднесената рекламација во рок од: 

- 30 дена од денот на нејзиното поднесување, за по-
штенските пратки во внатрешен поштенски сообраќај и 

- во рок од 2 месеци од денот на нејзиното поднесу-
вање за поштенските пратки во меѓународен поштен-
ски сообраќај, односно во рок од 7 дена доколку се ко-
ристи меѓународен информативен систем за решавање 
на рекламации.  

 
Надомест на штета 

 
Член 50 

1) Корисникот на поштенски услуги правото за на-
домест на штета, го остварува врз основа на поднесено 
писмено барање, до давателот на универзалната услуга.  

2) Барањето од став 1 на овој член испраќачот го 
поднесува до давателот на универзалната услуга на кој 
ја предал пратката, а примачот до давателот на универ-
залната услуга што ја доставил пратката. 

3) Во барањето за надомест, корисникот на услуга-
та или овластеното лице е должен да ја определи виси-
ната на стварната вредност на штетата. 

4) Барањето за надомест, корисникот или овласте-
ното лице може да го поднесе до давателот на универ-
залната услуга, во рок од 3 месеци од денот на добива-
ње на одговор на поднесената рекламацијата, или  од 
истекот на рокот од 30 дена за одговор на рекламација-
та предвиден во член 49 од овој правилник.  

5) Барањето за надомест на штета за оштетени по-
штенски пратки наведени во член 47 од овој правил-
ник, корисникот го поднесува до давателот на универ-
залната услуга, заедно со изготвениот записник за не-
исправност.  

6) Давателот на универзалната услуга, мора да по-
стапи по поднесеното барање во рок од 8 дена од денот 
на приемот на барањето.  

7) Доколку во рок од 30 дена од денот на поднесу-
вање на Барањето за надомест давателот на универзал-
ната услуга не одговори, корисникот или овластеното 
лице може да поднесе тужба до надлежниот суд. 

 
VIII. ПРИСТАП ДО ПОШТЕНСКА МРЕЖА 
 

Пристап до поштенска мрежа 
 

Член 51 
1) Пристап до поштенска мрежа претставува дост-

апност до капацитети, средства, простории и/или услу-
ги на давателите на поштенски услуги, под определени 
услови, заради обезбедување на поштенски услуги. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен на 
давателите на поштенски услуги да им овозможи при-
стап до следните делови на поштенската мрежа: по-
штенски единици за обезбедување на универзална ус-
луга, поштенски единици за преработка, отпрема, пре-
воз и достава  на поштенски пратки. 

3) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ги утврди начинот и условите за пристап до поштен-
ската мрежа, цената за пристап и други прашања повр-
зани со пристапот и во вид на понуда за пристап да ја 
достави до Агенцијата за одобрување.  

 
Точки за пристап до поштенската мрежа 

 
Член 52 

Точки за пристап претставуваат сите видови на фи-
зички објекти на давателот на универзална услуга, 
вклучувајќи ги и поштенските преградоци каде се вр-
ши испорака на поштенските пратки примени во при-
стап.  

Поштенски услуги во пристап 
 

Член 53 
Давателот на универзалната услуга е должен на да-

вателите на поштенски услуги, да овозможи пристап 
до поштенската мрежа, на поштенски услуги во рамки-
те на опсегот на универзалната услуга.   

 
Член 54 

(Начин и услови за пристап до поштенска мрежа) 
 
1) Давателот на универзална услуга е должен да 

овозможи пристап до поштенската мрежа, на даватели-
те за поштенски услуги, на недискриминирачки и 
транспарентен начин, согласно одредбите од Законот 
за поштенски услуги.  

2) По исклучок од член 51 на овој правилник, дава-
телот на универзалната услуга, може да одбие пристап 
до поштенската мрежа, само во случај кога склучува-
њето на Договорот претставува закана за обезбедување 
на универзалната поштенска услуга. 

3) Пристап до поштенската мрежа се остварува врз 
основа на барање за пристап поднесено од давателот на 
поштенските услуги. 

4) Давателот на универзалната услуга мора да обез-
беди пристап на поштенски пратки на давателите на 
поштенски услуги, во следните точки за пристап до по-
штенската мрежа: 

- Поштенски единици за обезбедување на поштен-
ски услуги; 

- Поштенски преградоци; 
- Поштенските единици за преработка, отпре-

ма,превоз и достава  на поштенски пратки;  
- База на адреси со поштенски броеви и доставни 

реони; 
- Давателот на универзалната услуга може да овоз-

можи пристап и во други точки и средства на поштен-
ската мрежа, на начин и услови предвидени со овој 
правилник.   
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5) Минималниот обем на поштенски пратки кои да-
вателите на поштенски услуги или големите корисни-
ци, ги предаваат во пристап изнесува 1,000 пратки за 
коресподенција и 500 пакети за еднократно предавање.  

6) Давателот на универзалната услуга, по одобрува-
ње на понудата од страна на Агенцијата, должен е 
истата да ја објави.   

7) Давателот на универзална услуга, врз основа на 
примено барање за пристап од друг давател на поштен-
ски услуги, го овозможува пристап до поштенската 
мрежа, врз основа на Договор.  

8) Договорот за пристап до поштенската мрежа од 
став 8 од овој член, треба да ги содржи следните одред-
би: 

- Права и обврски на давателот на универзалната 
услуга и корисникот на пристапот до поштенската мре-
жа, 

- Видови на поштенски услуги кои ќе се обезбеду-
ваат во пристапот преку поштенската мрежа, 

- Точки за пристап до поштенската мрежа, 
- Цени, и услови за плаќање, 
- Постапка во случај на промени во договорот, 
- Рок на важност на договорот и можни причини за 

раскинување на договорот. 
9) Давателот на универзалната услуга, треба да го 

склучи договорот најдоцна во рок од 60 дена од денот 
на приемот на барањето од давателот на поштенски ус-
луги. Давателот на универзалната услуга, копија од 
потпишаниот договор како и измените и дополненија-
та, доколку ги има, доставува до Агенцијата за пошти. 

 
Цени за пристап до поштенска мрежа 

 
Член 55 

1) Цените за пристап до поштенската мрежа треба 
да бидат базирани врз основа на трошоци, утврдени врз 
недискриминаторска основа за еднакви услови и една-
кви услуги за сите даватели на поштенски услуги.  

2) За пристап до поштенска мрежа, давателот на 
универзална услуга на давател на поштенски услуги, 
пресметува цена, која се утврдува во договорот за при-
стап. 

3) При утврдувањето на цената и условите за при-
стап до јавната поштенска мрежа, давателот на универ-
зална услуга и Агенцијата, должни се да не прават раз-
лика меѓу различни даватели на поштенски услуги, се 
додека се земаат во предвид истите услови.          
 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 56 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нуваат  да важат: Правилник за утврдување на општите 
услови за вршење на поштенски услуги („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 18/2005), Правил-
ник за општите услови за обезбедување на универзал-
ната поштенска услуга („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 131/2008), Правилник за номенклату-
ра на поштенски услуги („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 18/2005), Правилник за номенкла-
турата на универзалната поштенска услуга („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 131/2008) и Пра-
вилникот за пристап до јавната поштенска мрежа на 
други даватели на универзална поштенска услуга бр. 
09-345/2 од 15.12.2009 год. 

