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ПОГЛАВЈЕ 3. ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ

НИВО НА ПОДГОТОВКА

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК

Умерено подготвена (Moderately Prepared) - 3

Одреден напредок (Some Progress) - 3

КОМЕНТАР
Во однос на претходната извештајна година, забележан е одреден напредок во рамки на Поглавјето 3. И покрај усвојувањето на Законот за
услуги, потребна е дополнителна хармонизација со Директивата за услуги. Точката на единствен контакт продолжува да се провлекува низ
годините како обврска која не се реализира. Отворањето на “one-stop-shop” сериозно ќе ја подобри деловната клима во државата,
конкурентноста на компаниите, но и ефикасноста во регистрирањето на компаниите. Странските компании сé уште не можат да понудат ISO
9001 сертификат за обезбедување квалитет на националните тела на јавната администрација. Уште една пречка кој со години се провлекува е
непочитувањето на независноста на Агенцијата за пошти. Дополнително, важно е да се работи на капацитетите на Агенцијата.

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
- Треба да се продолжи со усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, главно со Директивата за услуги и со
заемното признавање на професионалните квалификации;
- Треба да се воспостави точка на единствен контакт, вклучувајќи регистрација на компанија во согласност со Директивата за услуги;
- Треба да се продолжи со усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ за поштенските услуги и комплетирање на
целосната либерализација на поштенскиот пазар.
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- Да се воспостави единствена контакт точка за „one-stop
shops” според барањата на Директивата за услуги.

- Сè уште нема никаква динамика во однос на правото на
основање. Хоризонталниот закон кој ја апроксимира
Директивата за услуги сè уште не е усвоен.
- Единствена контакт точка за „one-stop shops“ според
барањата на Директивата за услуги сè уште не е
воспоставена.

- Законот за услуги е усвоен во март 2019, но останува
обврската да се вклучат членовите 26 и 27 од
Директивата за услуги.
- Точката на единствен контакт, вклучувајќи
регистрација на компанија, како што се бара со
Директивата за услуги, не е утврдена.
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- Странските компании не можат да бидат акредитирани
да нудат ISO 9001 сертификација на телата од јавната
администрација што е пречка за слободното движење на
услугите.

- Странските компании не можат да бидат акредитирани
да нудат ISO 9001 сертификација за квалитет на телата
од јавната администрација што е пречка за слободното
движење на услугите.

- Странските компании сè уште не можат да понудат ISO
9001 сертификат за обезбедување на квалитет на
националните тела на јавната администрација. Ова
останува пречка за слободата на давање услуги.
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- Агенцијата за пошти треба да воспостави посебен
сметоводствен систем и дополнително да го зајакне
својот капацитет за мониторинг.
- Остануваат недостатоци во однос на финансирањето
на нето трошоците поврзани со обврската за
универзална поштенска услуга.

- Либерализацијата на пазарот на поштенски услуги
повторно се одложи со 31 декември 2018 како нов краен
рок за укинување на резервираната област за
поштенскиот монопол.
- Законот за поштенски услуги сè уште треба да се
менува за д го овозможи целосно отворање на пазарот на
поштенски услуги.
- Функционирањето на Поштенската агенција беше
закочено поради задоцнетото усвојување на нејзиниот
годишен план за работа.
- Поштенската Агенција го мониторира воведувањето на
посебниот сметководствен систем, кој е сè уште во
подготвителна фаза и треба да ги адресира
недостатоците во однос на финансирањето на нето
трошоците поврзани со обврската за универзална
поштенска услуга.

- Властите треба да ја гарантираат и целосно да ја
почитуваат независноста на Агенцијата за пошти и да го
зајакнат нејзиниот административен и регулаторен
капацитет.
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Взаемно признавање на стручни квалификации

- Треба да се објави обновената листа на регулирани
професии.
- Треба да се обнови описот на програми за професии со
минимум обука и истата да се усогласи со европското
законодавство.
- Експертизата и надлежностите на меѓуминистерската
група
за
признавање
на
професионалните
квалификации исто така треба да се зајакнат.

- Електронскиот регистар на професионални
квалификации треба да се развива и полни со податоци
за валидирани и акредитирани професионални
квалификации.
- Сè уште не е објавена ажурирана листа на регулирани
професии.
- Институционалната поставеност за взаемно
признавање на професионални квалификации треба да
се ревидира и зајакне.
- Експертизата и надлежностите на меѓуминистерската
група
за
признавање
на
професионалните
квалификации исто така треба да се зајакнат.

- Нема напредок во усвојувањето на Законот за
признавање на професионални квалификации со цел
усогласување со acquis. Потребните прилагодувања на
националниот закон за усогласување со минималните
барања за обука наведени во Директивата- обука за
„секторски професии“ кои имаат корист од
автоматското признавање на нивните професионални
квалификации не се имплементирани.
- Потребно е да се финализира валидацијата на
податоците
од
електронскиот
регистар
за
професионални квалификации и акредитираните
професионални квалификации треба да бидат вклучени.
- Сè уште недостасува ажурирана и транспарентна листа
на сите регулирани професии кои содржат оправданост
за секоја од нив.
- Постои потреба за понатамошно зајакнување на
институционалниот капацитет за заемно признавање на
професионалните квалификации.

