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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

З Е Л Е Н И Т Е  П А З А Р И  С ТА Н У В А АТ       П Р В А  " Ж Р Т В А "  Н А  М А К Е Д О Н С К АТА  З Е Л Е Н И Т Е  П А З А Р И  С ТА Н У В А АТ   
Ф И С К А Л И З А Ц И Ј А  Ф И С К А Л И З А Ц И Ј А  

"КЛУЧ" ЗА ПАЗА   РИТЕ  ПАЗАРЏИИТЕ СО "КЛУЧ" ЗА ПАЗА 
ТЕЗГИТЕ НА    УЛИЦАТЕЗГИТЕ НА     
Од 1 јули ќе се фискализираат и 

зелените пазари и сите про дава-
чи ќе имаат законска обврска да 

издаваат фискална сметка и за еден ки-
лограм компири. 

Но, на закупците на тезги сè уште не 
им е јасно дали фискалните каси ќе им 
ги обезбеди "Скопски пазар", како за ку-
подавец, или ќе треба сами да ги ку пат.

Темата фискализација кај нив пре-
дизвикува отпор и револт, бидејќи твр-
дат дека тие тешко егзистираат и без 
фискалните апарати.

Барем засега, ниедна од надлежните 
институции повеќе од еден месец не 
сака да ги слушне причините поради 
кои пазарџиите бараат да не се фис ка-
лизираат зелените пазари. На ова сè 
погласно се жалат и од Здружението на 
пазарџиите "Просперитет". Тие бараат 
да се смени Законот за трговија, кој 
пред видува трговците на зелените па-
зари да користат фискални каси. На 
крајот од минатата година Собранието 
донесе закон, според кој, тезгаџиите до 
1 јули мора да се фискализираат. Ми-
нистерствата за економија и за фи нан-
сии, претставниците на Владата и коор-
динаторите на пратеничките групи не 
ги примиле пазарџиите, иако тезга џи-
ите писмено побарале средба уште на 3 
мај годинава.

Во услови кога во земјава 
зелените пазари се 
"преплавени" од дивите тезги 
во нивна близина и по 
улиците, високата кирија, 
обврската да регистрираат 
фирма и од можноста бугарски 
државјани (во некои региони 
н.з.) да закупуваат тезги, 
пазарџиите предлагаат 
државата прво да ги среди 
работите со дивите продавачи 
околу пазарите, а потоа да им 
наметнува обврски за да 
набават фискални каси.

Тие сметаат дека е 
невозможно да 
функционираат фискалните 
каси при продажба на храна 
која има краток рок на траење 
и дека ќе настане вистински 
метеж. Многумина од нив 
велат дека ќе ги напуштат 
тезгите на пазарите и ќе се 
преселат на уличните 
тротоари за да можат да 
"преживеат". 
"Ваквата состојба е 
неодржлива. Ако некој побара 
половина килограм грав, како 
ќе му издадеме фискална 
сметка. Некој можеби ќе сака 
да купи 5 килограми компири 
и ќе мораме да му попуштиме 
во цената. Па, ова е пазар и 
тука има пазарење, како на 
ова никој од власта да не се 
сети", се прашуваат 
пазарџиите.

Тие велат дека ако не оди 
продажбата можно е три пати 
да ја сменат цената, зашто ако 
стоката им остане во резерва, 
ќе мора да ја фрлат. Но, барем 
засега, никој не ги слуша.

АРГУМЕНТИ
"По сè изгледа немаат аргументи за 

да ги одбијат нашите барања и затоа нè 
игнорираат. Ние сме против фискали за-
цијата на пазарите, бидејќи е невоз-
можно тоа да се изведе и ќе предизвика 
големи проблеми. Свесни сме дека тре-
ба да плаќаме давачки кон државата, но 
не на ваков начин. Имаме концепт како 
тоа да се регулира, но никој не нè слу-
ша", изјави неодамна Екрем Долек, прет-
седател на Здружението. 

Пазарџиите се едногласни дека но-
виот Закон неколкукратно ќе ги зго ле-
ми нивните трошоци и ќе предизвика 
многу од нив да се откажат од работата. 
Тие предлагаат да нема фискализација, 
а на државата годишно да й даваат од-
редена сума. Така ќе се избегнат тро шо-
ците за сметководство, а паушалот ќе 
биде понизок од данокот кој годишно 
би требало да го плаќаат. Покрај ова, 
бараат за пензиско и инвалидско оси-
гурување да плаќаат исто колку зем јо-
делците и занаетчиите, бидејќи тие од-
делуваат речиси двојно помалку од су-
мата која треба да ја плаќаат пазар џи-
ите. Имено, пазарџиите порачуваат де-
ка нема да се откажат од своите барања 
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З Е Л Е Н И Т Е  П А З А Р И  С ТА Н У В А АТ       П Р В А  " Ж Р Т В А "  Н А  М А К Е Д О Н С К АТА    П Р В А  " Ж Р Т В А "  Н А  М А К Е Д О Н С К АТА  
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"КЛУЧ" ЗА ПАЗА   РИТЕ  ПАЗАРЏИИТЕ СО РИТЕ  ПАЗАРЏИИТЕ СО 
ТЕЗГИТЕ НА    УЛИЦАУЛИЦА    

БУНТ?!
Покрај реакциите во Скопје, и би тол-

ските пазарџии се против фискали за-
цијата на пазарите, која треба да почне 
од 1 јули. Тие сметаат дека е невозможно 
да функционираат фискалните каси при 
продажба на храна која има краток рок 
на траење и дека ќе настане ви стински 
метеж. Многумина од нив велат дека ќе 
ги напуштат тезгите на битол скиот па-
зар и ќе се преселат на ули ч ни те тро-
тоари за, како што велат, да "оп станат". 