 
Член 57 

 
Влегување во сила на правилникот 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.09-147/4                               Агенција за пошти                                  

 31 август 2011 година             Претседател на комисија, 
           Скопје                             Љупчо Мешков, с.р.  

__________ 
3203. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за поштен-
ски услуги („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата 
за пошти на состанокот одржан на ден 31.8.2011 годи-
на, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРИСТАП ДО УНИВЕР-
ЗАЛНАТА УСЛУГА, СО УТВРДУВАЊЕ НА ПОД-
РАЧЈАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА МРЕЖАТА, НА 
РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ПОШТЕНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 

И БРОЈ НА ПОШТЕНСКИ САНДАЧИЊА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се дефинираат критериумите за 

пристап до универзалната услуга, со утврдување на по-
драчјата на единиците на мрежата, на растојание меѓу 
поштенските единици и број на поштенски сандачиња, 
критериуми за работно време на поштенските единици, 
како и други прашања поврзани со организацијата на 
поштенската мрежа со цел обезбедување на универзал-
ната услуга на цела територија на Република Македо-
нија.  

 
II. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИСТАП ДО УНИВЕРЗАЛ-

НАТА УСЛУГА 
 

Точки за пристап до универзална услуга 
 

Член 2 
Точки за пристап до универзалната услуга, претста-

вуваат сите видови на објекти во кои корисниците мо-
жат да предадат поштенски пратки. Точки за пристап 
до универзалната услуга се организира преку:  

- поштенски единици,  
- поштенски сандачиња,  
- збирни поштенски сандачиња,  
- доставно подрачје на поштенска единица.  
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Критериуми за пристап до универзалната услуга 
 

Член 3 
1) Давателот на универзална услуга е должен да ги 

почитува принципите за поставување на точките за 
пристап до универзалната услуга врз основа на следни-
те критериуми: 

а) да бидат достапни на населението; 
б) да ги исполнува условите за квалитет на универ-

залната услуга и  
в) да бидат во согласност со критериумите за густи-

на на точките за пристап до универзалната услуга. 
2) Агенцијата во зависност од локалните, географ-

ски, технички, економски и безбедносни услови, може 
да одобри исклучоци во однос на критериумите за точ-
ки за пристап, критериумите за работното време и гу-
стината на точките за пристап до универзалната услуга.  

 
III. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА НА ЕДИНИЦИТЕ 

НА МРЕЖАТА 
 

Поштенска мрежа 
 

Член 4 
1) Под поштенска мрежа се подразбираат, сите по-

штенски единици, поштенски центри за сортирање, ди-
стрибутивни центри и други објекти,  поштенска опре-
ма и средства, меѓусебно поврзани во единствена тех-
ничка технолошка целина,  која давателот на универ-
залната услуга ја користи за обезбедување на поштен-
ски услуги на цела територија на Република Македони-
ја.  

2) Давателот на универзалната услуга е должен по-
штенската мрежа да ја организира, одржува и развива, 
во согласност со одредбите на овој Правилник. 

3) Давателот на универзалната услуга е должен да 
овозможи пристап до поштенската мрежа за други да-
ватели на поштенски услуги, во согласност со одредби-
те од Законот за поштенски услуги. 

4) Давателот на универзална услуга е должен еднаш 
годишно да достави до Агенцијата за пошти,  а најдоц-
на до 31.12. во тековната година, извештај за тековните 
капацитети  и густината на поштенската мрежа и го-
дишна програма за одржување на поштенската мрежа 
за наредната година. Годишната програма мора да ги 
содржи сите предвидени измени кои се однесуваат на 
обезбедување на универзалната услуга, како и образло-
жение и причини за предвидените промени. 

 
Поштенски единици 

 
Член 5 

1) Поштенски единици претставуваат точки за при-
стап, во кои давателот на универзална услуга обезбеду-
ва поштенските услуги.   Поштенските единици треба 
да имаат име, поштенски број, име на населено место и 
поштенски жиг.  

2) Организациски форми на поштенските единици 
кои обезбедуваат поштенски услуги се: 

- Поштенски единици и нивните посебни организа-
циски делови кои обезбедуваат поштенски услуги за 
корисниците; 

- Поштенски единици за преработка, отпрема, пре-
воз и достава  на поштенски пратки.   

3) Името на поштенската единица, заедно со по-
штенскиот број, треба да бидат означени  на посебна 
табла и истакната на влезната страна на поштенската 
единица. 

4) Поштенските единици кои обезбедуваат поштен-
ски услуги за корисниците се: 

- пошта; 
- шалтерска пошта; 
- сезонска пошта; 
- договорна пошта. 
5) Пошта претставува поштенска единица во која се 

обезбедуваат сите видови на поштенски услуги пред-
видени со Законот за поштенски услуги и Правилникот 
за општите услови за обезбедување на универзалната 
услуга и се врши доставување на поштенски пратки на 
одредено доставно подрачје. 

6) Шалтерска пошта претставува поштенска едини-
ца која обезбедува прием на сите видови поштенски 
пратки предвидени со Законот за поштенски услуги и 
Правилникот за општите услови за обезбедување на 
универзалната услуга.  

7) Сезонска пошта претставува поштенска единица 
во која се обезбедуваат поштенски услуги сезонски во 
одреден период од годината.  Сезонската поштенска 
единица може да има и одредено доставно подрачје на 
кое врши доставување на поштенски пратки.  

8) Договорната пошта претставува поштенска еди-
ница во која се обезбедуваат сите видови на поштенски 
услуги предвидени со Законот за поштенски услуги и 
Правилникот за општите услови за обезбедување на 
универзалната услуга, формирана врз основа на дого-
вор со правни и физички лица. Договорната пошта мо-
же да има свое определено доставно подрачје на кое 
врши доставување на поштенски пратки.  

9) Давателот на универзалната услуга треба во се-
која поштенска единица  да објави список на имиња на 
поштенски единици со поштенски броеви.    

 
Поштенски сандачиња 

 
Член 6 

1) Поштенски сандачиња претставуваат точки за 
пристап до универзалната услуга,  во кои се обезбедува 
прием на поштенски пратки во текот на 24 часа без 
присуство на поштенски работници. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен да 
постави поштенски сандачиња на јавни места, улици и 
објекти со цел на корисниците да им се  обезбеди при-
стап до универзалната услуга.   

3) Поштенските сандачиња мора да бидат направе-
ни и поставени на начин што ќе овозможи безбедност и 
сигурност на поштенските пратки. 
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4) Давателот на универзалната услуга е должен нај-
малку еднаш дневно да ги празни поштенските санда-
чиња, согласно назначеното време и денови на празне-
ње на самото сандаче.  

5) Давателите на универзалната услуга, поштенско 
сандаче треба да го означат со: 

- број на поштенското сандаче; 
- денови и време на празнење на поштенското сан-

даче; 
- име на поштенската единица која врши празнење 

на поштенското сандаче.  
 

Исклучоци за празнење на поштенски сандачиња 
 

Член 7 
1) Поради непристапност на теренот до корисникот,  

или недоволна патна инфраструктура, односно ретко 
населени места, давателот на универзалната услуга, 
може да ги празни поштенските сандачиња, најмалку 2 
пати во текот на работните денови во неделата.  

2) Давателот на универзалната услуга должен е до 
Агенцијата да достави барање за исклучоци за празне-
ње на поштенските сандачиња од ставот 1 од овој член.   
Агенцијата за пошти дава согласност  на поднесеното 
барање за исклучоците поврзани со празнење на по-
штенските сандачиња. 

