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В О В Е Д

I ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДАТ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлогот на законот за изменување на Законот за поштенските услуги се врши 
одложување на рокот за либерализација на поштенските услуги.

II ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Целта на Предлогот на законот за изменување на Законот за поштенските услуги е да се 
обезбеди период за усогласување на работењето на АД пошти на Република Северна 
Македонија согласно потребите кои ќе произлезат од либерализацијата на поштенските 
услуги.

III  ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Одредбите на Предлогот на законот немаат дополнителни финансиски последици врз 
буџетот и другите јавни финансиски средства.

IV ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 275/19), во членот 92 став (1) зборовите: „до 31 
декември 2020 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2021 година“.

Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“.         



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Овој предлог за изменување на Законот за поштенските услуги се дава бидејќи 
Националниот оператор нема технички можности/нема обезбедено систем за вршење 
на посебно сметководство што во услови на непостоење на овој систем, кој покрај 
другото детално ќе дава приказ на трошоците за обезбедување на услуги, ценовната 
политика ќе се базира на претпоставен трошок.

Исто така, непостоењето на системот за посебно сметководство и алокација на 
трошоци, истовремено значи и неможност за користење на компензацискиот фонд 
како право на надоместок на нето трошоците што настанале со обезбедувањето на 
универзалната услуга доколку давателот на универзалната поштенска услуга докаже 
дека трошоците се повисоки од приходот остварен од обезбедувањето на 
универзалната услуга во претходната година.

2.      АД Пошти на Република Северна Македонија се одликува со постоење на 
“гломазен“ систем кој го оневозможува и успорува долгиот и скап процес на 
реорганизација, и тоа во насока на:

- унапредување на работењето;

- соодветно справување со конкуренцијата и

- нејзино полесно адаптирање кон работењето согласно сите правила за 
претприемништво и работа во услови на слободна пазарна економија.

3.      Да не се доведе во прашање обезбедувањето, односно оддржувањето на 
потребното ниво на квалитет на извршените поштенски услуги/квалитетот на 
универзалната поштенска услуга за корисниците како услуга од општ и јавен интерес.

 4.   Имајќи го предвид горенаведеното оставен е простор, националниот оператор да 
инвестира во осовременување на поштенската мрежа и во креирањето и на други 
(нови) услуги, што ќе придонесе за неговата оддржливост преку давање на 
поквалитетни поштенски услуги за граѓаните.

5.      Спроведувањето на Твининг проектот со поддршка на Делегацијата на Европска 
унија кој се однесува на унапредување на капацитетите на Агенцијата за пошти како 
главен корисник и истовремено на Министерството за транспорт и врски и Пошти на 
Република Северна Македонија како ко-корисници и засегнати страни на пазарот на 
поштенските услуги. Проектот е во тек и содржи активности поврзани и со следното:

-подобрување на легислативата и процедурите од областа на поштенскиот сообраќај 
– експертска помош и насоки во изготвување на нов закон за поштенските услуги, 
стратегија за поштенски сообраќај, подзаконски акти итн.;

-определување на соодветен систем за водење на посебно сметководство и алокација 
на трошоците;

-инспекциски надзор;



-воспоставување на критериуми и законски одредби за стандардизирани поштенски 
сандачиња и

-унапредување на капацитетите за анализа на пазарот и др.

Сметаме дека овие активности во голема мера ќе помогнат за зајакнување на 
капацитетите на сите три чинители во поштенскиот сектор и создавање на добра основа 
како во законските прописи, така и во практичното работење на институциите, а во насока 
на ефикасно, ефективно и континуирано обезбедување на предвидените и загарантирани 
права на корисниците на поштенските услуги, пред се, во услови на отворен пазар на 
поштенски услуги.

Кон оваа одлука (за одложување на либерализаацијата) земена е во предвид и 
Препораката дадена во Белата книга на Агенцијата за пошти која во рамките на своето 
работење и надлежности како регулатор се залага за спроведување на процесот на 
либерализација на укинување на ценовниот монопол, сепак, во својата Бела книга која се 
однесува на состојбата на македонскиот поштенски пазар и каде дава осврт на 
целокупната, актуелна состојба на пазарот на поштенски услуги меѓудругото, има 
предложено и несомнено препорачува:

Целосна либерализација на пазарот на поштенските услуги најдоцна до 2022 година.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и претставуваат соодветна правна 
целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Не се очекува да произлезат последици.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ 

Член 92

(1) Давателот на универзалната услуга со денот на влегувањето во сила на овој закон 
има ексклузивно право да обезбедува резервирани поштенски услуги до 31 декември 
2020 година.

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на овој член престануваат да важат одредбите од 
членот 41 ставови (3), (4) и (5), членот 80 став (1) алинеја 6 и членот 83 став (1) алинеја 5 
на овој закон.