"Ваквата состојба е неодржлива. Ако 
некој  побара половина килограм грав, 
како ќе му издададеме фискална смет-
ка. Некој можеби ќе сака да купи 5 ки ло-
грами компири и ќе мораме да му по-
пуштиме во цената. Па, ова е пазар и тука 
има пазарење, како на ова никој од власта 
да не се сети", се прашуваат па зарџиите.

Тие велат дека ако не оди продажбата 
можно е и три пати да ја сменат цената, 
зашто ако стоката им остане во резерва, 
ќе мора да ја фрлат. Затоа тие пред ла-

готовинско плаќање. Ставот на "Скоп-
ски пазар" е дека Законот не е доволно 
јасен, бидејќи сè уште не е јасно дали 
тие како организатори на 14 пазари и 
3.000 тезги треба да издвојат 600.000 
евра за купување подвижни фискални 
каси.

"Ние сме закуподавци. Ако обез бе-
диме фискални каси, треба да бидеме и 
даночни обврзници, а готовинското 
пла  ќање го вршат закупците", велат во 
"Скоп ски пазар". 

Засега "Скопски пазар" останува на 
ставот секој пазарџија од Управата за 
јавни приходи да донесе решение дека 
апаратот му е ре гис три ран, а потоа да 
го реализира и со до го ворот за закуп. 
Само земјоделците ќе бидат ослобо де-
ни од фискализација и тоа со решенија 
кои ќе ги добиваат од УЈП. Сите други ќе 
треба да се регис три раат како трговци - 
поединци. На тој на чин се верува дека 
конечно ќе се стави крај на дивите па-
зари и продавачи. 

гаат државата прво да ги среди рабо ти те 
со дивите продавачи околу пазарите, а 
потоа да влезат тука.

 Во ЈП "Пазари" сметаат дека тер ми-
нот за фискализација е несреќно из-
бран и дека мора да се бараат други 
решенија. 

"Ако нешто не се смени, на 1 јули ќе 
го затвориме пазарот, бидејќи прометот 
ќе ни 'падне', а ние ќе добиеме казни. 
Ние не сме против фиска лиза ци јата, ме-
ѓутоа начинот кој се предлага е не при-
фатлив и неспроведлив. Ако тре ба ние 
да ги купиме фискалните апа рати, ќе 
треба веднаш да набавиме 200 каси, а 
40.000 евра немаме", велат од би толс-
киот пазар. 

Пазарџиите во Куманово, на пример, 
се револтирани и од дивите тезги во 
близина на "Зелениот пазар" и по ули-
ците, високата кирија, обврската да ре-
гистрираат фирма и да набават фис кал-
на каса и од можноста бугарски др-
жавјани да закупуваат тезги. Тие се лути 
што секоја година им се ветувало дека 
ќе бидат преземени мерки за решавање 
на проблемите, но ништо не било на-
правено. Воедно се жалат дека и сега 
имаат големи трошоци поради годиш-
ната закупнина на тезга од 400 евра, на-
бавките на стока, користењето мага-
цини и додаваат дека дивите пазарџии 
немаат никакви расходи и стоката ја 
продаваат по пониски цени, со што пра-
ват нелојална конкуренција. Во Кума но-
во има уште два помали пазара со око-
лу 600 тезги, од кои некои се празни, а 
стоката се продава на улица.

Не е уставна и законита од-
луката зелените пазари да 
има ат фискални апарати за 
ре гистрирање на готовинско 
работење. Вака деновиве од-
лучија членовите на Гру па ци-
јата на зелените пазари при 
Стопанска комора на Маке-
донија. Според нив, реше ние-
то во Законот за трговија и 
предложените измени во За-
конот за готовински плаќања 
ги става во нерамноправна 
положба организаторите на 
зелените пазари во пазарот и 
прометот, а со закон им се на-
метнува обврска за која не се 
обврзани. Токму затоа Гру па-
цијата предлага одложување 
на фискализацијата на зе ле-
ните пазари.

и дека ќе продолжат да инсистираат др-
жавните институции да ги сослушаат 
нивните предлози. 

Но, воедно и се закануваат дека ако 
државата остане на своето, тие ќе им се 
"придружат" на дивите пазарџии на ули-
ците, па сите да бидат диви кога и онака 
досега никој не ги гони уличните про-
давачи. Сепак, во Министерството за 
финансии велат дека Законот нема да 
се менува. Објаснуваат дека Владата ќе 
им олесни на трговците со тоа што ќе 
им наложи на пазарите да ги обезбедат 
фискалните каси. Тоа ќе го направи со 
промена на Законот за готовинско пла-
ќање. Исто размислуваат и во Минис-
терството за економија. Тие сметаат де-
ка оваа новина наидува на отпор, како 
и кога се реализираше фискализацијата 
на дуќанџиите но, според нив, Законот 
е јасен. Во "Скопски пазар", пак, имаат 
по различно мислење, со кое се со гла су-
ваат и во Групацијата на пазарџии при 
Стопанска комора, а тоа е дека Законот 
за трговија е во колизија со Законот за 
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