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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ
ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година

Член 1
Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“
бр. 158/10, 27/14, 42/14 и 187/14) во членот 80 став 1 во воведната реченица
зборовите: „3.500 до“ се бришат.
Ставот (2) се менува и гласи:
„Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече
за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до три години“ се заменуваат со
зборовите: „до една година“.
Во ставот (4) зборовите: „од една до три години“ се заменуваат со зборовите: „до
една година“.
Член 2
Во членот 81 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече
за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 3
Во членот 82 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече
за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 4
Членот 83 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противредност ќе му се
изрече за прекршок на физичко лице – давател на поштенски услуги, ако:
- обезбедува поштенски услуги без општо овластување спротивно на членот 38
став (2) од овој закон,
- обезбедува поштенски услуги кои не се наведени во општото овластување (член
41 став (2)),
- обезбедува пратки за кореспонденција и услуги на директна пошта по цени
пониски од пропишаното ограничување (член 41 ставови (3), (4) и (5)),
- пренесува права и обврски на друго правно лице (член 43),
- обезбедува поштенски услуги и по престанок на важноста на индивидуалната
дозвола и општото овластување (член 46 став (5)),
- обезбедува поштенски услуги и по укинување на индивидуалната дозвола или
општото овластување (член 45 став (7)),
- не води посебно сметководство согласно со членот 51 ставови (1) и (2) од овој
закон,
- достави поштенска пратка спротивно на членот 54 став (1) од овој закон,
- не ја штити тајноста на поштенските пратки при обезбедувањето на
поштенските услуги од членот 58 на овој закон,
- обезбедува поштенски пратки со забранета содржина (член 60),
- не овозможи влегување на овластеното лице согласно со членот 77 ставови (3)
алинеја 1 и (4) алинеја 1 од овој закон,
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- не стави на увид и на барање на овластеното лице да не ги даде сите потребни
информации, податоци и документација согласно со членот 77 ставови (3)
алинеја 2 и (4) алинеја 2 од овој закон и
- не постапи по решение и не ги отстрани утврдените неправилности во
утврдениот рок (член 78 став (3)).
(2) Глоба во износ од 250 до 375 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на физичко лице лице – давател на поштенски услуги, ако:
- не дава на располагање информации и финансиски податоци на Агенцијата
заради извршување на нејзините надлежности (член 25 став (1)),
- не доставува податоци за вкупниот приход (член 35 став (1)),
- не предвиди цени и општи услови од членот 48 став (2) на овој закон,
- го попречува вршењето на надзорот на овластеното лице (член 77 став (1)).
(3) Глоба во износ од 150 до 225 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршок на физичко лице лице – давател на поштенски услуги, ако:
- не прима или не одговори на рекламации од корисници на поштенски услуги
согласно со членот 63 став (6) од овој закон.
(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член на физичко лице,
покрај глобата, може да му се изрече и забрана на вршење дејност во траење до
една година.“
Членот 84 се брише.

Член 5

Член 6
Членот 86 се менува и гласи:
„(1) За прекршоците утврени со овој закон пред поднесување барање за
поведување на прекршочна постапка, овластеното лице е должно на сторителот
на прекршокот да му предложи постапка за порамнување со издавање на
прекршочен платен налог.
(2) Кога овластеното лице ќе го констатира прекршокот од ставот (1) на овој член
составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот,
времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на
прекршокот и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишуваат
овластеното лице и сторителот.
(3) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако
овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на
соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде
прекршочен платен налог.
(4) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен
број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава,
а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување
на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број
на сметката за плаќање и правна поука, а може и други податоци во согласност
со закон.
(5) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е
должен да ја плати глобата изречена согласно со ставовите (4) и (5) на овој член
во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката
означена во платниот налог.
(6) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе
плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
(7) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член,
овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до
надлежниот суд.
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(8) Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог
овластеното лице евидентира дека лицето одбило да се потпише.
(9) Доколку сторителот на прекршокот не се согласи на постапка за порамнување
или во утврдениот рок не ја плати глобата, овластеното лице е должно веднаш да
го извести директорот на Агенцијата и да му ги достави сите списи од надзорот
заради поведување прекршочна постапка.
(10) Агенцијата води евиденција за прекршочните постапки за порамнување и за
издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
(11) Во евиденцијата од ставот (11) на овој член се собираат, обработуваат и
чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на
прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот,
број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.
(12) Личните податоци од ставот (11) на овој член се чуваат пет години од денот
на внесување во евиденцијата.
(13) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува
министерот за транспорт и врски.“
Член 7
По членот 86 се додава нов член 86-а, кој гласи:
“Член 86-а
Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со
Законот за прекршоците.“
Член 8
Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 9
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за поштенските услуги.
Член 10
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
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