 
Збирно поштенско сандаче 

 
Член 8 

1) Збирно поштенско сандаче  претставува, точка за 
пристап до универзалната услуга преку кое се врши 
прием и достава на поштенски пратки.  

2) Давателот на универзална услуга ги поставува 
збирните поштенски сандачиња со согласност на ко-
рисниците на поштенски услуги и со согласност на 
Агенцијата за пошти.  

 
Доставно подрачје на поштенска единица 

 
Член 9 

1) Доставно подрачје на поштенска единица прет-
ставува организациски дел на поштенската единица, 
организиран за доставување на поштенски пратки. По-
шторазнесувачот на доставното подрачје на поштен-
ската единица, врши достава и прием на поштенски 
пратки, во согласност со начинот и условите за прием 
на поштенски пратки, дефиниран во Правилникот за 
општите услови за обезбедување на универзалната ус-
луга.  

2) Пошторазнесувачот на доставното подрачје вр-
ши прием на поштенски пратки за кореспонденција. 

3) Организацијата на доставата во поштенските 
единици се врши преку поделба на доставното подрач-
је на поштенската единица на доставни реони на по-
шторазнесувачот. Големината на доставниот реон зави-
си од количината и видот на поштенски пратки кои 
треба да се достават, конфигурацијата на теренот, како 
и од времето кое е потребно, пратките да се достават 
на приемачот. 

4) Доставното подрачје на одредена поштенска еди-
ница, може да се подели на блиско и широко доставно 
подрачје. 

5) Блиско доставно подрачје на поштенската едини-
ца опфаќа едно или повеќе населени места. На блиско-
то доставно подрачје, доставување на поштенски пра-
тки се врши најмалку еднаш дневно, 5 работни денови 
во текот на неделата. 

6) Широко доставно подрачје на поштенската еди-
ница, претставува подрачје надвор од блиското достав-
но подрачје, а во рамките на доставното подрачје на 
поштенската единица.  

 
Исклучоци за поделба на доставни подрачја  

на поштенските единици 
 

Член 10 
1) Поради непристапност на теренот до корисникот,  

или недоволна патна инфраструктура, односно ретко 
населени места, давателот на универзалната услуга, 
должен е доставување на поштенски пратки на широко 
доставно подрачје од членот 9 став 6 од овој Правил-
ник, да врши најмалку два пати во работните денови во 
текот на неделата.  

2) Давателот на универзалната услуга е должен до 
Агенцијата да достави барање со детална анализа на 
исклучокот кој се однесува на поделба на доставното 
подрачје на поштенската единица наведен во ставот 1 
од овој член. Агенцијата за пошти дава согласност  на 
поднесеното барање за исклучоците поврзани со по-
делба на доставните подрачја на поштенските единици. 

 
Посебни организациски делови на поштенските 

единици 
 

Член 11 
1) Посебни организациски делови на поштенската 

единица која обезбедува поштенски услуги за корисни-
ците се: 

- истурен шалтер; 
- поштенски преградок; 
- писмоносна станица на пошторазнесувачот; 
- подвижна пошта. 
2) Истурен шалтер претставува посебен организа-

циски дел на поштенската единица во кој се обезбедува 
прием и достава на поштенски пратки. Истурениот 
шалтер треба да има: име, поштенски жиг на поштата 
на која организациски и припаѓа. Истурениот шалтер 
може да се организира во стоковни куќи, сајмишта, тр-
говски центри, болници, универзитети и во објекти на 
други физички и правни лица. 

3) Поштенски преградок претставува посебен орга-
низационен дел на поштенските единици во кој се 
обезбедува испорака на поштенски пратки. Поштен-
ските преградоци се поставуваат во просториите на по-
штенската единица или во објекти од јавен интерес. 
Поштенскиот преградок се доделува на барање на ко-
рисникот, кој добива повеќе од 5 поштенски пратки 
дневно, и се користи врз основа на договор. Преку по-
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штенски преградок, може да се испорачуваат поштен-
ски пратки за коресподенција, книги, каталози, весни-
ци и периодични списанија.    

4) Писмоносна станица на пошторазнесувачот прет-
ставува посебен организациски дел на поштенската 
единица каде пошторазнесувачот во одредено време 
извршува одредени поштенски услуги. 

5) Подвижната пошта, претставува посебен органи-
зациски дел на поштенската единица организирана во 
соодветно превозно средство во кои се извршуваат 
одредени поштенски услуги. Преку подвижната пошта 
се обезбедуваат поштенски услуги на одредено гео-
графско подрачје, спрема утврден ред за превоз.  Дава-
телот на универзалната услуга треба да ги информира 
корисниците на поштенската услуга за времето и ме-
стото на предавање на поштенските пратки во подвиж-
ни пошти.  

 
Поштенски единици за преработка, отпрема, превоз 

и достава  на поштенски пратки 
 

Член 12 
1) Поштенските единици за преработка, отпрема, 

превоз и достава  на поштенски пратки во внатрешен и 
меѓународен поштенски сообраќај се: 

- поштенски центар за сортирање; 
- дистрибутивен центар; 
- изменична пошта; 
- пошта за царинење. 
2) Поштенски центар за сортирање претставува по-

штенска единица во кој се врши преземање, превоз, 
преработка и отпрема на поштенски пратки до дистри-
бутивните центри, или до поштенските единици за до-
става. Давателот на универзалната услуга е должен по-
штенскиот центар за сортирање да го организира на на-
чин на кој ќе обезбеди функционирање на поштенскиот 
сообраќај и обезбедување на поштенските услуги, во 
согласност со одредбите од Законот за поштенски ус-
луги и актите на Светскиот поштенски сојуз, Правил-
никот за општите услови за обезбедување на универ-
залната услуга и овој правилник.   

3) Дистрибутивен центар претставува поштенска 
единица во која се  врши сортирање и дистрибуција на 
поштенски пратки до поштенски единици за достава, 
како и до доставните реони на доставното подрачје на 
поштенската единица.  

4) Изменична пошта претставува поштенска едини-
ца во кој се вршат работи поврзани со пристигање, пре-
земање, преработка и отпрема на поштенски пратки, за 
и од меѓународниот поштенски сообраќај. 

5) Пошта за царинење претставува поштенска еди-
ница во кои се обезбедува поднесувањето на царински-
от преглед на поштенските пратки од и за меѓународ-
ниот поштенски сообраќај. Работењето на Поштата за 
царинење се организира во соработка со Царинската 
управа на Република Македонија. 

Посебни организациони делови на поштенски еди-
ници за преработка, отпрема, превоз и достава  на 

поштенски пратки 
 

Член 13 
1) Посебни организациони делови на поштенски 

единици за преработка, отпрема, превоз и достава  на 
поштенски пратки се: 

- авио пошта, 
- центар за контрола и заштита на поштенски пра-

тки.  
2) Авио пошта претставува посебен организациски 

дел на поштенските единици за преработка, отпрема, 
превоз и достава  на поштенски пратки, во кој се врши 
прием, отпрема и насочување на поштенски пратки по 
авионски летови, лоцирана на аеродром.   

3) Центарот за контрола и заштита на поштенски 
пратки претставува посебен организациски дел на по-
штенските единици за преработка, отпрема, превоз и 
достава  на поштенски пратки, во кој се врши контрола 
и заштита на поштенски пратки од безбедносен аспект.  
 

