
 Врз основа на член 28 став 8 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник 

на РМ број 158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на седницата 

одржана на 23.12.2010 година го донесе следниот: 

 

 ПРАВИЛНИК  

за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за 

пресметување на годишниот надоместок  

 

Член 1 

 Со овој Правилник се уредува начинот на определување на бројот на поени и на 

вредноста на поенот кои служат за пресметување на годишниот надоместок. 

 

Член 2 

 Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење: 

- Обем  претставува нумерички показател за бројот на поштенските услуги кои ги 

обезбедува давателот во текот на 12 последователни месеци; 

- Број на поени е нумерички израз кој Агенцијата му го утврдува на секој давател на 

поштенски услуги и служи за пресметување на годишниот надоместок.  

 

Член 3 

Давателот на универзална услуга и давателот на поштенски услуги (во натамошниот текст 

давател) за календарската годината во која обезбедуваат поштенски услуги врз основа на 

издадена индивидуална дозвола или општо овластување, плаќаат годишен надоместок на 

Агенцијата за пошти. 

Годишниот надоместок, давателот го плаќа на годишно ниво без оглед на временскиот 

интервал од годината во кој ја поседува дозволата или општото овластување, врз основа 

на Решение од директорот на Агенцијата, во рокот пропишан со законот и овој правилник. 

Во календарската година во која прв пат се стекнува со дозвола или општо овластување,  

давателот го плаќа надоместок во рокот определен во Решението. 

 

Член 4 

 

Висината на надоместокот од  член 3 на овој правилник  се пресметува како производ од 

бројот на поени и вредноста на поенот, откако претходно Агенцијата го констатира бројот 

на поени за секој давател поединечно.  

 

 

 



Член 5 

Бројот на поени се пресметува како збир на поени, пропишани со Законот за 

поштенските услуги и овој правилник за обезбедување на поштенски услуги во 

внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај. 

Бројот на поени за давателот на универзална услуга во фиксен износ е пропишан со 

законот. 

Бројот на поени за секој давател на поштенските услуги Агенцијата го пресметува  

поединечно земајќи ги во предвид видот на пратките и услугите, како и географското 

подрачје за чие обезбедување му е издадено општо овластување.  

 

 

Член 6 

Во зависност од годишниот обем на поштенски пратки до 2 кг. обезбедени од страна на 

давателот на поштенските услуги во внатрешниот поштенски сообраќај, бројот на 

поени во границите пропишани со закон изнесува: 

  1. 20 поени за годишен обем до 50.000 поштенски пратки,  

  2. 35 поени за годишен обем од 50.000 до 100.000 поштенски пратки,  

  3. 50 поени за годишен обем поголем од 100.000 поштенски пратки. 

За обезбедување вредносни и препорачани услуги на поштенски пратки до 2 кг. на 

давателот на поштенски услуги му се утврдуваат дополнително уште 10 поени. 

 

Член 7 

Во зависност од годишниот обем на пакети до 10 кг. обезбедени од страна на 

давателот во внатрешен поштенски сообраќај, бројот на поени во границите 

пропишани со закон изнесува: 

  1) 20 поени за годишен обем до 5.000 пакети,  

  2) 35 поени за годишен обем од 5.000 до 10.000 пакети,  

  3) 50 поени за годишен обем поголем од 10.000 пакети.  

 

Член 8 

 Податоците за обемот на поштенски услуги давателот на поштенски услуги 

редовно на секои шест месеци ги доставува до Агенцијата.  

За утврдување на годишниот обем во смисла на член 6 и 7 од овој Правилник 

Агенцијата го зема во предвид обемот прикажан во Извештаите од давателот за 

временски период од 30.07 претходната година до 30.06. тековната година, освен кога со 

овој правилник е поинаку пропишано. 

Во случај давателот на поштенски услуги да не достави Извештај за наведениот 

период во рок, се смета дека се согласил бројот на поени да му се пресметува како да 

остварил обем поголем од 100.000 за поштенски пратки до 2 кг., односно поголем од 

10.000 за пакети до 10 кг. 

 



Член 9 

 Во пресметувањето на надоместокот за 2011 година, како и за календарската 

година во која за прв пат е издадено општото овластување, годишниот обем на давателот 

ќе се смета дека изнесува до 50.000 за поштенски пратки до 2 кг., односно до 5.000 за 

пакети до 10 кг. 

 

Член 10 

 Агенцијата најдоцна до 31 Октомври со заклучок го констатира обемот и бројот на 

поени и во рок од осум дена му го доставува заклучокот на давателот. 

Против заклучокот од став 2 на овој член не е дозволена посебна жалба. 

 

Член 11 

 Податоците за вкупниот обем и вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во 

Република Македонија, Агенцијата ги објавува еднаш годишно во Извештајот за анализа 

на пазарот. 

 

Член 12 

 Вредноста на поенот се определува откако ќе се утврди вкупниот обем и вкупниот 

број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија. 

 Вредноста на поенот се пресметува на начин што износот на контото 715 – приходи 

од годишен надоместок од давателите на поштенски услуги од Финансискиот план на 

Агенцијата се дели со вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република 

Македонија. 

 На предлог на Директорот, Комисијата на Агенцијата за пошти со Одлука ја 

определува вредноста на поенот на годишно ниво. 

 Одлуката за определување на вредноста на поенот од претходниот став на овој 

член е составен дел на Годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година 

и служи за пресметување на годишниот надоместок со кој поединечно се задолжува секој 

од давателите на поштенски услуги во таа наредна година.  

 Одлуката за вредноста на поенот содржи образложение за причините од кои 

Комисијата на Агенцијата се раководела и целите кои се планира да се постигнат со 

донесување на Одлуката.  

 

Член 13 

 По одобрување на Годишната програма за работа од Собранието на Република 

Македонија, директорот со Решение го задолжува давателот на поштенски услуги  со 

годишен надоместок. 

 Решението задолжително содржи и образложение за начинот на утврдување на 

висината на годишниот надоместок. 

 

 

 

 

 



 

 

Член 14  

 

За утврдување  на бројот на поените за секој од давателите на поштенските услуги, 

кој ќе се примени при пресметување на годишниот надоместок за 2011 година, 

Агенцијата за пошти ќе ги земе во предвид податоците за видот на поштенските услуги за 

кои на давателот му е издадена Стандардна дозвола или Одобрение. 

 

Член 15 

 

 Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да се применува 

Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок  за надзор на 

пазарот на поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија број 24/2009“). 

 

Член 16 

 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

“Службен весник на Република Македонија”. 

 

 

 

 

 

Бр.  ___________                         Агенција за пошти 

Скопје, ______ 2010                   Комисија 

                Дејан Бошковски, претседател 


