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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

П О  В Л А Д И Н АТА  Н А Ј А В А  З А  К А С      Т Р Е Њ Е  Н А  Н Е П О Т Р Е Б Н О Т О  А Д М И Н И С Т Р И РА Њ Е  П О  В Л А Д И Н АТА  Н А Ј А В А  З А  К А С   
В О  С И Т Е  С Е Г М Е Н Т И  О Д  РА Б О Т Е      Њ Е Т О  Н А  К О М П А Н И И Т Е  В О  С И Т Е  С Е Г М Е Н Т И  О Д  РА Б О Т Е   

КОНЕЧНО   КРАЈ ЗАКОНЕЧНО  
"БЕСКРАЈНА  ТА" БИРОКРАТИЈА"БЕСКРАЈНА 

Македонскиот синдром кој веќе 
15 години упорно ги одбиваше 
инвеститорите, пресликан пре-

ку огромното и најчесто непотребно 
администрирање, дури и за нај банал-
ните работи, конечно е пред својот 
крај. Вака накусо може да се протолкува 
најновиот владин потег, таканаречен 
"гилотина" за непотребните биро крат-
ски процедури на кои наидуваа ком-
 паниите во текот на своето ра бо тење 
во земјава, а какви што западниот свет 
"ниту видел ниту слушнал".  

Поточно, Владата почна да ја спро-
ведува т. н. "регулаторна гилотина" или, 
како што најави вицепремиерот Зоран 
Ставрески, една од најкрупните еко-
номски реформи најавувани во пред-
изборната програма. 

"Проектот значи кастрење на биро-
кратијата во сите сегменти од рабо-
тењето, но и силен инструмент за борба 
против корупцијата. Со него ќе бидат 
опфатени илјадници прописи, законски 
и подзаконски акти, уверенија, овла с-
тувања и дозволи, креирани во текот на 
изминативе 15 години, а кои го опто-
варуваат работењето на граѓаните и на 
стопанските субјекти", изјави Став рески. 

Ваквата мерка претставува 
силен инструмент за борба 
против корупцијата и со неа ќе 
бидат опфатени илјадници 
прописи, законски и 
подзаконски акти, уверенија, 
овластувања и дозволи, 
креирани во текот на 
изминативе 15 години, а кои го 
оптоваруваат работењето на 
граѓаните и на стопанските 
субјекти.

Станува збор за една од 
најкрупните економски 
реформи најавувани во 
предизборната програма на 
владејачката гарнитура, а цел 
е да се воспостави 
поедноставен систем и да се 
зголеми ефикасноста на 
администрацијата. 

Според него, "гилотината на про пи-
сите" стартува веднаш, а ќе трае девет 
месеци. Цел е да се воспостави поед-
ноставен систем и да се зголеми ефи-
касноста на администрацијата. 

ДВЕ ФАЗИ
Спроведувањето предвидува две 

фази во чии рамки ќе се изврши ре-
визија на целата регулатива. Во првата 
фаза, која треба да заврши до крајот на 
февруари идната година, владин Ко-
митет, како највисоко политичко тело, 
ќе работи со министерствата за да де-
финира кои прописи постојат, кои од 
нив се потребни, а кои излишни. За по-
релевантно добивање на инфор маци-
ите редовно ќе се остваруваат контакти 
со бизнис заедницата, со двете сто пан-
ски комори, со Советот за конку рент-
ност и со Советот на странски инвести-
тори, но и со претставници на гра ѓа-
ните.

"Со вкрстување на податоците од 
двете страни, од почетокот на март до 
јуни следната година ќе ги прочистиме 

предлозите. Крајната фаза ќе биде под-
несување амандмани и измена на зако-
ните", потенцира Ставрески. 

Дел од проектот е и изготвувањето 
на веб-страница која ќе го содржи един-
ствениот национален регистар на регу-
лативи. 

Регистарот ќе биде компилација од 
сите прописи кои ќе се утврдат како 
потребни. Сè што ќе биде влезено во 
документот ќе биде обврзувачко за биз-
нисите и за граѓаните. Според него, ис-
товремено администрацијата нема да 
бара ништо што е надвор од регис та-
рот. 

На тој начин, во реалниот живот "ре-
гулаторната гилотина" ќе ги растовари 
стопанството и граѓаните од огромната 
бирократија, што досега беше една од 
клучните пречки за развој на еконо-
мијата. 

