
 

 

 

 

 

 

 

Policy Position Papers 

Од областа на Царина 
Иницирање постапки за склучување билатерални 

договори за слободна трговија помеѓу РМ и земјите од 
Блискиот Исток и Магреб 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Формулар за идентификување на проблеми – 

Позиционен документ 

(Policy Position Paper)  

 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – Партнерство за 

подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки институционални политики, како и 

за подобрување на конкурентноста и правната усогласеност на компаниите  

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue): 

 
Иницирање постапки за склучување билатерални договори 
за слободна трговија помеѓу РМ и земјите од Блискиот 
Исток и Магреб 
 

 

 

Овој ИДЕНТИФИКУВАН ПРОБЛЕМ е релевантен за подобрување на регулативата во (заокружи): 

Сектор - Земјоделство;     Сектор - Градежништво;     Сектор - Туризам;     Сектор - Текстил;     

Сектор – ИКТ   ;     Сите  Сектори 

 

1. Краток опис на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Позициски документ) – За кои проблеми е 
потребно решение? Каква е моменталната ситуација (Анализа на политики: моментални 
околности, конкретно  идентификување на проблеми (Policy issue) ?  
 

Отсуството на склучени билатерални договори за слободна трговија со земјите од Блискиот 
Исток и МАГРЕБ влијае и на неможноста да се применува дијагоналната кумулација која ја 
обезбедуваат меѓународните правни инструменти, како што е Регионалната конвенција за 
пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло. Земји со кои потребно е РМ 
да отпочне постапки за склучување на билатерални договори за слободна трговија се: 
Израел, Либан, Мароко, Саудска Арабија и Тунис.  

2. На кој начин ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ ( Policy issue) негативно влијае врз конкурентноста, 
работењето и правната усогласеност на компаниите?   
 



 

 

 

 

 

 

 

Компаниите имаат потешкотии при обиди за настап на пазарите од земјите на Блискиот 
Исток и МАГРЕБ. Голем број од македонските компании имаат интерес за пробивање на тој 
пазар со извоз на нивни готови производи, но и увоз на репроматеријали за потребите на 
нивните производи. 

3. На каков начин компаниите се соочуваат со ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue) и каква 
е нивната процентуална застапеност по сектори во однос на проблемот? 

 Интерес за соработка со земјите од Блискиот Исток и МАГРЕБ постои и тоа во следните 

 индустрии: прехранбена, угостителство, градежен сектор, енергетски сектор,   

 фармацевтска индустрија, медицинска опрема и помагалаи метална и 

 металопреработувачка индустрија. 

4. Кои се важечките закони , подзаконски прописи ( наведување на членовите ) кои го регулираат 
ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

 Регионална конвенција за пан евро медитерански преференцијални правила за потекло. 

5. Кои државни институции се директно вклучени во регулирањето или решавањето на овој 
проблем? Дали треба да бидат вклучени и дополнителни институции? 

 Главни институции засегнати со ова прашање се: Министерство за надворешни работи;  

 Министерство за внатрешни работи; Министерство за економија; Царинска управа на 

 Република Македонија и Министерство за правда (за протокот на документација во РМ). 

6. Како овој проблем е регулиран во други држави? 

Повеќето соседни земји веќе имаат склучено ваков тип на договори. Анализата на правната 

рамка покажува дека РМ со половина од земјите кои спаѓаат во ова подрачје (Алжир, 

Бахреин, Ирак, Јордан, Либан, Либија, Сирија, Тунис) нема склучено спогодби за слободна 

трговија. РМ има склучено ваков тип на договори, но за соработка во даночната област со 

Саудиска Арабија и со Обединетите Арапски Емирати.   

 
7. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки кои ќе ја подобрат 

конкурентноста на компаниите, а кои директно ќе произлезат од успешното адресирање – 
упатување  - решавање на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy issue)?  

Извозот е најглавен генератор на економскиот раст како и зајакнување на компаниите и 

отворање на нови работни места во РМ. Има повеќе причини зашто компаниите треба да се 

стремат кон извоз: извозот се плаќа во странска валута која носи прилив на домашната 

економија и по тој услов ги подобрува и економските услови на земјата-извозник; 

компаниите кои извезуваат се пред се компании кои го усогласиле производниот систем со 

меѓународните стандарди; слободна размена на идеи и запознавање на нови култури, 

отвора огромни можности за деловен раст и развој; преку извозот се остваруваат контакти 



 

 

 

 

 

 

 

со нови партнери со кои може да дојде до продлабочување на соработката и изнаоѓање на 

трети деловни врски; при извозот, извозникот е поконкурентен и помалку ранлив на 

пазарните ризици.  

 

8. Кои се квантитативните и квалитативните резултати/придобивки фискални импликации 

на Државата, доколку ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ (Policy Issues) успешно се 
адресира – упати – реши  ?    

  

Доколку успешно се спроведе иницијативата, најголема придобивка ќе имаат компаниите 
со зголемување на нивниот извозен капацитет. РМ ја има потпишано Пан-евро 
Конвенцијата за слободна трговија на 15.06.2011 година и истата е ратификувана во 
Службен весник на РМ бр. 66/2012 година а се применува од 01.08.2012 година. Примената 
на Конвенцијата во однос на РМ е ограничена со земјите на ЕУ, земјите од ЕФТА, Молдавија 
и земјите од Западен Балкан.  

9. Предлог решенија и очекувани резултати? Што сакаме да се постигне, во која насока 
треба да се насочиме? (главни цели) 

Пазарите на земјите од Блискиот Исток и од МАГРЕБ се значајни пазари со над 400 

 милиони жители, што е нешто повеќе од 5% од светската популација, пазари со висок 

 стандард, стандардизирани производи, услуги и процеси (HACCAP, HALAL, KOSHER) 

со присуство на висок степен на конкуренција. Со пласманот на македонските 

производи и услуги РМ ќе се трансформира во препознатлив бренд, а македонските 

производи како квалитетни и конкурентни производи и ќе се отворат поголеми 

можности за пласман на македонските производи на пазари од трети земји. Поради 

тоа се јавува потребата од отпочнување на поинтензивни активности за склучување 

на билатерални договори за соработка со земјите од Блискиот Исток и од Магреб. 

  

 

 


