
Врз основа на заклучокот од т.4  од состанокот на Комисијата на Агенцијата за 
пошти одржан на 15.12.2009 година, се изработи Пречистен текст на Упатството 
за  формата  и  содржината  и  начинот  на  доставување  на  извештај  за  вкупни 
годишни приходи на даватели на поштенски услуги, кој ги опфаќа Упатството за 
формата  и  содржината  и  начинот  на  доставување  на  извештај  за  вкупни 
годишни приходи на даватели на поштенски услуги бр. 09‐41/4  од 26.01.2009 и 
Упатството за измена и дополнување на Упатството за формата и содржината и 
начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на даватели на 
поштенски услуги бр.09‐345/4 од 15.12.2009. 

 
 
 

 

УПАТСТВО 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКУПНИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ НА ДАВАТЕЛИ НА ПОШТЕНСКИ 
УСЛУГИ 

 
 
 

( ПРЕЧИСТЕН   ТЕКСТ) 
 
 
 
 

Член 1 
 
(1) Со ова Упатство се уредува формата и содржината на Извештајот за вкупни 
годишни приходи на давателите   на поштенски   услуги, остварени  во текот на 
претходната календарска година, или пократок дел од годината кога  давателот 
почнал да работи  како правен субјект што  давателите на поштенските услуги се 
должни  да  и  го  достават  на  Агенцијата  за  пошти(во  натамошниот  текст: 
Агенција)  заради  извршување  на  нејзините  надлежности,  како  и  начинот  на 
неговото доставување.  
 
 

Член 2 
 

(1)  Извештајот  за  вкупни  годишни  приходи  од  член  1  на  ова  Упатство  се 
доставува до Агенцијата еднаш годишно, најдоцна до  5‐ти Март секоја година.  
 
(2)  Извештајот  од  став 1  на  овој  член  се  користи  како извор на  податоци,  врз 
основа  на  кој  се  врши    пресметување  на  годишен  надоместок  за  надзор  на  
пазарот на поштенските услуги. 
 (3) Извештајот од став 1 на овој член содржи финансиски податоци за вкупни 
годишни приходи остварени со:  
 
а) Обезбедување на  универзална  поштенска услуга ; 
б) Обезбедување на услуги во рамките на резервираните поштенски услуги; 



в) Обезбедување  поштенски услуги на слободниот  поштенски  пазар; 
г) Договори за пристап до јавната поштенска мрежа; 
д) Надоместок од компензацискиот фонд  за финансирање на  
     универзалната поштенска услуга 
ѓ)  Други  приходи  од поштенски услуги 
е) Останати приходи   
ж) Вкупен годишен приход на давателот на поштенски услуги 
 
 (4)  Финансиските  податоци  содржани  во  Извештајот  од  став  1  на  овој  член 
треба да бидат изразени како вкупен износ на остварени годишни приходи за 
секоја категорија приход содржан во став 3 на овој член.  
За  секоја  категорија  приход  поединечно,  кон  Образецот  ‐Извештај  за  вкупни 
годишни приходи –Прилог А,  давателот  приложува  аналитичка и синтентичка 
картичка  (со опис и износ во денари)  согласно контниот план усвоен од страна 
на  давателите на поштенските услуги. Образецот ‐Извештај за вкупни годишни 
приходи –Прилог А,  на кој се поднесува  Извештајот од член 1   е составен дел 
од ова Упатство. 
 
(5)  Во  прилог  на Извештајот  од  став 1  на  овој  член,  давателите  на  поштенски 
услуги    треба  да  достават  (ревидиран  доколку  поседуваат)  Биланс  на  успех  и 
Извештај од независен ревизор во случај на извршена ревизија.  
 
(6)  Извештајот  од  став  1  на  овој  член  треба  да  бидат  заверен  со  потпис  од 
законскиот застапник на давателот на поштенските услуги, а документот со кој 
се потврдува овластувањето на законскиот застапник треба да биде заверен со 
печат на давателот на поштенски услуги  и истите се доставуваат до Агенцијата. 
Доколку    давателот  на  поштенски  услуги  е  група  на  компании  (асоцијација, 
спојување, итн.),  се доставува извештај за секоја компанија посебно која спаѓа 
во структурата на групата.  
 
 

Член 3  
 
(1) Агенцијата го анализира, обработува и сумира доставениот Извештај од член 
2  став  1  од  ова  Упатство,  пресметува  годишен  надоместок  за  надзор  на 
поштенскиот  пазар  согласно Правилникот  за методологијата  за  пресметување 
на годишниот надоместок за надзор над поштенскиот пазар. („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.24/2009) како и на Правилникот за дополнување 
на Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок 
за надзор на пазараот на поштенски услуги од 15.12.2009 година  и со посебно 
Решение    донесено  согласно    Законот  за  општата  управна  постапка  ,  го 
задолжува давателот на поштенски услуги со годишен надоместок. 
 
(2)  Доколку  кај  Агенцијата  постои  основано  сомнение  за  вистинитоста  на 
пријавените остварени годишни приходи во доставениот Извештај од став 1 на 
овој  член,  има право на  трошок на давателот на поштенски  услуги да изврши 
проценка на истите. 
 
(3)  Доколку  проценетиот  вкупен  приход  значително  отстапува  од  пријавениот  



вкупен  годишен    приход  во  доставениот  Извештај  од  став  1  на  овој  член, 
Агенцијата при наплатата на годишниот надоместок од став 1 на овој член ќе го 
задолжи  давателот на поштенската услуга да ја плати пресметаната разлика.  
 
 

Член 4  
 

(1)  Ова  Упатство  влегува  во  сила  со  денот  на  неговото  објавување  на  
огласна табла на Агенцијата за пошти.  
 
(2)  Ова  Упатство  по  влегување  во  сила  ќе  се  објави  на  веб‐страната  на  
Агенцијата за пошти.  
 
     Бр.09‐345/9 
 15 декември 2009 година   
    С к о п ј е                      

АГЕНЦИЈА ЗА  ПОШТИ      
Комисија 

                                                                         Дејан Бошковски,претседател  с.р.   