Од целиот зафат, според минис тер-
ката за економија, Вера Рафајловска, се 
останати уште две реформи кои, исто 
така, се усвоени на владина седница. 
Станува збор за измените и за до пол-
нувањата на законите за трговски др уш-
тва и за едношалтерски систем. 

КОНЕЧНО СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ ЌЕ СЕ ОСЛОБОДАТ КОНЕЧНО СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ ЌЕ СЕ ОСЛОБОДАТ 
ОД "ТРКАТА" ПО ИЛЈАДНИЦИ ПРОПИСИ, ЗАКОНСКИ И ОД "ТРКАТА" ПО ИЛЈАДНИЦИ ПРОПИСИ, ЗАКОНСКИ И 
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, УВЕРЕНИЈА И ОВЛАСТУВАЊА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, УВЕРЕНИЈА И ОВЛАСТУВАЊА 
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П О  В Л А Д И Н АТА  Н А Ј А В А  З А  К А С      Т Р Е Њ Е  Н А  Н Е П О Т Р Е Б Н О Т О  А Д М И Н И С Т Р И РА Њ Е   Т Р Е Њ Е  Н А  Н Е П О Т Р Е Б Н О Т О  А Д М И Н И С Т Р И РА Њ Е  
В О  С И Т Е  С Е Г М Е Н Т И  О Д  РА Б О Т Е      Њ Е Т О  Н А  К О М П А Н И И Т Е   Њ Е Т О  Н А  К О М П А Н И И Т Е  

КОНЕЧНО   КРАЈ ЗА КРАЈ ЗА  
"БЕСКРАЈНА  ТА" БИРОКРАТИЈАТА" БИРОКРАТИЈА

Измените на Законот за трговски 
друштва предвидуваат укинување на 
минималната основна главнина при 
основање на друштвата со ограничена 
одговорност. Тоа значи дека при ос но-
вањето нема да мора да се уплатат па-
рични средства, но оваа обврска ќе тре-
ба да се исполни во рок од една го-
дина.

"Регистрацијата на новоформира-
ните друштва ќе се врши во рок од три 
дена, еднакво ќе се третираат сите ак-
ционери, во надзорните одбори на-
место правни ќе бидат назначувани фи-
зички лица за да се зголеми одго вор-
носта на одборите, како контролен ор-
ган. Надзорните одбори ќе бидат об-
врзани да заседаваат четири пати во 
годината, а не само еднаш како досега, 
пред завршната сметка", објасни Рафај-
ловска. 

Покрај ова, друга позначајна новина 

е тоа што за неисплатената дивиденда 
во рок од девет месеци ќе се пресметува 
затезна камата. Централниот регистар, 
пак, ќе ги укине сите друштва кои не се 
активни, односно компаниите кои не ги 
потврдиле податоците за нивното по-
стоење, што е законска обврска. 

На тој начин, Ставрески потенцира 
дека спроведувањето на ветените ре-
форми ќе треба да го подобри делов-
ното опкружување.

Ваквите одлуки драстично ќе ги по-
добрат бизнис климата во Македонија 
и однесувањето на државните органи 
кон приватниот сектор. 

РЕАКЦИИ
Ваквата владина акција, нормално 

дека не можеше, а да не наиде на реак-
ции кај дел од домашните експерти. Не-

Покрај ова, болна точка претставува 
и бројот на административците.

"Дали ние имаме политичка волја и 
дали имаме подготвеност кај водечките 
гарнитури да направат ред, да се соочат 
со последиците или ние треба да 
добиеме уште една бригада на невра-
ботени", изјави Хајредини.

Проектот "регулаторна гилотина на 
законите и на прописите" власта го оп-
рав дува со адут дека ќе ја олесни би-
рократијата и ќе ја намали корупцијата.

На ваквите реакции од експертите, 
вицепремиерот Зоран Ставрески одго-
вара дека овие реформи не значат на-
малување на бројот на вработени, туку 
само поефикасно работење на адми-
нистрацијата, идентификуваните сла-
бости во системот да бидат елими ни-
рани и граѓаните и бизнис заедницата 
да добијат услуги од администрацијата 
за кои таа е платена.

Колку за илустрација, од Буџетот пла-
та земаат 70.000 лица - 10.000 државни 
службеници, вработени во министер-

кои од нив веднаш изразија сомневање 
дека попуста е интервенцијата на зако-
ните, ако нема кастрење на админи-
страцијата.

"Проблемот не е во квалитетот на 
законите, туку во нивното спрове ду ва-
ње", потенцираат тие.

