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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.187 од 18.12.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија” 

број 158/10, 27/14 и 42/14), насловот пред членот 10 и членот 10 се менуваат и 
гласат: ,,Статут и други акти на Агенцијата и начин на нивно објавување 

 
Член 10 

(1) Организацијата и работењето на Агенцијата поблиску се уредува со Статутот 
на Агенцијата. 
(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одредби за: 

- место, заштитен знак и седиште на Агенцијата, 
- изработка и употреба на печати на Агенцијата, 

- застапување на Агенцијата, 
- начин на именување и разрешување на директорот на Агенцијата, 
- начин за донесување на општи и подзаконски акти на Агенцијата, 

- обврска за вработените во однос на чување на доверливост на податоците и 
- други одредби од значење за работењето на Агенцијата. 

(3) Статутот на Агенцијата е јавно достапен и се објавува на веб страницата на 
Агенцијата. 
(4) Агенцијата донесува општи акти и подзаконски акти за работите од својата 

надлежност, годишен извештај за работата на Агенцијата за претходната година и 
годишна програма за работа на Агенцијата за наредната година. 

(5) Агенцијата одлучува за работите од својата надлежност со донесување на 
одлуки, решенија, препораки и заклучоци. 
(6) Подзаконските акти на Агенцијата се објавуваат во “Службен весник на 

Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата. 
(7) Општите акти, годишниот извештај за работата на Агенцијата за претходната 

година, годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година, 
одлуките и решенијата, како и препораките на Агенцијата се објавуваат на веб 
страницата на Агенцијата“. 

 
Член 2 

Во членот 16 по алинеја 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: 
„- донесува акт за утврдување на висината на вредноста на бодот за  
пресметување на основната плата на вработените во Агенцијата, кој е составен 

дел на финансискиот план на Агенцијата,“ 
 

Член 3 
Во членот 21 во ставот (1) по зборот „работи“ се додаваат зборовите: „во 
стручната служба на Агенцијата, чија внатрешна организација, делокруг на 

работа и услови за вработување поблиску се уредуваат со актите за внатрешна 
организација и систематизација на работите и задачите,“. 

Во ставот (5) зборот „додадоците“ се заменува со зборот „ додатоците“. 
 

Член 4 
Во членот 23 ставот (2) се менува и гласи: 
„Финансискиот план на Агенцијата кој е составен дел на годишната програма за 

работа за наредната година на Агенцијата го усвојува Комисијата и истиот содржи 
податоци за предвидените приходи и трошоци за наредната година.“ 
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Член 5 
Во членот 37 став (4) зборот „преквалификација“ се заменува со зборот 

„претквалификација “. 
По ставот 8 се додаваат пет нови става (9), (10),(11),(12) и (13) кои гласат: 
„(9) По спроведената јавна расправа, Агенцијата за пошти изработува анализа на 

состојбата на пазарот на поштенските услуги во која се вклучени и резултатите 
од следењето на давателот на универзалната услуга, од спроведениот јавниот 

повик за изразување на интерес и од спроведената јавна расправа. 
(10) Агенцијата поведува постапка за определување давател или даватели на 
универзалната услуга со објавување јавен тендер, кога врз основа на анализата 

на состојбата на пазарот на поштенските услуги од ставот (9) на овој член ќе 
оцени дека најмалку двајца даватели на поштенски услуги можат да ја 

обезбедуваат универзалната услуга на начин и под услови пропишани со овој 
закон. 

(11) Во случај да не се исполнети условите од ставот (10) од овој член за 
поведување постапка за определување давател или даватели на универзалната 
услуга со објавување јавен тендер, Агенцијата донесува одлука за назначување 

давател на универзалната услуга со примена на принципите на ефективност, 
објективност и транспарентност . 

