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Информација од состанокот на Работната група на Групацијата на пазари со 

претставници на министерството за економија (31.01.2012 година) 

 

 Работната група на Групацијата на пазари составена од ЈП Пазари – 

Битола, ЈП Градски пазар – Охрид, ЈП дервен – Велес и АД Скопски пазар – 

Скопје и Екрем Власиу – Комора на закупци на тезги (ЈП пазари – Прилеп поради 

обврски на директорот не беа присутни ) на ден 31.01.2012 година во просториите 

на Стопанската комора на Македонија оствари средба со претставникот на 

министерството за економија г-дин Александар Поповски ( одговорен за 

решавање на проблемот со сивата економија на пазарите ).  

 

 На почетокот г-дин Поповски им ја презентираше на претставниците на 

организаторите на пазари намерата на Министерството за економија за решавање 

на проблемот со сивата економија на пазарите и нелојалната конкуренција со 

дивите пазарџии лоцирани околу самите пазари.  

 

При тоа посочи дека министерството е подготвено да соработува со 

Групацијата на пазарите при Стопанската комора на Македонија со цел заеднички 

да се најде решение за овој со години ненадминлив проблем.  Претставникот на 

министерството за економија потенцираше дека сега согласно Законот за трговија 

закупците на тезги имаат обврска да работат согласно овој закон така што мора 

да бидат регистрирани правни субјекти. Како опција на закупците им останува или 
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да се регистрираат како трговец поединец или друга форма на правен субјект 

согласно Законот за трговија.  

 

 На ваквиот став на министерството за економија, претставниците од 

Организаторите на пазари секој во својот дел објаснија какви се реалните 

случувања на терен. Посочија дека согласно прописите понудени во постојниот 

Закон решението не е прифатливо за пазарџиите. Најголемиот дел од нив не се 

се уште регистрирани бидејќи регистрацијата како правен субјект по актуелните 

прописи им создава големи финансиски обврски кои со малиот промет остварен 

на пазарите, тие не се во можност да ги исполнат.  

 

Предочија дека пазарџиите се повикуваат на преговорите водени со 

владиниот тим од пред три години. Во 2008 година кога требаше да се реализира 

фискалцизацијата на пазарите и регистрација на пазарџиите по новите прописи 

почнаа преговори по што следуваше заклучок и ветување до нив дека законот 

нема да се спроведува се до носење на посебен Закон за трговија од мал обем, а 

фиаскализацијата ќе биде одложена до влегувањето на Македонија во 

Европската Унија. 

 

 Тогаш Законот за трговија од мал обем беше договорен и изработен во рок 

од една година ( до јули 2009-та година ) беше и доставен на усвојување во 

Влада, но истиот не беше прифатен на владина седница. Оттогаш состојбата со 

статусот на пазарџиите е статус кво.  

  

 Претставникот на комората на закупци на тезги г-дин Власиу посочи дека 

статусот на пазарџите единствено може и треба да се гледа преки носење на 

посебен Закон за трговија од мал обем. Според него, транзицијата принудила 

десетици илјади луѓе да се занимаваат со оваа работа ( трговија на пазарите ) во 

услови на губење на работните места. Оттука и социјалниот момент треба да се 

земе во предвид бидејќи бројката на луѓето ( од 20.000 до 25.000 ) закупци на 

тезги не е мала, кои обезбедуваат минимална егзистенција како тезгаџи. 

  

 Крајниот заклучок беше дека постои интерес и желба од ресорното 

Министерство за економија за решавање на проблемот со статусот на пазарџиите 

и воопшто со решавање на сивата економија на пазарите, но притоа г-динот 

Поповски уште еднаш потенцираше дека решенијата мора да се бараат во рамки 

на законските прописи постојни или ново креирани за кои ќе има консензус од сите 

засегнати страни во државата.  
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 Организаторите на пазарите на крајот побараа во меѓу период додека се 

бара законско прифатливо решение за статусот на пазарџиите ( и покрај постоење 

на закон за трговија кој ја регулира нивната работа како и усвоен акционен план за 

надминување на сивата економија во 2012 година ), инспекциските контроли да го 

имаат во предвид фактот дека во тек се преговори за наоѓање заедничко 

прифатливо решение.  

 

 

         Изработил,  

       Даниела Михајловска Василевска  

 

 


