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Илија ПСАЛТИРОВ

а 9 ноември Ма-
кедонија го до би 
Мислењето од Ев-
ропската ко ми си-
ја за барањето за 
членство во Ев-

ропската унија. И како што 
се очекуваше, односно како 
што напишав во претходната 
колумна, Комисијата донесе 
одлука да му предложи на 
Со  ветот на министри на Уни-
јата, кој ќе се одржи во декем-
ври, да й понуди на Маке до-
нија кандидатски статус. Кан-
дидатскиот статус нема да 
зна чи и директно отпоч нува-
ње на преговорите, но се ка-
ко ќе биде стимул повеќе да 
се зафатиме со сериозни ре-
форми, за да не ја испуштиме 
понудената шанса. Она што е 
евидентно во Мислењето се 
бројните забелешки кои й се 
упатени на Македонија во раз-
лични сфери, а на кои нашата 
земја сериозно мора да им 
посвети внимание во перио-
дот кој следува. За препо ра-
ките, односно за забелеш ки-
те во Мислењето, ќе пишу вам 
во вториот дел од текстов. Она 
што сакам како прво да го ис-
такнам е нашиот однос кон 
одлуката на Европската ко-
ми сија и ставот кој оддел ни 
политички субјекти го из не-
соа по повод овој голем нас-
тан за Република Македо ни-
ја и за сите нејзини граѓа ни.

Имено, по којзнае кој пат 
ни се повторува истата при-
казна... штом ќе ни се случи 
некој убав настан, секогаш ќе 
се јави некој со забелешка 
дека можело и подобро. Се 
случи и овој пат. Излегоа не-
кои политичари и веднаш ја 
изнесоа својата "загриже ност" 
дека ако не била оваа Влада, 
многу одамна ќе бевме кан-
ди дати за влез во Унијата, де-
ка многу подобро ќе се одви-
вале некои работи во држа-
вата и дека сè ова е задоц-
нето. Не дека оваа Влада не 
можеше да стори повеќе во 
многу сфери на живеењето, 
но мора ли секој успех да го 

плукаме, наместо да се ра ду-
ваме, зашто тој успех сепак е 
заеднички!? Колку што оваа 
Влада заслужува пофалба за 
успешно завршената работа 
во контекст на подготовката 
на одговорите на Прашал ни-
кот и поднесената аплика ци-
ја за членство во ЕУ, толку и 
претходната Влада има зас-
луга за потпишувањето на До-
говорот за стабилизација и 
асоцијација (потпишан на 9 
април 2001 година). А секако 
огромна заслуга за овој ус-
пех имаат и граѓаните на Ма-
кедонија, зашто во овие 14 
години независност токму тие 
најмногу голтаа и трпеа, и за-
ради фактот што тие допрва 
ќе треба да стискаат заби за 
успешно да ги завршиме си-
те реформи кои нè очекуваат. 
Оттука, крајно време е да 
престанеме да се напаѓаме 
меѓу себе за тоа кој што мо-
жел да направи, а не нап ра-
вил, туку да собереме сили 
за  еднички да ги истуркаме 
реформите, за да си ја оп ра-
виме државава, оти со соп-
ките едни на други европ-
скиот пат ќе ни биде предолг 
и неосвоив. 

Што се однесува до за бе-
лешките, ќе издвојам некои 
од нив, иако оние кои ги на-
ведов во претходната ко лум-
на се појавија како клучни и 
во Мислењето на Комисијата. 
Како и да е, препораките се 
чисти, јасни и недвосмислени 
и се одличен патоказ за тоа 
во која насока треба да се 
дви жи Македонија на тој ев-
ропски пат. Приоритетите на-
ведени од Комисијата се по-
делени на краткорочни, кои 
треба да се реализираат во 
рок од една до две години, и 
на среднорочни, кои би се 
реализирале во рок од три 
до четири години. Сепак, по-
ради неопходноста од зна чи-
телни финансиски средства, 
но и поради сложеноста на 
одредени задачи кои треба 
да се извршат во иднина, не-
кои приоритети допол нител-

