
Агенција за поштиАгенција за пошти

КАМПАЊА ЗА 
СУЗБИВАЊЕ НА 

СИВИОТ ПОШТЕНСКИ 
ПАЗАР



Содржина:Содржина:
1. Агенција за пошти
2. Истражување: Проект „Неовластен 

транспорт на пратки“
3. Резултати и заклучоци
4. Последици по поштенскиот сектор
5. Сив поштенски пазар5. Сив поштенски пазар
6. Останати аспекти на проблемот
7. Акција
8. Очекувани резултати
9. Одржливост на проектот



1. Агенција за пошти1. Агенција за пошти

� Независно регулаторно тело во областа 
на поштенскиот сектор;

� Закон за поштенските услуги, 
подзаконски акти

� Стандардни регулаторни надлежности 
(обезбедување на универзална услуга 

� Стандардни регулаторни надлежности 
(обезбедување на универзална услуга 
развој на конкуренција, заштита на 
крајни корисници, мониторинг на 
поштенски пазар, издавање дозволи, 
регулација на цени на УУ, надзор)



2. Проект „Неовластен транспорт 2. Проект „Неовластен транспорт 
на пратки“на пратки“

� Спроведено истражување „Сив поштенски 
пазар“, август/септември 2011 година

� Прв сериозен обид да се испита појавата

� Релевантни податоци – оправдани 
сомневањасомневања

� Методологија - во 8 градови во РМ, 
анкетирани 1040 испитаници , 800 
физички лица, 80 правни лица, 160 возачи 
и автобуски компании



3. Резултати и заклучоци3. Резултати и заклучоци

� Пратките по автобус се поштенски пратки 
(писма и пакети)

� Голема распространетост – над 130 
превозници во внатрешен и над 90 во 
меѓународен автобуски патен сообраќај

� Еден возач во меѓуопштински сообраќај 
просечно пренесува по 6 пратки по тура.просечно пренесува по 6 пратки по тура.

� Корисници: граѓани 94% и правни лица 
90% од анкетираните

� Содржина на пратките
� Причини
� Слабости на поштенските оператори 



4. Последици во поштенскиот 4. Последици во поштенскиот 
сектор на услугисектор на услуги

� Нелојална конкуренција

� 21 Давател на поштенски услуги со      
дозвола од Агенцијата за пошти

� Загрозени правата на корисниците на 
услуги



5. Сива економија5. Сива економија

� Меѓуопштински автобуски сообраќај –

◦ еден возач зема во просек по 600денари во тура 
(поаѓање и доаѓање)

�од 1740 редовни автобуски линии-

во 5220 тури неделно

�250.000 евра месечно

� Меѓународен автобуски сообраќај -

◦ еден возач зема просечно по 300 евра во тура

�од 560 редовни линии– 2400 тури неделно

�168.000 евра месечно



5. Сива економија5. Сива економија

� Над 4 милиони и 200 илјади евра
годишно се слеваат во нелегалниот 

превоз на пратки превоз на пратки 

со автобуси



6. Останати аспекти6. Останати аспекти

� Неоданочени приходи

� Царински

� Безбедносни� Безбедносни

� Опасности од аспект на перење пари и 
тероризам



7. Акција7. Акција
� Поврзување со надлежни институции

� Продлабочена анализа

� Решавање на спорни прашања со 
инволвираните

� Координирани мерки

� Инспекциски надзор-

� Обезбедувањето на поштенски услуги без 
дозвола е Прекршок 

� глоба до 5.000 евра за правното лице и 
до 2.000 евра за одговорното лице



8. Очекувани резултати8. Очекувани резултати

� Подигната свест на граѓаните и 
правните лица

� Намлен број на обиди да се испраќаат 
пратки по автобуспратки по автобус

� Подигната свест кај возачите во 
автобуски компании

� Висок степен на почитување на 
правилата од страна на превозниците

� Намалена сива економија




