Почитувани,
Дозволете ми да Ви се заблагодарам за присуството на денешната пресконференција на Агенцијата за пошти.
Во фокусот на денешната прес-конференција ќе биде нелегалниот поштенски
пазар во Република Македонија.
Имајќи во предвид дека процесот на нелегалната достава на пратки е проблем
кој бара поширока јавна и институционална акција, би сакал да се заблагодарам за
присуството на претставници од:
- Управата за јавни приходи,
- МВР
- Царинска управа,
- Управа за спречување на перење пари,
- Државниот инспекторат за транспорт,
- претставниците на Стопанската комора,
- претставниците на поштенските оператори во РМ.

Претпоставувам дека со појавата на нелегалната достава на пратки, најголем
дел од присутните, се сретнале и во секојдневниот живот.
Всушност, со голема сигурност можам да тврдам дека поголем број од нас, биле
и директни учесници во нелегалниот пазар на пренос на пратки.
Имено, ако некогаш сте испратиле или примиле документи, пакети, книги или
пари преку автобусите кои сообраќаат во Република Македонија или на
меѓународните линии, вие активно сте учествувале во нелегалниот транспорт на
пратки.
Според истражувањето за потребите на Агенцијата за пошти, низ каналите на
нелегалниот поштенски пазар во Република Македонија, во текот на една година се
случува обрт од околу 4.200.000 евра во готово. Овој износ се акумулира од сумите кои
сите оние кои испраќаат или примаат пратки по автобусите, ги плаќаат на
кондуктерите или возачите на автобусите. Имајќи во предвид дека таа сума изнесува
од 50 – 100 денари по пратка лесно се пресметува дека бројот на пратки кои нелегално
се пренесуваат во Република Македонија во текот на една година е огромен.

Целите на денешната прес конференција се:
-

Да се подигне јавната свест за проблемот

Да се поттикне заедничка акција на надлежните институции за соочување
со проблемот
-

Да се означи почетокот на процесот за целосно решавање на проблемот.

Проблемот со нелегалниот пренос на пратки е проблем кој создава последици во
многу институционални и општествени сегменти.
Имено, со актуелниот обем на нелегалниот поштенски пазар годишно
циркулираат над 200 милиони денари неоданочена готовина. Појава која сигурно ќе
биде во доменот на интерес на УЈП.
Нелегалниот поштенски пазар ги чини 4 милиони евра годишни приходи,
компаниите кои се лиценцирани за пренос на пратки т.е. лиценцираните поштенски
оператори. Тоа се компании кои регуларно, легално работат на пазарот на поштенски
услуги во согласност со прописите во РМ.
На нелегалниот пазар, корисниците на овие услуги несвесно се лишени од сите
права кои нормално им следуваат при преносот на пратки. Сите овие права
(приватност, надомест на штета, рекламации за оштетени пратки и ненавремено
доставени пратки) на корисниците им се достапни по сила на закон, доколку ги
користат услугите на лиценцираните поштенски оператори.
Со оглед на тоа дека при овој транспорт не постои речиси никаква контрола
ниту на содржината на пратката, ниту на тоа кој испраќа или прима, овој пазар е
сериозен чинител на транспортот на недозволени стоки. Факт, кој сериозно ја тангира
Царинската Управа на РМ и МВР. Проблемот кај овој вид транспорт е тоа што дури
Царинската Управа или МВР да ги откријат пратките кои содржат нелегални стоки или
се предмет на царински прекршоци, тие многу често не се во можност да дојдат до
вистинските испраќачи или примачи на пратките. Единствен против кого може да биде
покрената постапка е возачот на возилото. За разлика од „сивиот“ пазар, кога вакви
недозволени пратки ќе бидат пронајдени на легалниот поштенски пазар, пратки кои ги
пренесуваат лиценцираните оператори, ЦУ, МВР или другите надлежни органи, можат
да ги добијат сите податоци за испраќачот, примачот и патот на пратката и да поведат
постапка кон вистинските испраќачи или примачи.

Агенцијата за пошти како регулаторно тело од областа на поштенскиот пазар во
рамките на своите законски надлежности, со цел најпрво да ја подигне јавната свест за
проблемот во периодот до 2012 година, ќе организира кампања која ќе придонесе за
АКТУЕЛИЗИРАЊЕ на проблемот. Паралелно со таа активност ќе се поврземе со
институциите кои од различен аспект се заинтересирани за оваа појава, за на крај, во
рамките на правниот и институционален систем, да понудиме решение кое ќе
придонесе за ефикасна, динамична, но пред сè легална конкуренција на
поштенскиот пазар во Република Македонија. Спорните прашања, Агенцијата за пошти
ќе ги отвори со сите инволвирани и засегнати страни пред се со претставниците на
превозниците и на лиценцираните поштенски оператори. Се надевам дека во
соработка со инспекторатот за транспорт и во соработка со групацијата за транспорт
при Стопанската комора ќе успееме лиценцираните превозници на редовните линии
во РМ на своите возила да ја имаат наменската налепница која ќе ги предупредува
граѓаните, но и возачите и кондуктерите за прекршувањето на законот при
испраќањето и примањето пратки за пренос преку автобуските линии наменети за
превоз на патници.
Потоа, ќе следат интензивни инспекциски контроли од страна на овластените
лица на Агенцијата за пошти и другите надлежни инспекциски органи. Против
сторителите на прекршокот: ,,обезбедување поштенски услуги без дозвола“- ќе биде
поведена постапка, во која може да се изречат прекршочни глоби во висина од 3.500
до 5.000 Евра за правното односно од 1.000 до 2.000 Евра за одговорното лице,
согласно член 80 став 1 ал. 4 од Законот за поштенски услуги.
Сметаме дека подигнувањето на јавната свест и подигнувањето на
корпорациската одговорност на транспортните компании се првиот и најзначаен чекор
кон решавање на проблемот на нелегалниот пренос на пратки. АП ќе ги сумира
резултатите од кампањата за подигнување на свеста за овој проблем, која започнува
токму со денешната прес конференција и ќе продолжи со понатамошните чекори и
примена на законски предвидените санкции. Решавањето на овој проблем служи на
многу поширок општествен интерес и ваквиот системски пристап кој вклучува
координирана институционална акција на пошироко ниво ќе биде најдобриот пристап
за да се постигне крајниот резултат, а тоа би бил - искоренување на нелегалниот
пренос на пратки.
Деталите за истражувањето на нелегалниот поштенски пазар во РМ се достапни
на веб страната на АП – и на сите што се денес присутни има се доставени во прес
материјалите.
Доколку има прашања кои се однесуваат на денешната тема или поштенскиот
пазар можете слободно да ги поставувате во наредните 15-ина минути.
Ви благодарам за вниманието!