но ќе бидат посочени, а сè ќе 
зависи од темпото со кое Ма-
кедонија ќе ги реализира ве-
ќе поставените приоритети. 
Како главни приоритети се 
наведени измените во из бор-
ното законодавство, со цел 
следните избори да се изве-
дат во фер и демократска ат-
мосфера, па измените во Ус-
тавот, кои се неопходни за 
спроведување на реформите 
во судскиот систем, особено 
во контекст на овоз можу ва-
ње целосна независност на 
судството, а повторно е по-
тен цирана и неопходноста 
од воведување  едношал тер-
ски систем, како форма на 
поедноставување на пос тап-
ката за регистрирање на прет-
пријатијата. Во продолжение 
се наведени приоритетите 
според карактерот т.е. по ли-
тички и економски. Од по-
литичките би можеле да се 
издвојат владеењето на пра-
вото, кое треба да се оствари 
на цела територија на зем-
јата и преку навремено спро-
ведување на реформите на 
институциите кои ги спро ве-
дуваат законите (полиција, суд-
ство, обвинителство и сл.). 
Потоа се апострофираат и ре -
формите на јавната админис-
трација, односно неопход-
нос та од почитување и це-
лосна примена на Законот за 
државни службеници, како и 
Кодот на етика, а посебен ак-
цент е ставен на транспа рен т-
носта во работењето на ад-
министрацијата, односно на 
достапноста на податоците и 
информациите до јавноста, 
што треба да се регулира со 
посебен закон. Корупцијата 
повторно се посочува како 
една од главните причини за 
бавно одвивање на рефор-
мите и се бара поизразена 
борба против ова општес тве-
но зло. Исто така, акцент е 
ставен и на регионалната со-
работка, односно на неоп-
ход носта од градење добро-
соседски односи, преку за јак-
нувањето на слободната тр-

говија, прекуграничната со-
ра ботка, борбата против ор га-
низираниот криминал, швер-
цот и недозволената тр говија 
итн. Што се од несува до еко-
номските критериуми, тие се 
сконцентрирани во неколку 
области. Се обрнува вни ма-
ние на потребата од јакнење 
на правната сигурност на еко-
номските субјекти и поефи-
касно решавање на стопан-
ските спорови, што секако е 
еден од основните пре дус-
лови за директни инвес ти ции. 
Ова повлекува и комплетно 
подобрување на деловната 
клима, со цел зголемување 
на нивото на привлечност на 
земјата за домашни, а осо бе-
но за странски директни ин-
вестиции. Еден од клучните 
проблеми на кој, исто така, 
мора сериозно да му се пос-
вети внимание е одано чу ва-
њето. Реформите во оваа об-
ласт би се однесувале на га-
рантирањето еднаков трет-
ман кон сите даночни обврз-
 ници, што подразбира и ели-
минирање на толеранцијата 
кон одредени обврзници. Во 
тој контекст неопходно е за-
силување на администра тив-
ниот капацитет за спро ве ду-
вање на законодавството за 
даноци, со цел да се овоз мо-
жи отворена борба про тив 
одбегнувањето плаќање да-
нок или даночната евазија. 
Иако има многу области кои 
се спомнуваат во Мислењето, 
би издвоил само уште една, 
која ја сметам за особено 
важна во остварувањето на 
една многу практична цел - 
укинувањето на визите за 
патување во земјите од Ев-
ропската унија. Оттука, ќе 
биде неопходно да се спро-
веде интегрирано упра вува-
ње со границите, како и над-
зор на нив, но ќе мора да се 
воведат и патни, како и ис-
прави за лична идентифи ка-
ција со висок квалитет, со цел 
намалување на можноста за 
фалсификување... Нека ни е 
аирлија работата! 