Вака одредени експерти го комен-
тираат потегот на власта да ревидира 
околу 3.000 закони и прописи, за кои 
смета дека ја отежнуваат бирократијата. 
Според Џевдет Хајредини, ексминистер 
за финансии, проблемот е многу по го-
лем. Ако сака реформи тогаш власта 
тре ба да ја напушти практиката на пар-
тизација.

"Партиите кои доаѓале на власт или 
кои се подготвувале да дојдат, секогаш 
на своите активисти можат нешто да им 
ветат и да ги остварат ветувањата, да ги 
вработат само во државната админис-
трација", вели Хајредини.

Една од клучните забелешки на Ев-
ропската унија и во најновиот извештај 
за Македонија беше токму парти заци-
јата која зафати дел од институциите и 
по последната промена на власта.

РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧАТ РЕФОРМИТЕ НЕ ЗНАЧАТ 
НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ 
НА ВРАБОТЕНИ, ТУКУ САМО НА ВРАБОТЕНИ, ТУКУ САМО 
ПОЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА ПОЕФИКАСНО РАБОТЕЊЕ НА 
АДМИНИСТРАЦИЈАТААДМИНИСТРАЦИЈАТА

ствата и 60.000 во јавната админи стра-
ција - судството, образованието, нау-
ката. Нивните плати годишно Буџетот го 
чинат околу 390 милиони евра.

ПОДДРШКА ОД 
СТОПАНСТВОТО

Наспроти ваквиот став на дел од екс-
пертите, стопанствениците масовно и 
веднаш на Владата й изразија под дрш-
ка во спроведувањето на ваквата мер-
ка, која сосема непотребно и за најмала 
интервенција им одземаше голем дел 
од нивното време.

Сојузот на стопански комори ССК ги 
поздрави чекорите на Владата, кои таа 
ги презема во однос на отстранувањето 
на бирократските пречки и нелогичните 
закони со т.н. "бирократската гилотина". 
Со нив директно ќе атакуваат на ану-
лирање на коруптивните појави на нај-
ниските нивоа, а заедно со веќе наја-
вените реформи во даночниот систем 
ќе придонесат за сузбивање на сивата 
економија.
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Никола Ефтимов, извршен директор 
на ССК, вели дека кастрењето на биро-
кратските процедури го поддржуваат и 
малите и средните претпријатија. 

"Регулаторната гилотина ќе биде 
големо олеснување за стопанстве ни-
ците. Сметам дека тоа ќе биде и по зи-
тивен сигнал за инвеститорите. Овие 
потези ја анулираат корупцијата и ќе 
придонесат за посамоуверен пристап 
во работата на бизнисмените. Ние ап-
солутно ќе го поддржиме овој процес и 
сме на располагање за секаква помош 
при реализацијата", објасни Ефтимов.

Генерално, бизнисмените се вооду-
шевени од идејата на Владата да уки-
нува дозволи и да менува закони со кои 
треба да им се олесни работата. 

Зашто тие буквално се презаситени 
од бирократските процедури кои, како 
што велат, ги дестимулираат и не им до-
зволуваат да инвестираат во стариот 
или во нови бизниси. Тие не гледаат 
зош то е потребно да плаќаат надомес-
ток кога поднесуваат завршна сметка 
во Централниот регистар. На банките 
им пречи што мораат да минат низ дол-
га и скапа процедура во Народната бан-
ка за да сменат адреса, па дури и теле-
фонски број во одредена банка. 

Бизнисмените укажуваат дека има 
поплаки и на недореченостите и на ло-
шите одредби во Законот за работни 
односи, Законот за стечај, во Законот за 
водите и многу други лиценци и до зво-
ли кои се добиваат на пониско локално 
ниво. 

Сличен став имаат и во Стопанска 
комора на Македонија. Тие ја поздра-
вија владината одлука за кастрење на 
бирократијата и најавија целосна сора-
ботка и помош при дефинирањето на 
непотребните и нелогичните биро крат-
ски бариери. 

НЕМА ВЕЌЕ ШЕТАЊЕ ОД ШАЛТЕР ДО ШАЛТЕР НЕМА ВЕЌЕ ШЕТАЊЕ ОД ШАЛТЕР ДО ШАЛТЕР 
И НЕПОТРЕБНО ГУБЕЊЕ ВРЕМЕИ НЕПОТРЕБНО ГУБЕЊЕ ВРЕМЕ


