
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр 9/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на 

седницата одржана на 30.09.2010 година го донесе следниот 

 

ПРАВИЛНИК  

 

за утврдување на средствата за надоместување на реалните 

трошоци за обезбедување на универзална поштенска услуга 

 

 

Член 1 

Предмет 

 

Со овој Правилник се утврдува висината на средствата за надоместување на реалните 

трошоци за обезбедување на универзална поштенска услуга во Република Македонија. 

 

Член 2 

Цел 

 

1) Овој правилник има за цел да го утврди минималниот износ на остварени бруто 

приходи кај даватели на поштенски услуги за исполнување на обврската за 

надоместување на реалните трошоци кои давателот на универзалната поштенска 

услуга ( во понатамошен текст: давателот на УПУ) ги има при обезбедувањето на 

универзалната поштенска услуга. 

2) Давателот на УПУ има право на надоместување на трошоците за обезбедување на 

универзалната поштенска услуга, доколку трошоците што настанале со 

обезбедувањето на универзалната поштенска услуга во претходната година се 

повисоки од остварениот приход од овие услуги. 

 

 

Член 3 

Обврска за обезбедување на средства за надоместување на реалните трошоци 

 

1) Средствата за надоместување на трошоците на давателот на УПУ за обезбедување на 

универзалната поштенска услуга се обезбедуваат од сите даватели на поштенски 

услуги кои годишно остваруваат минимален бруто-приход од 10.000 евра. 

2) По исклучок од став 1 на овој член, даватели на поштенски услуги кои се носители на 

Одобрение за обезбедување на поштенски услуги кои се вршат на слободниот 

поштенски пазар, немаат обврска за обезбедување на средства за надоместување на 

реалните трошоци. 

3) Износот на средствата од став 1 на овој член, не смее да биде помалку од 1.1% а не 

повеќе од 2% од вкупниот приход што се остварува со обезбедување на поштенските 

услуги. 

4) Средствата за надоместување на реалните трошоци на давателот на УПУ, давателите на 

поштенските услуги од став 1 на овој член, се должни да ги платат по добиена  



фактура од Агенцијата во корист на Компензацискиот фонд за финансирање на 

универзалната поштенска услуга, најдоцна до 30 април во тековната година за 

претходната година. 

5) Пресметката на износот на средствата од став 2 на овој член, Агенцијата го врши врз 

основа на доставените податоци за остварените приходи од обезбедување на 

поштенските услуги во Република Македонија во претходната година, за секој давател 

на поштенски услуги посебно. 

6) Податоците за остварените приходи во претходната година, Агенцијата ги обебзедува 

од сите даватели на поштенските услуги од став 1 на овој член најдоцна до 31 март 

секоја година врз основа на нивната годишна сметка. 

 

Член 4 

 

 

За определување на висината на средствата од став 1 на член 3 од овој Правилник, 

давателите на поштенски услуги се поделени во 5 (пет) категории во зависност од висината 

на вкупниот годишен бруто приход од член 3 став 1 на овој правилник, а средствата ги 

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 1,1% 

 

II од 100.000,00 до 1.000.000,00 1,3% 

 

III од 1.000.000,00 до 10.000.000,00 1,5% 

 

IV од 10.000.000,00 до 50.000.000,00 1,7% 

 

V повеќе од 50.000.000,00 2% 

 

 

 

Член 5 

Влегување во сила 

 

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а по влегувањето во сила 

ќе се објави на веб-страната на Агенцијата за пошти. 

 

 