Критериуми за густина на точки за пристап  
до универзална услуга 

 
Член 14 

1) Давателот на универзалната услуга е должен да 
постави точки за пристап, така што со покриеноста на 
подрачјето да ги задоволи потребите на корисниците и 
одредбите за квалитет за обезбедување на поштенските 
услуги и одредбите на овој Правилник. 

2) Давателот на универзалната услуга треба да ги 
постави поштенски единици, спрема следните просеч-
ни критериуми:  

- една поштенска единица да обезбедува универзал-
на услуга во просек на 70 км2, 

- една поштенска единица просечно да обезбедува 
поштенски услуги за најмногу 7.000 жители и 

- најмал број на жители на една поштенска единица 
не може да биде помал од 1.500 а истовремено растоја-
нието на населените места до најблиската поштенска 
единица  не може да биде поголемо од 30 км. 

3) Просечниот број жители и км2   од точките 1 и 2 
од ставот 2 на овој член се однесуваат на цела терито-
рија на Република Македонија.   

4) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ги применува следните критериуми за густина на по-
штенските единици: 

- Во населени места до 25.000 жители, најголемата 
оддалеченост од местото на живеење на жителите до 
3,5 км.  

- Во населени места од 25.001 до 80.000 жители, 
најголемата оддалеченост од местото на живеење на 
жителите до 3 км.  

- Во населени места со повеќе од 80.001 жители, 
најголемата оддалеченост од местото на живеење на 
жителите до 2 км.  
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5) Давателот на универзална услуга е должен да по-
стави најмалку едно поштенско сандаче во согласност 
со следните критериуми:  

- во населените места каде  број на жители е од 500 
до 2000 жители, задолжително се поставува најмалку 
по 1 поштенско сандаче. 

- во населените места каде број на жители е од 2001 
до 5000 жители, задолжително се поставуваат најмалку 
2 поштенски сандачиња. 

- на секои 1500 жители во населено место кое има 
од 5001 до 25.000 жители, 

- на секои 2000 жители во населено место кое има 
од 25.001 до 80.000 жители, 

- на секои 2500 жители во населено место кое има 
повеќе од 80.001 жители. 

6) Давателот на универзалната услуга треба да ги 
организира точките за пристап на начин кој ќе овозмо-
жи оддалеченоста до најблиската точка за пристап за 
сите корисници, да изнесува: 

- најмногу 2 км. од јавниот пат; 
- 10 минути со превозно средство на јавен превоз во 

населени места.  
7) Давателот на универзалната услуга може на ба-

рање на правно лице или од единиците локална самоу-
права, да отвори поштенска единица, под услов подно-
сителот на барањето да ги сноси трошоците за изград-
ба, опремување на поштенската единица и да го обез-
беди потребниот работен простор.  

8) Барањето поднесено од правното лице или еди-
ниците на локалната самоуправа треба да содржи ела-
борат врз основа на кој ќе се утврди дека поштенската 
единица нема да работи со загуба или доколку работи 
со загуба истата да ја покрие подносителот на барање-
то.    

 
Опрема и средства на поштенска мрежа 

 
Член 15 

Под опрема и средства на поштенската мрежа се 
подразбираат опрема и средствата за работа, односно 
типизирана опрема од електронски и механички уреди, 
поштенски автомати, како и типизирани транспортни 
превозни средства и друга опрема и средства со кои се 
обезбедува функционирање на поштенскиот сообраќај 
и обезбедување на поштенските услуги.  

 
Затворање или измена на поштенски единици 
 

Член 16 
1) Поштенските единици можат да се затвараат или 

изменат под услов, корисниците на поштенски услуги 
и понатаму да добиваат соодветни квалитетни поштен-
ски услуги. 

2) За затварање на поштенска единица подолго од 
шест месеци давателот на универзална услуга треба да 
добие претходна согласност од Агенцијата, врз основа 
на претходно доставено барање со образложение  до 
Агенцијата. 

3) Со барањето од ставот 2 на овој член, давателот 
на универзалната услуга е должен да ја достави постој-
ната состојба, која ги содржи разумните потреби на ко-
рисниците на поштенски услуги со образложение за 
потребите за затварање на поштенската единица, како 
и начинот на кој ќе се обезбедува универзалната услуга 
по затварање на поштенската единица.     

4) За секоја измена на поштенската мрежа, давате-
лот на универзалната услуга е должен најмалку еден 
месец претходно да ја извести Агенцијата. 

Под измени на поштенската мрежа, се подразбира: 
- преселување од една во друга локација во исто на-

селено место, 
- трансформирање на поштенската единица во дого-

ворна пошта,  
- промена на работното време на поштенската еди-

ница,  
- трансформација на видот на поштенската едини-

ца. 
5) Давателот на универзалната услуга, може при-

времено да ја затвори поштенската единица на одреде-
но подрачје, во период помалку од 6 месеци, заради 
градење на друга или за реновирање на објектот. За 
време на привременото затворање на поштенската еди-
ница, давателот на универзална услуга е должен  да 
обезбеди, минимални услови за обезбедување на по-
штенски услуги преку точките  за пристап до универ-
залната услуга, наведени во член 3 став 1 од овој Пра-
вилник, или пренесување на работата во друга најбли-
ска поштенска единица. Давателот на универзалната 
услуга е должен најмалку еден месец пред привремено 
затварањето на поштенската единица да ја извести 
Агенцијата за пошти и да наведе каде и како ќе ја обез-
бедува поштенската услуга во периодот на привреме-
ното затварање на поштенската единица.  

6) Давателот на универзална услуга, мора однапред да 
ги информира корисниците на поштенски услуги, најмал-
ку 15 дена пред да настапи затварањето, измената или 
привременото затворање на поштенската единица.  

 
Поставување на поштенски објекти 

 
Член 17 

Поштенските објекти во кои се обезбедуваат по-
штенските услуги се градат  и поставуваат на места кои 
ќе овозможат ефикасен и безбеден пристап на корисни-
ците на поштенски услуги.   

 
IV. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПОШТЕНСКИ ЕДИНИЦИ 

 
Работно време на поштенски единици 

 
Член 18 

1) Давателот на универзалната услуга е должен да 
ја обезбедува универзалната услуга со најмалку еден 
прием и едно доставување во текот на еден работен ден 
и не помалку од 5 работни дена во неделата. Работното 
време на поштенските единици кои работат со корис-
ници на поштенски услуги, треба да изнесува најмалку 
7 часа, секој работен ден во неделата.    
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2) Давателот на универзалната услуга, работното 
време во зависност од организациската форма на по-
штенската единица и локацијата на поштенските еди-
ници, може да го организира преку:  

- непрекинато работно време во период од 24 часа; 
- целодневно работно време во период од 12 часа; 
- еднократно работно време од најмалку 7 часа. 
3) Давателот на универзална услуга може да го ме-

нува работното време на поштенските единици врз ос-
нова на анализа на состојбата, за што претходно треба 
да ја извести Агенцијата и притоа да ја образложи по-
требата за измената. 

4) Давателот на универзалната услуга е должен ра-
ботното време да го истакне на влезот на поштенската 
единица.  

5) Давателот на универзалната услуга е должен нај-
малку 15 дена пред да настане измената на работното 
време на поштенската единица, да ги извести корисни-
ците за поштенски услуги преку писмено известување 
поставено на влезот во поштенската единица.  

