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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНOТ ЗА 

ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ 
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година 

 

Член 1 
Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 

158/10, 27/14, 42/14, 187/14 и 146/2015), во членот 18 став (2) точка 5 во алинејата 
5 запирката се заменува со сврзникот „и“. 
Алинејата 6 се брише. 

 
Член 2 

Во членот 24 став (1) зборовите: „директорот на“, се бришат, а зборовите: „согласно 
со Законот за општата“ се заменуваат со зборот: „во“. 

 

Член 3 
Членот 26 се менува и гласи: 

„Службена евиденција за даватели на поштенски услуги 
(1) Агенцијата води службена евиденција за давателите на поштенски услуги. 
(2) Службената евиденција од ставот (1) на овој член содржи: 

- назив, седиште, лого и ЕДБ на правното или физичко лице, 
- име и презиме на законскиот застапник на правното лице, 

- број и датум на одлуката за определување и/или назначување на давател на 
универзална услуга, 
- број и датум на општото овластување за обезбедување поштенски услуги, видот на 

поштенските услуги и поштенски пратки, како и географското подрачје за кое е 
издадено општото овластување и 

- број и датум на решение за одобрени исклучоци при обезбедување на универзалната 
услуга и подрачје за кое е одобрен исклучокот. 
(3) Агенцијата ќе го избрише од службената евиденција правното или физичкото лице 

кое по кој било основ го изгубило статусот на давател на поштенски услуги. 
(4) Заради остварување на некое право или правен интерес, по барање, на странка 

ќе и се овозможи пристап до податоците од службена евиденција на Агенцијата, со 
плаќање на надомест на реално направени трошоци. 
(5) Агенцијата поблиску ги пропишува формата и начинот на воспоставување и 

водење на службената евиденција од ставот (1) на овој член и висината на трошоците 
за пристап до податоците од службената евиденција на Агенцијата.“ 

 
Член 4 

Членот 27 се менува и гласи: 

„Пристап до службена евиденција и јавни информации 
(1) По примено барање за добивање пристап до податоците од службената 

евиденција, Агенцијата издава извод од службената евиденција за даватели на 
поштенски услуги, со податоците наведени во барањето, во рок од пет дена од 

приемот.“ 
(2) Во случај на неиздавање извод во рокот од ставот (1) на овој член може да се 
изјави приговор до директорот на Агенцијата во рок од 15 дена од приемот на 

барањето.“ 
(3)Јавно достапни информации на Агенцијата се: 

- број и вид на издадени општи овластувања и индивидуални дозволи, 
- општи услови на даватели на поштенски услуги, 
- рекламациони постапки и постапки за надоместок на штета за давателите, 

- ценовници на даватели на поштенски услуги, 
- лица одговорни за постапување по рекламации и приговори кај давателите на 

поштенски услуги и 
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- поставеноста на поштенската мрежа надавателот на универзална услуга. 
(4) Агенцијата ги пропишува податоците, информациите, извештаите за поштенскиот 

пазар и поштенските услуги идругите податоци и информации за состојбата на 
пазарот на поштенски услуги кои се јавно достапни. 
(5) На јавноста нема да и биде достапна документацијата доколку поинаку не е 

уредено со овој закон, а се однесува на: 
- акти за лицата вработени во Агенцијата и акти за внатрешната организација и 

систематизација на Агенцијата, 
- лична и здравствена документација за вработените и друга документација чие 
откривање би значело нарушување на приватноста, 

- документи што содржат информации за имотот на давателите на поштенски услуги, 
- документи за деловни тајни, комерцијални, финансиски или технички информации, 

на давателите на поштенски услуги, 
- документи доставени до надлежните судови до завршување на постапката, 
- документи кои се однесуваат на спорови меѓу давателите на поштенски услуги и 

меѓу даватели на поштенски услуги и корисници на поштенски услуги до завршување 
на спорот и 

- документи што не се достапни на јавноста по сила на закон. 
(6) Агенцијата е должна да ги даде на увид документите од ставот (5) на овој член на 
барање на судот и на надлежен државен орган за работи од негова надлежност. 

(7) Со статутот на Агенцијата се утврдува обврската на вработените за чување на 
тајноста на податоците кои не се јавно достапни.“ 

 
Член 5 

Во членот 28 став (11) зборовите: „Директорот на“ се бришат. 

