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ЧЛЕН 52

ЧЛЕН 55

За да им се олесни на граѓаните на Република Македонија или на Заедницата да 
воспоставуваат и да извршуваат регуларни професионални активности во Заедницата, 
односно во Република Македонија, Советот за стабилизација и асоцијација ќе испита 
кои чекори се неопходни за заемно признавање на квалификациите. Тој може да ги 
преземе сите потребни мерки за таа цел.

Страните, во согласност со следните одредби, се обврзуваат да преземат неопходни 
чекори за да овозможат забрзана понуда на услуги од компании или од државјани на 
Заедницата или на Република Македонија кои се основани во другата Страна за лицето 
за кое се наменети услугите.

Во чекор со процесот на либерализација, споменат во став 1, Страните ќе дозволат 
привремени движења на физички лица кои обезбедуваат услуги или кои работат за 
обезбедувачот на услуги како клучен персонал, како што е дефинирано во член 53, 
вклучувајќи стручни лица кои се претставници на компании од Заедницата или од 
Република Македонија или државјани и бараат привремен влез со цел да преговараат за 
продажба на услуги или да склучат договори за продажба на услуги за обезбедувачот на 
услуги, во кои овие претставници нема да бидат ангажирани во директната продажба на 
услугите на јавноста или за себе.

Во втората фаза од преодниот период, Советот за стабилизација и асоцијација ќе 
презема мерки неопходни за прогресивно имплементирање на одредбите од ставот 1. 
Ќе се има предвид постигнатиот напредок на приспособување на законодавството на 
Страните.

СПОГОДБА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА 
И АСОЦИЈАЦИЈА
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ЧЛЕН 56

Страните нема да преземаат какви било мерки или активности преку кои ќе се создадат 
услови за понуда на услуги од државјани на Заедницата и на Република Македонија или 
компании кои се основани на другата Страна, од онаа на која припаѓа лицето за кого се 
наменети услугите, кои се значајно порестриктивни во споредба со состојбата на денот 
на стапувањето во сила на Спогодбата.

Ако едната Страна согледа дека воведените мерки од другата Страна, по стапувањето 
во сила на Спогодбата, резултираат со состојба која е значајно порестриктивна во однос 
на понудата на услуги во споредба со состојбата на денот на стапувањето во сила на 
Спогодбата, може првата Страна да побара од другата Страна да започнат консултации.

ЧЛЕН 57

Во однос на понудата на транспортните услуги помеѓу Заедницата и Република 
Македонија, ќе се применуваат следниве одредби:

1. Во однос на сувоземниот сообраќај, односот помеѓу Страните е регулиран со 
Спогодбата меѓу Европската заедница и Република Македонија во областа на 
сообраќајот, која стапи во сила на 28 ноември 1997 година. Страните ја потврдуваат 
важноста за доследната примена на Спогодбата.

2. Во однос на меѓународниот поморски транспорт Страните се обврзуваат ефективно 
да ги применуваат начелата на нерестриктивен пристап кон пазарот на сообраќај на 
комерцијална основа.

a) Горенаведените одредби не ги ограничуваат правата и обврските според Кодексот на 
однесување на ОН за Конференцијата на превозниците, како што се применети од 
едната или другата Страна од оваа Спогодба. Превозниците кои не учествуваат во 
Конференцијата ќе можат слободно да конкурираат со превозниците од 
Конференцијата се додека се придржуваат на начелата на фер конкуренција врз 
комерцијална основа;

b) Страните ја потврдуваат својата заложба за обезбедување слободна конкуренција 
како многу важна карактеристика на сувоземната и водната транспортна трговија со 
кабасти товари;

3. Применувајќи ги одредбите од став 2, Страните:

a) нема да воведуваат клаузули за поделба на товарот во идните билатерални договори 
со трети страни, во други освен во овие исклучителни околности каде што линиските 
превозни компании од едната до другата Страна на оваа Спогодба не ќе има на друг 
начин ефективна можност да крстарат за трговски цели до и од третата заинтересирана 
држава;
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b) во идните билатерални договори за трговија со суви и течни непакувани производи, ќе 
забранат аранжмани за поделба на товарот;

c) ќе ги укинат со стапувањето во сила на оваа Спогодба, сите унилатерални мерки и 
административни, технички и други пречки кои би имале рестриктивен или 
дискриминаторски ефект врз слободната понуда на услуги во меѓународниот поморски 
транспорт.

4. Со цел да се обезбеди координиран развој и прогресивна либерализација на 
транспортот меѓу Страните адаптиран на нивните реципрочни комерцијални потреби, 
условите за заемен пристап на пазарот на воздушниот транспорт ќе бидат уредени со 
специјални Спогодби кои ќе бидат предмет на договор меѓу Страните по стапувањето во 
сила на оваа Спогодба.

5. Пред склучувањето на Спогодбите, споменати во став 4, Страните нема да преземат 
какви било мерки или активности кои се порестриктивни или дискриминаторски во 
споредба со состојбата што постоела пред стапувањето во сила на оваа Спогодба.

6. Во текот на преодниот период, Република Македонија треба да ја прилагоди својата 
легислатива, вклучувајќи ги административните, техничките и другите норми, кон оние 
во Заедницата во областа на воздушниот и копнениот транспорт кои служат за целите на 
либерализација на услугите и заемен пристап кон пазарите на Страните и за олеснување 
на движењето на патници и стоки.

Во чекор со општиот напредок при постигнувањето на целите од ова Поглавје, Советот 
за стабилизација и асоцијација ќе ги испита начините на создавање услови неопходни за 
унапредување на слободно обезбедување на воздушни и копнени транспортни услуги.