 
Критериуми за работно време на поштенски  

единици 
 

Член 19 
1) Непрекинато работно време се организира во по-

штенски единици лоцирани на гранични премини, се-
дум дена во неделата. 

2) Целодневно работно време се организира во по-
штенски единици лоцирани во населени места со пове-
ќе од 50.000 жители, за секој работен ден во неделата. 

3) Еднократно работно време се организира во по-
штенски единици во населени места со помалку од 
50.000 жители, за секој работен ден во неделата.   

4) Поштенските преградоци за корисниците се 
отворени во рамките на работното време на поштенска-
та единица.   

 
Исклучоци од критериуми за работно време  

на поштенски единици 
 

Член 20 
1) Поради непристапност на теренот до корисникот,  

или недоволна патна инфраструктура, односно ретко 
населени места, давателот на универзалната услуга, 
може да го организира работното време на поштенска-
та единица како комбинирано работно време од кое 3  
часа поштенската единица ќе обезбедува прием на по-
штенски пратки, а останатите 4 часови ќе се врши до-
ставување на поштенски пратки. 

2) Давателот на универзалната услуга должен е да 
ја извести Агенцијата за поштенските единици кои ра-
ботат со комбинирано работно време како и да ги до-
стави работните времиња за прием и доставување на 
поштенски пратки. Агенцијата за пошти дава соглас-
ност  за исклучоците поврзани со критериумите за ра-
ботното време на поштенските единици. 

База на адресни податоци 
 

Член 21 
1) Давателот на универзална услуга е одговорен за 

управување со базата на адресните податоци во доста-
вата.  

2) Под адресни податоци се подразбираат: подато-
ци за адреси по доставни реони, броеви на доставни ре-
они, поштенски броеви и имиња на поштенските еди-
ници кои вршат достава на поштенски пратки и други 
податоци поврзани со доставата. Давателот на универ-
залната услуга е должен да врши периодично ажурира-
ње на базата на адресни податоци поврзани со доставу-
вање на поштенски пратки.  

3) Пристапот до базата на адресните податоци се 
врши врз основа на барање, поднесено од корисниците 
или од давателите на поштенски услуги, до давателот 
на универзалната услуга. Давателот на универзалната 
услуга обезбедува пристап до базата на адресни пода-
тоци под еднакви услови за сите, врз основа на дого-
вор.   

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 22 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нуваат да важат: Правилник за утврдување на подрач-
јата на единиците на мрежата на основниот поштенски 
оператор за вршење на универзална поштенска услуга 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/2005), Правилник за утврдување на критериумите за 
пристапот до универзалната поштенска услуга ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 131/2008), 
Правилник за утврдување на подрачјата на единиците 
на поштенска мрежа на давателот на универзалната по-
штенска услуга ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 131/2008). 

 
Член 23 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија".                         

 
       Бр. 09-147/5                             Агенција за пошти 
31 август 2011 година              Претседател на комисија, 
            Скопје                                 Љупчо Мешков, с.р. 

__________ 
3204. 

Врз основа на член 30 став 4 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр 158/2010), Комисијата како орган на Агенција-
та за пошти на состанокот одржан на ден 31.8.2011 го-
дина донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА УНИ-
ВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА  КОИ ДАВАТЕЛОТ НА УНИ-
ВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ОБЈАВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет 

 
Член 1 

1. Со овој Правилник се пропишува видот и содр-
жината на податоците и информациите кои давателот 
на универзалната услуга е должен да ги објави на вид-
но место во просториите наменети за корисниците или 
на својата веб страна во согласност со Законот за по-
штенски услуги и подзаконските акти донесени врз ос-
нова на него. 

2. Одредбите на овој Правилник се применуваат за 
универзалната услуга. 

 
Цел 

 
Член 2 

Со овој Правилник се обезбедуваат: 
1. информации за пристап, цени и услови за обезбе-

дување на универзалната услуга; 
2. информации за пристап до поштенската мрежа; 
3. информации за правата и обврските на давателот 

на универзалната услуга и корисниците поврзани со 
обезбедување на универзалната услуга;  

4. информации за квалитет и безбедност на универ-
залната услуга. 

 
II. ИНФОРМАЦИИ  ЗА  ПРИСТАП, ЦЕНИ  И  УСЛОВИ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 

 
Информации за пристап до универзалната услуга 

 
Член 3 

Давателот на универзална услуга е должен на јавно 
место во деловните простории наменети за корисници 
на поштенски услуги или на својата веб страна да обја-
ви податоци и информации за: 

- работното време на секоја поштенска единица, ка-
ко и за поштенските сандачиња (број на поштенско 
сандаче, време на празнење на сандачето, име и теле-
фонски број на поштенската единица која го празни 
сандачето);  

- можноста за предавање на поштенски пратки во 
подвижни пошти; 

- забранета содржина на поштенски пратки, соглас-
но член 60 од Законот за поштенски услуги и актите на 
Светскиот поштенски сојуз. 

 
Информации за цени на универзална услуга 

 
Член 4 

1. Цените за обезбедување на универзалната услуга, 
одобрени од Агенцијата, давателот на универзалната 
услуга е должен да ги објави на својата веб страница и 

во деловните простории наменети за корисници на по-
штенски услуги, како и да ги стави на корисниците на 
поштенските услуги на увид, по нивно барање. 

2. Давателот на универзална услуга е должен да го 
објави на видно место и Правилникот за големи корис-
ници со критериумите за одобрување на попустите, ка-
ко и цените за големите корисници треба да бидат ед-
накви за сите големи корисници кои користат поштен-
ски услуги под еднакви услови. 

3. Цените за обезбедување на универзалната услуга 
објавени за корисниците треба да бидат во форма во 
која ќе биде лесно разбирлив за корисниците.  

4. Корисникот на поштенски услуги ги плаќа цени-
те за обезбедување на услугите во согласност со обја-
вените цени. 

5. Плаќање за обезбедување на поштенски услуги 
се врши пред или по извршувањето на услугата. 

6. Плаќањето за обезбедување на поштенски услуги 
корисникот го врши во готово или со уплата на сметка 
на давателот на универзална услуга. 

 
Информации за услови за обезбедување на  

универзална услуга 
 

Член 5 
1. Давателот на универзална услуга е должен да ги 

објави Општите услови за обезбедување на универзал-
ната услуга согласно член 48 став 3 од законот, а осо-
бено: 

- видот на поштенските услуги кои ги обезбедува; 
- видот на дополнителни поштенски услуги кои ги 

обезбедува, а кои се поврзани со основните услуги; 
- условите за прием на поштенските пратки; 
- условите за достава на поштенските пратки;  
- начинот на пакување и затварање на поштенски 

пратки и  
- други работи поврзани со обебзедувањето на уни-

верзалната услуга.  
2. Давателот на универзална услуга  е должен да 

стави на видливо место примероци од јасно потполне-
ти обрасци кои се користат при обезбедување на по-
штенските услуги.   

3. Давателот на универзална услуга е должен по 
нивно барање да ги стави на корисниците на поштен-
ските услуги на увид Законот за поштенски услуги и 
сите подзаконски акти донесени врз основа на него, а 
кои се поврзани со обезбедувањето на поштенските ус-
луги, а посебно Општите услови за обезбедување на 
универзалната услуга. 