 
Член 6 

Во членот 30 по ставот (4) се додаваат четири нови става (5), (6), (7) и (8), кои гласат: 
„(5) На барање на давателот на универзалната услуга Агенцијата може да одобри 

исклучоци при обезбедување на универзалната услуга од ставот (2) на овој член, во 
услови на непристапност до корисникот, ретка населеност на подрачје или во услови 
на опасност по безбедност и здравје на вработен. 

(6) Со барањето за одобрување исклучоци давателот на универзалната услуга е 
должен да поднесе докази за исполнување на условите од ставот (5) од овој член и 

докази за степенот на усогласеност со обврските за пристапност на универзалната 
услуга за подрачјето за кое се бара исклучокот. 
(7) По барањето за одобрување исклучоци Агенцијата решава врз основа на доказите 

од ставот (6) на овој член со решение во управна постапка, во рок од 30 дена од 
прием на уредно пополнето барање. Против решението може да се поведе управен 

спор пред надлежен суд. 
(8) Агенцијата ја пропишува формата, содржината и начинот на постапување по 
барање за одобрување исклучоци.“ 

 
Член 7 

Во членот 33 став (5) зборовите: „Директорот на“ се бришат. 
 

Член 8 

Во членот 36 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 
зборовите: „и докази за исполнување на критериумите за пристапност на 

универзалната услуга .“ 
Ставот (5) се менува и гласи: 
По барањето согласност за затворање на поштенска единица Агенцијата решававрз 

основа на расположивите докази,со решение во управна постапка, во рок од 30 дена 
од прием на уредно пополнето барање. Против решението може да се поведе управен 

спор пред надлежен суд.“ 
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По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7)Агенцијата ги пропишува формата, содржината и начинот на постапување по 

барањето согласност за затворање на поштенска единица.“ 
 

Член 9 

Во членот 37 ставови (5), (12) и (16) зборовите: „директорот на“ се бришат. 
 

Член 10 
Членот 38 се менува и гласи: 
„(1) За обезбедување поштенски услуги потребно е да се добие Општо овластување 

од Агенцијата. За добивање Општо овластување за обезбедување поштенски услуги, 
правно или физичко лице треба да исполнува минимум услови, односно да има 

регистрирана дејност, техничка и професионална оспособеност и опременост за 
обезбедување на поштенските услуги за кои што побарал општо овластување. 
(2) Пред започнување, промена или престанок со обезбедување на поштенски услуги, 

секое правно или физичко лице е должно да достави нотификација до Агенцијата. 
(3) Престанувањето со обезбедување поштенски услуги Агенцијата само го 

констатира со бришење на податоците за давателот на поштенски услуги од 
службената евиденција без одлагање, а најдоцна во рок од седум дена од приемот на 
нотификацијата за престанок. 

(4) Давателот на универзална услуга не поднесува нотификација за обезбедување 
поштенски услуги надвор од опсегот на универзалната услуга, а правата и обврските 

за обезбедување на тие поштенски услуги се уредуваат со индивидуалната дозвола 
од членот 37 од овој закон.“ 
 

Член 11 
Членот 39 се менува и гласи: 

 
“Нотификација 

(1) Агенцијата ја пропишува содржината формата и начинот на поднесување на 
нотификација, како и доказите кои Агенцијата со согласност на подносителот, ги 
прибавува по службена должност. 

(2) Доказите за исполнување на условите од членот 38 став (1) ги прибавува 
овластеното службено лице од Агенцијата кое ја води постапката за добивање општо 

овластување, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на нотификацијата 
да ги побара доказите од надлежниот јавен орган. 
(3) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази 

од ставот (2) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето. 

(4) Нотификацијата од членот 38 став (2) од овој закон треба да ги содржи особено 
следниве податоци: 
- име, седиште, ЕДБ и ЕМБС на подносителот на нотификацијата, како и изјава од 

законски застапник со име, адреса, број за контакт и ЕМБГ, 
- вид на дејност на правното или физичкото лице, 

- датум на планиран почеток, промена или престанок со обезбедување поштенски 
услуги, 
- подрачје каде што ќе се обезбедуваат поштенските услуги, 

- видот на поштенските услуги кои ќе се обезбедуваат и 
- сите други податоци што се бараат согласно со прописите донесени врз основа на 

