
ПРИЛОГ 2 
                                        

 
БАРАЊЕ  

ЗА ИЗМЕНА ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 

 
___________________           Бр. _______________ 
(датум на поднесување) 
  
 
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ 
      
Име и презиме  

Фирма (полно име)1  

Фирма (скратено име)  

Седиште на фирма  

Единствен даночен број  

Судски регистерски број/ 
ЕМБС 

 

Единствен матичен број  

Телефонски број  

Број на факс  

e-mail  

Веб-страна  

  

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1 Доколку подносителот на барањето претставува група на компании (асоцијација, спојување 
од неколку фирми, конзорциум, итн.), податоците за седиштето и информациите за контакт, како и 
фотокопии од судските регистрации мораат да се достават за секоја компанија посебно која ја 
сочинува групата 
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ПОДАТОЦИ ЗА ИЗМЕНА ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА  
 

 
1. Причина за измена 
или укинување на 
стандардна дозвола  
 

 

 

 
2. Датум на измена 
или укинување на 
стандардна дозвола  

 

 

 
3.За кое подрачје 
стандардната 
дозвола ќе се измени 
или укине  
 
(За секоја измена или 
укинување на стандардната 
дозвола да се наведе 
географската област, 
вклучително и населените 
места што ќе бидат 
опфатени со измената или / 
укинувањето) 

 

 

4.Опис на  
поштенската мрежа 
што се менува или 
прекинува 
Овој одговор може да се 
достави и како 
дополнителен документ 
 
(1) краток опис на услугата/ 
мрежата  

 
 

 

 
5. Податоци за  
законскиот застапник  
 
(Да се приложи 
документација како доказ 
дека законскиот застапник 
на корпорацијата или друго 
правно лице постапува 
согласно даденото 
овластување) 

 

Име и презиме ________________________________________________________________

Фирма/позиција ________________________________________________________________

Матичен број __________________________________________________________ 

Адреса ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Телефон _____________________________   Факс ________________________________

e-mail  _______________________________  Друг телефон____________________ 
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ПРИЛОЗИ: 

1. Документ(и) со кој(и) се потврдува овластувањето на законскиот застапник за 
потпишување на барањето, ______ страници;  

 
 
 
 
 

 

 

 

ИЗЈАВА НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК  

Со ова потврдувам дека податоците, доказите и другите информации содржани во 
ова барање и сите прилози кон истото се вистинити, точни и целосни заклучно со 
датумот на истото и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 34 од 
Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
9/2008), 
 
 
_____________           ________________________       _______________________ 
     (потпис)                           (име, презиме)                                 (позиција) 
                                                   

  (М.П.) 