 
III. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИСТАП  
ДО ПОШТЕНСКАТА МРЕЖА 

 
Информации за пристап до поштенската мрежа и до 
услуги кои се поврзани со обезбедувањето на 
поштенските услуги на  даватели на поштенски 

услуги 
 

Член 6 
1. Давателот на универзална услуга е должен да 

обезбеди информации поврзани со обезбедувањето 
пристап до поштенската мрежа, односно да обезбеди 
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податоци и информации за начинот и условите за при-
стап до поштенската мрежа, до капацитети, средства, 
простории и услуги, информации поврзани со цената за 
пристап и информации за други прашања поврзани со 
пристапот до поштенската мрежа. 

2. Информациите и податоците за пристап до по-
штенската мрежа и до услуги кои се поврзани со обез-
бедувањето на поштенските услуги на даватели на по-
штенски услуги, дадени во вид на понуда одобрена од 
страна на Агенцијата за пошти, давателот на универ-
зална услуга е должен да ги објави на видно место во 
деловните простории наменети за корисници на по-
штенски услуги или на својата веб страна. 

 
IV. ИНФОРМАЦИИ   ЗА  ПРАВАТА  И  ОБВРСКИТЕ 
НА ДАВАТЕЛОТ НА УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА И 
КОРИСНИЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Информации за правата и обврските на давателот 
на универзална услуга поврзани со обезбедување на  

универзалната услуга 
 

Член 7 
Давателот на универзална услуга е должен да обез-

беди инфомации и податоци за правата и обврските 
при обезбедување на поштенските услуги во смисла: 

- да наплатува цени за поштенски услуги, како и за 
дополнителните поштенски услуги, утврдени во него-
виот ценовник, како и да наплатува цени за посебни ус-
луги на барање на корисникот, кои се поврзани со ос-
новната услуга, 

- да чува и обработува податоци за корисниците на 
поштенски услуги кои се составен дел на адресата на 
поштенската пратка, доколку тие податоци се потребни 
за обезбедување на поштенските услуги, во согласност 
со прописите со кои се регулира заштита на личните 
податоци, 

- да обезбедува поштенски услуги во рокови утвр-
дени со Законот за поштенски услуги и подзаконските 
акти донесени врз основа на него;  

- да обезбедува непрекинато обезбедување на по-
штенски услуги;  

- да обезбедува доверливост/тајност на поштенски-
те пратки и податоците за корисниците,  

- да организира служба за грижа за корисниците и 
да ги објави информациите за контактирање со неа, 

- да спроведе постапка по поднесена рекламација, 
односно приговор од страна на корисниците на по-
штенските услуги. 

 
Информации за правата и обврските на корисниците 

на поштенските услуги 
 

Член 8 
1. Давателот на универзална услуга е должен да 

обезбеди информации и податоци за правата и обвр-
ските на корисниците на поштенските услуги во 
смисла: 

- да користи поштенски услуги, 
- да избере соодветен вид на поштенска услуга, 
- да располага со поштенската пратка во текот на 

преносот, сè до достава на пратката на примачот, 
- да побара информации од давателот на поштен-

ските услуги, информации во врска со преносот и до-
ставата на пратката, 

- да покрене рекламациона постапка по поштенска 
пратка,  

- да бара и да добие информација која се однесува 
на услугите што ги обезбедува давателот на универзал-
на услуга, како и за цените за користење на истите, 

- да избере поштенска услуга соодветна на содржи-
ната на пратката, со цел навремено и безбедно да се 
пренесе и достави поштенската пратка, 

- да почитува упатства или соопштенија дадени од 
страна на давател на универзална услуга кои се однесу-
ваат за обезбедување на поштенските услуги. 

 
V. ИНФОРМАЦИИ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ 

НА УНИВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА 
 
Информации за квалитет на универзалната 

услуга 
 

Член 9 
1. Давателот на универзална услуга е должен на 

видно место да ги објави информациите поврзани со: 
- квалитетот за обезбедување на универзалната ус-

луга, и тоа посебно за секое географско подрачје; 
- постапката за покренување на рекламации и при-

говори од страна на корисниците. 
2. Давателот на универзална услуга е должен на го-

дишно ниво да ги објавува резултатите поврзани со 
квалитетот на обезбедување на универзалната услуга.  

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 10 

Со денот на влегување во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за видот и содржина-
та на информациите кои давателот на универзалната 
поштенска услуга е должен да ги објави бр. 09- 256/6 
од 30.9.2010 година.  

 
Член 11 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија.“  

 
Бр. 09-147/6                             Агенција за пошти 

31 август 2011 година            Претседател на  комисија, 
   Скопје                                 Љупчо Мешков, с.р. 
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3205. 
Врз основа на член 65, став 11 од Законот за по-

штенските услуги („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/2010), Комисијата како орган на 
Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 
31.8.2011 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ  НА  ПОСТАПУВАЊЕ  ПРИ  РЕШАВАЊЕ 
НА СПОРОВИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Co овој Правилник се уредува начинот на постапу-
вање на Агенцијата за пошти при спогодбено решава-
њето на споровите и спорните односи кои настанале 
помеѓу: 

- давателот на универзалната услуга и давателите 
на поштенски услуги во врска со пристап до поштен-
ската мрежа, до елементите на инфраструктурата и до 
услугите кои се поврзани со обезбедувањето на по-
штенски услуги на давателите на поштенски услуги, и 

- даватели  на поштенски услуги  и  корисници на 
поштенски услуги, во случаите пропишани со Законот 
за поштенските услуги и прописите донесени врз осно-
ва на тој закон. 

 
Член 2 

Постапката за спогодбено решавање на споровите и 
спорните односи од  член 1 на овој Правилник, е до-
броволна, ефикасна, брза и евтина постапка која се во-
ди пред Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: 
Агенцијата), во која страните настојуваат спорниот од-
нос да го решат на мирен начин со помош на стручната 
служба на Агенцијата која неутрално и непристрасно  
им помага да постигнат заедничко прифатливо реше-
ние.  

 
Член 3 

Со одредбите на овој Правилник не се ограничува 
правото на избор на страните во секое време да се 
откажат од започнатата постапка за спогодбено реша-
вање на спорот и спорот да го решат во судска постап-
ка, во облигациони, трговски, потрошувачки и други 
спорни односи со кои странките можат слободно да 
располагаат со своите барања во согласност со закон, а 
кои произлегуваат од Законот за поштенските услуги. 

 
II. Поведување постапка пред Агенцијата за пошти 

 
Член 4 

Постапката за спогодбено решавање на спорови се 
иницира со доставување до Агенцијата за пошти пис-
мено барање за поведување постапка за спогодбено ре-
шавање на спор од едната или од двете страни во спо-
рот кои претходно со писмен договор се договориле 
меѓусебниот спор да го решат спогодбено пред Аген-
цијата за пошти. 

Член 5 
Барањето од членот 4 на овој Правилник  мора да 

биде разбирливо и да содржи сè што е потребно за да 
може да се постапува по него, а особено: 

- назив и седиште на органот до кој се поднесува ; 
- основот на барањето за поведување постапката за 

спогодбено решавање на спор;         
- означување на страните во спорот  (полниот назив  

и адреса на седиштето за правното лице и име и адреса 
и место на живеење за физичко лице);  

- означување на одговорното лице на правното лице 
како и на друго лице доколку е овластено да ја застапу-
ва страната или на нејзиниот полномошник; 

- адресата, телефонскиот број, број на телефакс и e-
mail адреса на подносителот на барањето и на неговиот 
полномошник, како и адресата, телефонскиот број, 
број на телефакс, e-mail адреса на спротивната странка; 

- барањето на странката, со предлог за решавање на 
спорот; 

- околностите на спорниот однос со наведување на 
сите докази од кои произлегуваат или го прават веро-
јатно постоењето на тие околности. 