(12) Одлуката за определување еден или повеќе даватели на универзалната 
услуга од ставовите (5) и (6) на овој член како и одлуката за назначување 
давател на универзалната услуга од ставот (11) од овој член, директорот на 

Агенцијата за пошти ја донесува со рок на важење од шест до 15 години, во 
зависност од исполнетост на условите од членовите 29, 30, 31 и 33 на овој закон, 

како и од времето потребно за поврат на вложувањата на давателот на 
универзалната услуга. 
(13) Одлуката за определување и одлуката за назначување давател на 

универзална услуга особено содржат: 
- податоци за давателот на универзалната услуга; 

- право и обврска за обезбедување на универзалната услуга во согласност со 
одредбите од овој закон; 
- рокот во кој давателот е должен да започне со обезбедување на универзалната 

услуга; 
- рок на важење на одлуката; 

- обврските кои давателот е должен да ги исполнува за времето на важење на 
одлуката, детално уредени со индивидуалната дозвола.“ 
Ставот (9) станува став (14). 

Во ставот (10) кој станува став (15) зборот „постапка” се заменува со зборот 
,„постапката”. 

Во ставот (11), кој станува став (16), по зборот „определување” се додаваат 
зборовите: „односно за назначување,“ 
 

Член 6 
Насловот и членот 42 се менуваат и гласат: 

,,Време на важење на индивидуалната дозвола и на општо овластување 
 

Член 42 

(1) Индивидуалната дозвола од членот 40 од овој закон, Агенцијата за пошти ја 
издава со време на важење од шест до 15 години. 

(2) Општото овластување од членот 41 од овој закон Агенцијата за пошти го 
издава на неопределено време.” 
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Член 7 
Во членот 43 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Обезбедување услуги во прием и/или во достава на поштенски пратки во 
внатрешен поштенски сообраќај, кое што го врши друго правно или физичко лице 
во име и за сметка на давателот на универзалната услуга врз основа на договор 

за услуги, не се смета за пренесување на правата и обврските дадени во 
индивидуалната дозвола во смисла на ставот (1) од овој член. Начинот и 

критериумите за избор на правното и физичкото лице со кое се склучува 
договорот за услуги се утврдени со подзаконски акт од членот 36 став (2) од овој 
закон. 

(4) Договорот од став (3) на овој член, се склучува во писмена форма, за 
обезбедување точки за пристап до универзалната услуга организирани преку 

поштенски единици на договорна пошта и доставно подрачје на поштенски 
единици во согласност со критериумите за пристап до универзалната услуга 

утврдени со подзаконски акт од член 36 став (2) од овој закон.” 
 

Член 8 

Членот 54 се менува и гласи:  
„Достава на поштенски пратки 

 
Член 54 

(1) Давателот на поштенски услуги е должен поштенските пратки да ги достави 

во станот односно во деловните простории на примачот, по правило лично на 
примачот или на лице овластено од примачот односно на овластено лице за прием 

на пратки во правното лице или во куќно поштенско сандаче за достава или во 
деловните простории на давателот на поштенски услуги. 
(2) Доставата во поштенските преградоци поставени во деловните простории на 

давателот на поштенски услуги, како и доставата на пратки за кои е договорен 
определен начин на достава со примачот, се врши на договорениот начин врз 

основа на писмен договор склучен со примачот. 
(3) Доставата во деловните простории на давателот на поштенски услуги се врши 
лично на примач или на лице овластено од примачот за прием на поштенски 

пратки. 
(4) Доставата на поштенските пратки за кои со друг закон е предвиден посебен 

начин на постапување при доставата, давателот на поштенски услуги ја врши на 
начин утврден со друг закон. 
(5) Условите и начинот на достава на поштенските пратки поблиску се уредени со 

општите услови на давателот на поштенски услуги од член 48 ставовите (1) и (2) 
од овој закон.“ 

 
Член 9 

(1) Агенцијата ќе ги усогласи постојните и ќе ги донесе прописите кои 

произлегуваат од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

(2) До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот (1) на овој член ќе 
се применуваат прописите донесени до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 10 

Одредбите на членот 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на 
започнувањето со примена на Законот за вработените во јавниот сектор и 

Законот за административните службеници. 
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Член 11 
(1) Агенцијата ќе издаде нова индивидуална дозвола на давателот на 

универзална услуга АД за поштенски сообраќај Македонска пошта Скопје 
усогласена со член 42 став (1) од овој закон, во рок од еден месец од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

(2) Постојната индивидуална дозвола издадена на давателот на универзалната 
услуга АД за поштенски сообраќај Македонска пошта Скопје со неопределено 

време на важење, важи до издавање на нова индивидуална дозвола согласно став 
1 на овој член. 
 

Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за поштенските услуги. 
 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. 