овој закон. 
(5) Во прилог на нотификација за започнување или промена со обезбедување на 
поштенски услуги, подносителот задолжително ги доставува доказите наведени во 

нотификацијата, за исполнување на минимум услови за регистрирана дејност и 
техничка и професионална оспособеност и опременост за обезбедување на 

поштенските услуги за кои што побарал општо овластување. 
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(6) Доколку е доставена нејасна или нецелосна нотификација Агенцијата во рок од 
15 дена ќе го извести подносителот да ги дополни нотификацијата и доказите во рок 

не подолг од 30 дена. Ако подносителот не постапи во определениот рок, Агенцијата 
ќе ја отфрли нотификацијата со решение во рок од дополнителни седум работни дена. 
(7) По доставена нотификација за започнување или промена со обезбедување на 

поштенски услуги, Агенцијата одлучува врз основа на доказите, во рок од 15 дена и 
издава општо овластување за обезбедување поштенски услуги (во натамошниот 

текст: општо овластување) или донесува решение со кое се одбива нотификацијата. 
(8) Општото овластување за обезбедување поштенски услуги, решението за одбивање 
и за отфрлање на нотификацијата се конечни и против истите може да се поведе 

управен спор пред надлежен суд. 
(9) За промена на податоците дадени во нотификацијата и на општите услови за 

обезбедување поштенски услуги, давателот на поштенски услуги има обврска писмено 
да ја извести Агенцијата во рок од седум дена од промената.“ 
 

Член 12 
Во членот 57 став (3) се менува и гласи: 

„(3) Давател на поштенски услуги е должен да прими и да одговори на приговор од 
корисник во рок од 30 дена од приемот, а ако не го стори тоа, корисникот кој ги 
исполнил своите обврски кон давателот на поштенски услуги, може да поднесе 

управен приговор до Агенцијата во дополнителен рок од 15 дена, доколку се уште 
траат основот и причините поради кои бил поднесен приговорот до давателот на 

поштенски услуги. “ 
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Агенцијата решава по управниот приговор во рок од 30 дена од денот на приемот 

на управниот приговор.“ 
 

Член 13 
Во членот 63 став (4) се менува и гласи: 

„(4) За оштетување на поштенска пратка кое е видливо од надвор примачот има право 
да поднесе рекламација веднаш при приемот на пратката или да одбие прием.За 
оштетување кое не е видливо однадвор примачот може да поднесе рекламација, по 

правило, првиот нареден работен ден од денот на приемот на пратката, при што треба 
да докаже дека оштетувањето или намалувањето на содржината на поштенската 

пратка настанало пред нејзиното врачување.“ 
Ставот (7) се менува и гласи: 
„(7) Доколку е незадоволен од одговорот на рекламацијата, корисникот кој ги 

исполнил своите обврски кон давателот на поштенски услуги, може да поднесе 
управен приговор до Агенцијата во дополнителен рок од 15 дена од приемот на 

одговорот, доколку се уште траат основот и причините поради кои била поднесена 
рекламација до давателот на поштенски услуги. Истото право го има корисникот кога 
му оневозможено да поднесе рекламација или кога во законскиот рок не добил 

одговор од давателот на поштенски услуги.“ 
По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи: 

„(8) Агенцијата решава по управниот приговор во рок од 30 дена од денот на приемот 
на управниот приговор.“ 

 

Член 14 
Во членовите 76 став (1) точка 3), 78 став (1) и 79 став (1) зборовите: „директорот 

на“ се бришат. 
 

Член 15 

Во членот 80 став (1) во алинејата 4 зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: 
„став (1)“. 
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Член 16 
Во членот 83 став (1) алинеја 1 зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: 

„став (1)“. 
 

Член 17 

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи: 
 

„Член 83-а 
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластеното службено лице од Агенцијата ако не ги побара доказите по 

службена должност во рокот утврден во членот 39 став (2) од овој закон. 
(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лица од надлежниот јавен орган од кој се 
побарани доказите ако не ги достават бараните докази во рокот утврден во членот 39 
став (3) од овој закон. 

(3) За прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“ 

 
Член 18 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 

влегувањето во сила на овој закон. 
 

Член 19 
Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе 
завршат согласно со законот по кој биле започнати. 

 
Член 20 

Одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 став (2) и (3), 14, 15, 16 и 17 од 
овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот 

за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 

 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”. 