Подносителот, односно неговиот полномошник е 
должен своерачно да го потпише Предлогот.  

Во прилог на писменото од став 1 на овој член под-
носителот ги доставува сите наведени докази на кои се 
повикува во барањето вклучително и оригиналот или 
нотарски заверен препис од договорот со кој странките 
се договориле спорот да се решава спогодбено во по-
стапка со посредување пред Агенцијата. 

 
Член 6 

Постапката за спогодбено решавање на спорови ја 
води Комисија за спогодбено решавање на спорови (во 
понатамошниот текст: Комисија) формирана со Одлука 
на директорот за секој конкретен предмет.  

Комисијата е составена од три члена од редот на 
вработените во стручната служба на Агенцијата за по-
шти.  

Комисијата од став 1 на овој член има мандат не-
пристрасно, независно од страните во спорот  да врши 
заеднички и/или посебни посреднички сослушувања на 
страните и да предлага начин за решавање на спорот. 

   
Член 7 

По добивање на барањето од член 5 на овој Правил-
ник, Комисијата од член 6 на овој Правилник ја цени 
комплетноста на документацијата, законскиот основ и 
исполнетоста на условите за поведување на  постапка-
та за спогодбено решавање на спор. 

За поведување на постапката Комисијата не донесу-
ва посебен акт. 

Во случај кога Комисијата ќе оцени дека не посто-
јат услови за поведување на  постапката за спогодбено 
решавање на спор, донесува заклучок и го доставува на 
подносителот на барањето. 

Против заклучокот на Комисијата од став 3 на овој 
член не е дозволена  жалба. 



Стр. 54 - Бр. 146 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 октомври 2011 
 

Член 8 
Кога постапката започнува на барање на една од 

страните, Комисијата најдоцна во рок од седум дена по 
приемот на предлогот истиот го доставува до спротив-
ната странка на одговор, определувајќи при тоа рок во 
кој може да се даде писмениот одговор. 

По добивање на одговорот, Комисијата до страните 
испраќа писмена покана во која ќе го определи денот, 
часот и местото каде ќе се врши посредничкото сослу-
шување на страните. 

    
Член 9 

Страните, доколку поинаку не се договориле, мо-
жат во кое било време во текот на постапката да изне-
суваат свои предлози за спогодбата со која ќе го решат 
спорот. 

Во случаите од ставот (1) на овој член, Комисијата 
на секоја страна и дава можност да се произнесе по 
предлозите. 

 
Член 10 

Комисијата може да комуницира со страните заед-
но или одвоено. 

По правило, страните и од нив овластени лица при-
суствуваат на посредничките сослушувања, а други ли-
ца можат да присуствуваат само со претходна соглас-
ност на страните, како и со дозвола на Комисијата. 

 
Член 11 

Посредничките сослушувања се доверливи. 
Информациите што Комисијата ги прима од која 

било страна во постапката, може да и ги открие на дру-
гата страна, освен оние за кои страната ќе определи де-
ка се доверливи. 

 
Член 12 

Постапката за посредување завршува: 
а) со склучување на писмена спогодба за решавање 

на спорот меѓу страните, на денот на склучување на 
спогодбата; 

б) со писмен заклучок на Комисијата, по извршени 
консултации со страните, дека не се оправдани ната-
мошни обиди за посредување, на денот на донесување-
то заклучокот; 

в) со писмена изјава потпишана од двете страни до 
Комисијата дека постапката за спогодбено решавање е 
завршена, на денот на поднесување на изјавата и 

г) со писмена изјава на која било од страните на по-
стапката до другата страна и Комисијата, дека се отка-
жува од натамошно водење на постапката за спогодбе-
но решавање, на денот на поднесување на изјавата. 

 
Член 13 

Комисијата подготвува писмен предлог на спогодба 
за разрешување на спорот и им го доставува на страни-
те. 

Ако страните ја прифатат спогодбата од ставот (1) 
на овој член, нејзината содржина се внесува во мемо-
рандум што го потпишуваат страните  во спорот. 

 Меморандумот од ставот (2) на овој член се соста-
вува во пет еднообразни примероци, по два за странки-
те и еден за Агенцијата. 

Секој од примероците на меморандумот од ставот 
(2) на овој член го потпишуваат странките, а го заверу-
ваат членовите на Комисијата која ја водела постапката 
и директорот со свој потпис и печат на Агенцијата. 

Кога страните сакаат на спогодбата да и дадат сила 
на извршна исправа, содржината на спогодбата ја со-
лемнизира нотар. 

 
Член 14 

Секоја страна ги сноси своите трошоци од постап-
ката за посредување, освен ако страните поинаку не се 
спогодат, за што депонираат аванс кај Агенцијата.  

По завршување на постапката, непотрошените 
средства од примениот аванс од ставот (1) на овој член, 
Агенцијата им ги враќа на страните кои ги депонирале. 

 
Член 15 

Постапката за спогодбено решавање на спорот за-
вршува во рок од 30 дена од денот на приемот на пис-
мениот предлог за започнување на постапка за решава-
ње на спорот, без оглед на нејзиниот исход. 

Крајниот рок за решавање на спорот на овој член 
може да се продолжи доколку тоа е потребно заради 
обемот на постапката, со писмена согласност на двете 
страни, но не смее да биде подолг од четири месеца. 

 
Член 16 

Агенцијата при спогодбеното решавање на споро-
вите е должна  да ги има предвид и целите за обезбеду-
вање на ефикасна конкуренција на пазарот и заштита 
на интересите на корисниците на поштенските услуги, 
согласно закон. 

Агенцијата ги објавува на својата веб-страна одлу-
ките, односно постигнатите спогодби меѓу странките 
во постапките за спогодбено решавање на споровите 
при што води сметка за примена на прописите за за-
штита и пристап до лични податоци и до класифицира-
ни информации. 

 
III. Поведување управна постапка по службена  

должност 
 

Член 17 
 Кога е тоа со закон утврдено, како и кога ќе утврди 

или дознае дека со оглед на постојната фактичка со-
стојба треба, заради заштита на јавниот интерес да се 
поведе управна постапка, Агенцијата ќе поведе постап-
ка по службена должност при што ќе ги земе во пред-
вид и наводите и околностите од барањето  на странка-
та за спогодбено решавање на спор. 

По поведувањето на управна постапка по службена 
должност од став 1 на овој член, Агенцијата писмено 
го известува подносителот на барањето. 

Управната постапка по службена должност од став 
1 на овој член, се поведува и води согласно Законот за 
општата управна постапка, доколку со Законот за по-
штенските услуги  поинаку не е уредено. 
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IV. Преодни и завршни одредби 
 

Член 18 
Со влегување во сила на овој Правилник, престану-

ва да важи Правилникот за решавање на спорови бр.09-
249/7 од 31.8.2010 година.  

 
Член 19 

Овој Правилник  влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во  „Службен весник на Република 
Македонија.“ 

  
      Бр. 09-147/7                             Агенција за пошти 
31 август 2011 година              Претседател на комисија, 
           Скопје                                Љупчо Мешков, с.р. 

