
 
Врз основа на заклучокот од т.3 од состанокот на Комисијата на Агенцијата 
за пошти одржан на 15.12.2009 година, се изработи Пречистен текст на 
Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок 
за надзор на пазарот на поштенски услуги, кој ги опфаќа Правилникот за 
методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на 
пазарот на поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија 
бр.24/2009) и Правилникот за дополнување на правилникот за 
методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на 
пазарот на поштенски услуги бр. 09-345/3  од 15.12. 2009 година. 
 
 
  

П Р А В И Л Н И К 
за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за 

надзор на пазарот на поштенски услуги 
 
 
 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 
 
 

Член 1 
 

Со овој правилник се пропишува методологијата за пресметување на 
годишниот надоместок за надзор на пазарот за поштенски услуги, кој 
давателите на поштенските услуги го плаќаат на сметка на Агенцијата за 
пошти (во понатамошниот текст: Агенцијата). 
 

Член 2 
 

Годишниот надоместок од член 1 на овој правилник изнесува не 
помалку од 0,1% а не повеќе од 0,5 % од вкупниот годишен приход  на 
давателите на поштенските услуги остварен во текот на претходната 
календарска година, или пократок дел од годината кога давателот на 
поштенските услуги почнал да работи како правен субјект.  

 
 
 

Член 3 
 

За определување на годишниот надоместок, давателите на 
поштенските услуги се поделени во 5 (пет) категории во зависност од 
висината на вкупниот годишен приход од член 2 на овој правилник, а 
годишниот надоместок го плаќаат во висина на процентуалниот износ од 
вкупниот приход во зависност од категоријата во која што се распределени, 
согласно следната табела: 
 



Категорија Вкупен приход (денари) Процентуален износ 
 

I до 100.000,00 0,1% 
 

II од 100.000,00 до 1.000.000,00 0,2% 
 

III од 1.000.000,00 до 10.000.000,00 0,3% 
 

IV од 10.000.000,00 до 50.000.000,00 0,4% 
 

V повеќе од 50.000.000,00 0,5% 
 

 
 
 

Член 4 
 
 

Годишниот надоместок определен согласно член 3 од овој правилник 
се плаќа на сметка на Агенцијата, најдоцна до 31 март секоја година, врз 
основа на претходно доставен извештај за износот на вкупниот приход од 
член 3 на овој правилник. 

Доколку кај Агенцијата постои основано сомнение за вистинитоста на 
остварениот, односно пријавениот годишен вкупен приход, има право, на 
трошок на  давателот на поштенски услуги, да изврши проценка на истиот. 

Доколку проценетиот вкупен приход значително отстапува од 
пријавениот вкупен приход, при наплата на годишниот надоместок, 
Агенцијата ќе го задолжи  давателот на поштенските услуги да ја плати 
пресметаната разлика. 
 

Член 5 
 

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат за пресметување на 
годишникот надоместок за 2009 и 2010 година за вршење  надзор на 
пазарот на поштенските  услуги. 
           Надоместокот за надзор за првата година од работењето како правен 
субјект, давателите на поштенски услуги го плаќаат врз основа на вкупниот 
годишен приход остварен во таа година. 
            Надоместокот за надзор од ставот 2 на овој член, се плаќа следната 
година, согласно член 3 и член 4 од овој правилник. 
 
 

Член 6 
  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”. 

По влегувањето во сила, овој правилник ќе се објави на веб страната 
на Агенцијата. 
 



(Според член 2 од Правилникот за дополнување на Правилникот за 
методологијата  за пресметување на годишниот надоместок за 

надзор на пазарот на поштенски услуги од 15.12.2009) 
  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето на огласна табла на Агенцијата за пошти. 
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15 декември  2009 година          Комисија 
 Скопје                     Претседател 

Дејан Бошковски,с.р. 
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