Врз основа на член 16 став (1) алинеја 5 од Законот за поштенските услуги
(„Службен весник на Република Македонија” бр.158/2010, 27/2014, 42/2014 и 187/2014),
Комисијата на Агенцијата за пошти, на состанокот одржан на 12.01.2015 година донесе:

ОДЛУКА
за определување на вредност на поенот за пресметување на годишниот надоместок за
2015 година

I.

Вредноста на поенот за 2015 година изнесува 453,4583 денари.

II. Вредноста на поенот од точката I. на оваа одлука, се применува при пресметување
на годишниот надоместок за 2015 година.

III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Комисијата на состанокот одржан на 12.01.2015 година ја разгледуваше Годишната
програма за работа на Агенцијата за пошти за 2015 година, како надлежен орган на
Агенцијата, и донесе одлука за определување на вредноста на поенот за 2015 година.
При одлучувањето, Комисијата ја зема во предвид Годишната програма за работа
на Агенцијата, со планираните активности и финансискиот план, за наредната 2015
година, прегледот за издадени заклучоци со состојба 30.10.2014 година кој содржи
вкупен збир на поени на пазарот на поштенските услуги и 23 издадени заклучоци
доставени до давателите на поштенски услуги.
Согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските услуги, Комисијата прво ја
оценуваше законитоста и целисходноста на планираните активности и задачи на
Агенцијата за наредната година од аспект на надлежностите на Агенцијата, со цел да се
оцени оправданоста на трошоците и приходите планирани за извршување на таквите
активности, како и законитоста на пресметувањето на вкупниот број на поени на пазарот
на поштенски услуги, па во таа смисла го утврди следното.

Активностите на Агенцијата за 2015 година содржани во програмата за работа, се
испланирани во согласност со законските надлежности, во рамките на делокругот на
работата на регулаторот, го одразуваат континуитетот во нејзиното делување и во целост
се во функција на остварување на целите за кои е основана Агенцијата.
Планираните трошоци се првата компонента која влијае на висината на вредноста
на поенот, во смисла на ставот 7 од член 28 од Законот, според кој при пресметувањето на
вредноста на поенот Комисијата ги зема предвид ставките на трошоците од финансискиот
план на Агенцијата за извршување на активностите и задачите планирани во програмата
за работа на Агенцијата. Од тука, Комисијата ги разгледа проектираните трошоци и
соодветно на нив и приходите од финансискиот план, па оцени дека структурата и
висината на планските и стандардните трошоци во финансискиот план на Агенцијата за
пошти за фискалната 2015 година и тоа како фиксните така и варијабилните директно
произлегува од планираните активности. Имајќи предвид дека надлежностите на
Агенцијата, во значителен дел се концентрирани на обезбедување непречено
функционирање на универзалната услуга и следење на националниот оператор кој е
обврзан истата да ја извршува според принципите и условите кои ги налага законот и
прописите, планираните активности на Агенцијата за 2015 година, во значителен обем се
однесуваат на регулаторни активности и задачи кон давателот на универзална услуга АД
Македонска пошта Скопје. Мал дел од планираните трошоци се однесува на активности
планирани за работата на Агенцијата во насока на уредување на севкупниот амбиент во
кој се одвиваат конкурентските поштенски услуги во Република Македонија, во интерес на
корисниците, без разлика дали ги вршат приватни поштенскиот даватели или Македонска
пошта.
Финансискиот план за 2015 соодветно и пропорционално ги проектира трошоците
за така планираните активности кои се рефлектираат и на планираните приходи. Па оттука
износот на контото 715 приходи од годишен надоместок од даватели на поштенски услуги
во Финансискиот план за 2015 година, изнесува 23.700.000,00 денари.
Комисијата оцени дека трошоците се оправдани, па соодветно на тоа и
планираниот приход од контото 715, кој во смисла на член 12 став 2 од Правилникот за
начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување
на годишниот надоместок („Службен весник на Република Македонија” бр.167/2010 и
31/2013) е износот кој се дели со вкупниот број на поени на пазарот на поштенските
услуги во Република Македонија, претставува пропорционално доволна финансиска
рамка за непречено извршување на конкретни активности на Агенцијата во 2015 година.
Втората компонента од која зависи висината на вредноста на поенот во односната
година, е вкупниот број на поени на пазарот на поштенските услуги во Република
Македонија, па за таа цел Комисијата го разгледа и Прегледот за издадени заклучоци со
кои се констатирани поени за секој од давателите на поштенски услуги со состојба
30.10.2014 година и кој содржи вкупен збир на поени на пазарот на поштенските услуги,
по што констатира дека вкупниот број на поени на пазарот на поштенски услуги во
Република Македонија е правилно пресметан и утврден на 52.265 поени, и претставува
збир на бројот на поени за обезбедување на универзална услуга врз основа на

индивидуална дозвола и бројот на поени констатирани за секој од давателите на
поштенски услуги. Ова, од причини што структурата на вкупниот број на поени на пазарот
на поштенски услуги ја сочинуваат:
50.000 поени за АД Македонска пошта Скопје; 175 поени за Глобко логистик Скопје; 120
поени за Карго Експрес Битола; 175 поени за ДХЛ Експрес Македонија Скопје; 145 поени
за ИН ТИМЕ МК БПС Скопје; 115 поени за ТНТ Експрес Македонија; 115 поени за РСЕ
Оптима Вите Скопје; 175 поени за Спиди Диливери Скопје; 120 поени за ДРД Курир Скопје;
60 поени за Деливеримен Скопјe; 60 поени за Скопје Велосипедист Скопје; 120 поени за
ДелЦО Скопје; 120 поени за Визард Деливери Скопје; 175 поени за Брза Пратка Скопје; 30
поени за Јокам Пошта 2011 Дебарца; 60 поени за Мерџаноски ТП Тетово; 60 поени за ДМ
Компани-Агенција ДМ Прилеп; 60 поени за Глобал Мессаге Скопје, 110 поени за Ин ТаксиИн пошта Скопје, 30 поени за Диливери Филип Прилеп, 50 поени за Прологис сервис
Скопје, 30 поени за Казабланка експрес Битола,100 поени за Екстра 03 Кавадарци и 60
поени за Курир експрес Прилеп.
Врз основа на претходно утврденото, следуваше Комисијата конечно да ја провери
и законитоста на начинот на пресметувањето на вредноста на поенот, при што оцени дека
вредноста на поенот е пресметана во согласност со начинот на пресметка пропишан со
член 28 од Законот и член 12 став 2 од Правилникот, поточно дека 453,4583 денари е
количникот кој се добива кога 23.700.000,00 денари ќе се поделат со 52.265 поени,
односно тоа е вредноста кој се добива кога приходите од контото 715, ќе се поделат со
вкупниот број на поени на поштенскиот пазар.
Од сите овие причини, Комисијата одлучи вредноста на поенот за 2015 година да
изнесува 453,4583 денари.
Вредноста на поенот утврдена во оваа висина, ќе се применува при пресметување
на годишниот надоместок за 2015 година, со кој ќе биде задолжен секој давател на
поштенски услуги на годишна основа, во износ утврден со решение од директорот на
Агенцијата за пошти.
Поради сето напред наведено, Комисијата одлучи како во диспозитивот на оваа
одлука, а согласно член 28 став 7 од Законот за поштенските услуги.
Оваа одлука е составен дел на Годишната програма за работа на Агенцијата за
пошти за 2015 година.
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