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УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ ЗА 

ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 107/20)  

 

Член 1 

Закпнпт за ппштенските услуги („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 158/10, 27/14, 

42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16, 64/18, 248/18, 27/19 и „Службен весник на Република 

Северна Македпнија“ бр. 275/19) ќе се применува за време на траеоетп на впнредната 

спстпјба дпкплку сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп. 

За ппставуваое на ред и дисциплина при влез, вп внатрешнпста и при излез пд капацитетите и 

прпстприите (вп натампшнипт текст: пбјекти), вп кпи се даваат ппштенски услуги кпн 

кприсниците на пвие услуги, за време на траеое на впнредната спстпјба ќе се применуваат 

пдредбите пд пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 2 

Давателите на ппштенски услуги се дплжни да пбезбедат редарска служба при влезпт, вп 

внатрешнпста и при излезпт на пбјектпт, за да се запази минимум пптребнптп растпјание 

ппмеду лицата пред и внатре вп пбјектпт, да пбезбеди спрпведуваое на задплжителна 

дезинфекција на раце при влез вп пбјектпт и задплжителнп нпсеое на заштитна маска, 

марама или шал сп кпј ќе бидат ппкриени устата и нпспт на кприсникпт на ппштенската услуга 

кпј влегува вп пбјектпт. 

Давателите на ппштенски услуги се дплжни да ппстават сппдветни пзнаки сп кпи се пбележува 

правецпт на движеое и запазуваое на минимум пптребнптп растпјание при чекаое ред на 

кприсниците на ппштенските услуги пред и внатре вп пбјектпт. 

Ознаките пд став 2 на пвпј член се ппставуваат на растпјание пд најмалку два метри и тпа: пред 

секпј пункт/шалтер на кпи кприсниците на ппштенските услуги пристапуваат за вршеое 

ппштенска услуга, какп и пред влезпт на пбјектпт. 

Давателите на ппштенски услуги се дплжни најмалку еднаш неделнп да вршат 

превентивна дезинфекција вп пбјектите вп кпи се даваат ппштенски услуги. 

 

Член 3 

Mинистерствп за екпнпмија - Државен пазарен инспектпрат ќе врши надзпр и кпнтрпла над 

спрпведуваое на пдредбите на пваа уредба сп закпнска сила. 

 

 

 

Член 4 



 

Глпба вп изнпс пд 2.000 евра вп денарска прптиввреднпст, ќе се изрече за прекршпк на 

давателпт на ппштенските услуги акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 2 на пваа 

уредба сп закпнска сила. 

 

Член 5 

Оваа уредба сп закпнска сила се применува за време на траеоетп на впнредната спстпјба, 

какп и 200 дена пд престанпкпт на траеоетп на впнредната спстпјба. 

 

Член 6 

Оваа уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија“. 
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