__________ 
3206. 

Врз основа на член 51, став 3 од Законот за поштен-
ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 158/2010), Комисијата како орган на Агенци-
јата за пошти на состанокот одржан на 20.9.2011 годи-
на, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНО СМЕ-
ТКОВОДСТВО НА ДАВАТЕЛОТ НА УНИВЕРЗАЛНА  

УСЛУГА 
 

Предмет и цел на уредување 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредуваат принципите за на-

чинот на водење на посебно сметководство и сметко-
водство на трошоците на давателот на универзалната 
услуга (во понатамошен текст: давател). 

Целта на овој Правилник е да се спречи внатрешно-
то субвенционирање на другите услуги кои ги обезбе-
дува давателот со приходите остварени од обезбедува-
ње на универзалната услуга, регулирање на цените на 
поштенските услуги и регулирање на цените за при-
стап до поштенската мрежа. 

 
Посебно сметководство 

 
Член 2 

Давателот во рамките на внатрешниот сметководс-
твен систем треба да води посебна сметководствена 
евиденција најмалку за следните групи на поштенски 
услуги: 

а) за поштенски услуги во рамките на резервирани-
те услуги; 

б) за поштенски услуги во рамките на универзална-
та услуга; 

в) за другите поштенски услуги што ги обезбедува 
надвор од универзалната услуга. 

Давателот треба да воспостави внатрешен сметко-
водствен систем кој ќе се заснова на доследно приме-
нети и објективно оправдани принципи на сметководс-
твото на трошоците во согласност со пропишаните и 
усвоените сметководствени стандарди, на начин кој ќе 
овозможи преглед и контрола на трошоците за секоја 
од услугите наведени во овој член. 

Давателот треба да обезбеди транспарентност во 
работењето на начин што ќе ги прикажува трансферни-
те цени помеѓу различните деловни активности, од 
став 1 на овој член. Барањето за транспарентност исто 
така се однесува и на работењето помеѓу вертикално 
поврзани независни правни лица со цел да се обезбеди 
транспарентност и прегледност на нивните продажни 
цени и внатрешните трансферни цени. 

Одредување на трошоци 
 

Член 3 
Во рамките на сметководствениот систем, воспо-

ставен согласно член 2 од овој Правилник, трошоците 
треба да бидат одредени на следниот начин: 

- Трошоци кои можат директно да бидат определе-
ни за посебна услуга треба да бидат одредени на овој 
начин; 

- Заедничките трошоци, односно трошоците кои не 
можат директно да бидат определени за посебна услу-
га, ќе бидат одредени врз основа на физички критериу-
ми кои прецизно ја рефлектираат вкупната експлоата-
ција на капацитетите и средствата (користење на клуч); 

- Доколку заедничките трошоци не можат да се 
одредат директно дури и со користење на клуч, заед-
ничките трошоци може да се поделат врз основа на 
пресметаниот однос помеѓу овие заеднички трошоци 
од една страна и вкупните заеднички трошоци од друга 
страна. 

 
Сметководствен систем 

 
Член 4 

За исполнување на барањата од член 3 на овој Пра-
вилник, треба да се користи методата на потполно 
одредување на трошоците (fully allocated cost – FAC) и 
системот на одредување на трошоците по активности 
(аctivity-based costing – ABC). 

Други системи на трошковно сметководство за 
одредување на трошоците може да бидат имплементи-
рани од страна на давателот на универзална услуга 
единствено ако ги задоволуваат барањата од член 3 од 
овој Правилник. 

Агенцијата за пошти, за сопствени потреби, може 
да користи и други методи за одредување на трошоци-
те доколку има недостаток на имплементација на про-
пишаните методи од страна на давателот на универзал-
ната услуга. 

 
Услови за посебното сметководство 

 
Член 5 

Давателот е должен да обезбеди опис на системот 
на одредувањето на трошоците, во кој се наведени ос-
новните категории во кои трошоците се групирани и 
утврдени, како и начинот и постапката кои се користат 
за распоредување на трошоците. 

Давателот, согласно член 2 од овој Правилник, е 
должен да обезбеди податоци за трошоците по видови 
на трошоци, податоци за вкупните трошоци, податоци 
за трошоци по групи на услуги и поединечни податоци 
за трошоци по услуга, како и податоци за трошоци по 
фази на извршување на услугите. Давателот е должен 
да ги прикаже методите на одредување на трошоците 
со сите потребни детали со кои ќе се овозможи провер-
ка на односот меѓу трошоците и цената на услугите. 

Давателот е должен да ја прикаже поврзаноста по-
меѓу внатрешниот систем на одредување на трошоците 
и финансиското сметководство. 

Давателот е должен податоците од овој член да ги 
достави до Агенцијата. 

 
Согласност на системот за сметководство 

 
Член 6 

Агенцијата дава согласност на системот за сметко-
водство на давателот на универзална услуга, врз основа 
на извршена ревизија од страна на независна ревизор-
ска куќа, независно од давателот на универзалната ус-
луга и за одлуката писмено го известува давателот.  
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Констатациите на независната ревизорска куќа од 
став 1 на овој член, Агенцијата ќе ги објави на својата 
веб страна, вклучувајќи го и известувањето за усогла-
сеноста на системот за сметководство на давателот на 
универзалната услуга со Законот за поштенските услу-
ги и подзаконските акти донесени врз основа на него. 

Агенцијата, и по дадената согласност, ќе врши над-
зор, контрола и ќе ја оценува усогласеноста на систе-
мот за сметководство на давателот со член 3 и член 4 
од овој Правилник. 

 
Влегување во сила 

 
Член 7 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за начин на водење на по-
себно сметководство на давател на универзална по-
штенска услуга („Службен весник на Република Маке-
донија“бр. 131/2008). 

 
Член 8 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

          
          Бр. 09-154/4                          Агенција за пошти   
20 септември 2011 година       Претседател на комисија, 
             Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3207. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-
стем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за 
Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 
Скопје, за определување на продажна цена на приро-
ден гас за тарифни потрошувачи  приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 
во четвртиот квартал од 2011 година, на седницата одр-
жана на 19 октомври 2011 година, донесе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ  
ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ ОД 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-
војни Зони (ДТИРЗ) - Скопје, како вршител на енергет-
ските дејности дистрибуција на природен гас, управу-
вање со системот за дистрибуција на природен гас и 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за дистрибуција на приро-
ден гас, продажната цена на природниот гас за четвр-
тиот квартал од 2011 година, се утврдува да изнесува 
31,4324 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 
на овој член, содржани се: 

2.1. Трошоци за набавка на природниот гас во че-
твртиот квартал од 2011 година, во износ од 26,7574 
ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во износ од 0,1392 ден/nm3,  
утврдени со Одлуката за определување продажна цена 
на природен гас во четвртиот квартал од 2011 година  
(„Службен весник” бр. 144/11); 

2.2. Цената за услугата пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,0935 
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-
дажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 
2011 година („Службен весник” бр. 144/11); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас, во износ од 3,4423 ден/nm3, 
утврдени со Одлуката за одобрување на цената за регу-
лиран период за вршење на дејностите дистрибуција на 
природен гас, управување со системот за дистрибуција 
на природен гас и снабдување со природен гас на та-
рифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ 
бр. 44/10).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-
метана без данок на додадена вредност. 

 
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
     УП1 Бр. 08-64 
19 октомври 2011 година                      Претседател,                                     
           Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
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