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1.

ОПИС НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА И ДЕФИНИРАЊЕ 		
НА ПРОБЛЕМОТ
1.1.

ОПИС НА СОСТОЈБИТЕ

Република Северна Македонија (РСМ) е рангирана на 106 место
во индексот за перцепција на корупцијата, според извештајот
на Транспаренси интернешнал за 2019 година. На листата
РСМ последната година бележи пад за 13 места. Од вкупно
100 можни поени, каде што 0 поени значи највисок степен
на корупција, а 100 најнизок, РСМ има само 35 поени што
претставува многу високо ниво на перцепција за корупцијата.
Еден од начините за намалување на корупцијата што земјите од
Европа и пошироко, започнувајќи поинтензивно од 1990 година,
го применуваат е регулирање на лобирањето.
Во РСМ лобирањето e регулирано со започнувањето со
примената на Законот за лобирање од септември 2008 година.
Но, законот во пракса не ги остварува предвидените цели, со
оглед на тоа што:
•

•

•

во регистарот што се води во Собранието на Република
Северна Македонија бил регистриран само еден 		
лобист;
постои широко распространетото лобирање надвор од
законската рамка, со скриени нелегитимни и 			
нелегитимирани интереси;
јавната свест и препознавањето на лобирањето се на 		
незадоволително ниво.
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Лобирањето претставува специјализирано професионално
претставување на интересите со помош на различни методи
и алатки, но ја исклучува коруптивната размена на услуги. По
својата природа е многу различно од општото неспецијализирано
претставување од избраните претставници. Како претставвник
на одреден интерес, лобистот обебзедува информации и техничка
експертиза која може да биде од корист или понекогаш и
одлучувачка за дефинирање на легислативата и регулативата.
Постојат три големи разлики помеѓу лобирањето и корупцијата.
Првата, корупцијата се смета дека е нелегална и најчесто, во
зависност од контекстот и функцијата и нелигитимна. Од друга
страна, лобирањето е легално и легитимно, иако во одредени случаи
се смета за непожелно. Втората, коруптивните практики се од корист
на едно лице или мала група луѓе, додека лобирањето се прави
во име и од корист на поголема група луѓе кои имаат заеднички
генерален интерес т.е. цел.
На крајот додека лобирањето најчесто се извршува со обезбедување
и пренесување на експертски и стручни информации до креирачите
на политики, корупцијата се заснова на подмитување (давање
пари) и/или давање на услуги за лицата кои се инволвирани во
креирањето на политиките.
Причините за регулирање на лобирањето се многубројни. Првата и
најочигледната е дека доколку лобирањето не е регулирано може
многу лесно да се претвори во корупција.
Ова е примарната причина за регулација на лобирањето наведена и
од Транспаренси интернешенл, кој во последните извештаи наведува
дека во европските земји каде регулативата за лобирање не е
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добро дефинирана, има големо присуство на судир на интереси
„одредени групи имаат привилегиран пристап до крeирачите на
одлуки“ и „влијанието останува скриено и неформално” (Mulcahy,
2015: 6). Транспаренси интернешенл во суштина верува дека,
доколку биде оставено на лобирачите и креаторите, тие ќе
развијат блиски односи кои ќе водат до несоодветни коруптивни
активности. Вториот аргумент за регулација на лобирањето е
дека тоа е значајно за поддршка на довербата во јавноста на
владата (Thomas, 1998: 503). Во ера кога довербата во владите
константно се намалува, мора да се преземат чекори за да се
убедат граѓаните дека владата е транспрентна и отчетна. Еден од
тие чекори е да се регулира со тоа што граѓаните ќе знаат кој сака
да влијае на одлуките на владата, кои се интересите на лобистите
и кој е одговорот на лобирањето од стана на владата. (OECD,
2009: 127). Овој аргумент и мотив за регулирање на лобирањето
го поттикна воведувањето на регистар за лобисти и отворање на
нивните активности за пошироката јавност.
Третиот аргумент за регулирање на лобирањето, особено
регулативата која се однесува на објавата на податоците на
лобистите, е со цел да ги направи условите за сите еднакви.
Јавното објавување им овозможува на граѓаните и на нивните
организации да се запознати што прават лобистите и како
креаторите на политики одговараат во тој однос, со што им се
даваат информации што можат да се употребат во нивниот
политчки ангажман. Исто така е многу значајно да се истакне
дека според студиите граѓаните сметаат дека регулирањето
на лобирањето е значајно, особено делот на регулативата што
ги прави активностите на лобистите транспаретни (Caldas and
Pereira, 2007: 73; McGrath, 2008).
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1.2
ПРИЧИНИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ 		
		НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ
Најпрво, бидејќи лобирањето е регулирано со законот од 2008
година, идентификувани се слабости во него кои произлегуваат од
состојбите објаснети погоре.
Најчесто организациите и физичките лица не чувствуваат потреба
да се регистрираат како лобисти бидејќи со регистрацијата тие
не добиваат привилегија да ја извршуваат дејноста на лобирање.
Тие таа привилегија можат да ја користат и без регистрација,
што укажува, пак, на недоволен надзор врз спроведувањето на
законот.
Понатаму, потребно е концизно дефинирање на поимот лобист,
како и на лицата што не можат да бидат лобисти. Точната
дефиниција ќе воведе селекција кај физичките лица и правните
лица што можат и сакаат да се занимаваат со оваа дејност како и
утврдување на опфатот на физички и правни лица што (со или без
адоместок) би извршувале активности на лобирање;
Во поглед на активностите потребна е јасна дистинкција меѓу
активностите што се сметаат и оние што не се сметаат за
лобирање;
Процедурата за упис и регистрација на лобистите мора да се
направи поедноставна за да се зголеми бројот на лицата кои ќе се
регистрираат во регистарот на лобисти, како и кои ќе се избришат
од истиот.
На крајот потребно е и доуредување на постапката со која ќе се
овозможи ефективен надзор над работата на лобистите.
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2.

ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОГ-РЕГУЛАТИВАТА

Генерално, лобирањето и многуте различни форми на корупција имаат иста
цел, а тоа е влијание на одлуките на владата. Сепак, регулираното лобирање
се претпочита пред корупцијата, бидејќи корупцијата, како што покажуваат
студиите, го спречува економскиот и социјалниот развој.
Доколку лобирањето е регулирано тоа би требало да може да се следи и на некој
начин да се контролира неговиот опсег и интензитет. Развојот и поттикнувањето
на целното и професионално лобирање преку негово регулирање претставува
фактор кој ја намалува корупцијата, затоа што се ограничува нејзиното
делување.
Во тој контекст секако дека регулирањето на лобирањето е една од
активностите кои антикорупциските институции треба да ја преземат, особено
во земји каде што нивото на корупцијата е високо, затоа што лобирањето може
да ја намали корупцијата што е и примарната цел на овој закон. Тој тренд на
замена на корупцијата со лобирање е покажано во следните студии (Campos
and Giovanni, 2007; Harstad and Svensson, 2011), како и дека лобирањето е многу
поефективно од корупцијата во однос на влијанието на политиките (Campos and
Giovanni, 2007; 2008). Всушност, активностите кои треба да го уредат и поттикнат
лобирањето, може да бидат корисни во борбата против корупцијата.
Како секундарни цели на овој закон се раст на бруто домашниот производ,
зголемен износ на странски директни инвестиции, забрзан економски и
социјален развој, зголемен квалитет на живот како и подобрување во сите
области на кои високата стапка на корупција има влијание.
Според ММФ1 клучните двигатели на економскиот и инклузивниот раст
вклучуваат макро – финансиска стабилност, јавни и приватни инвестиции,
акумулација на човечки капитал и вкупната продуктивност на факторите

1



https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/08/01/pp080217the-role-of-the-fund-in-governance-issues-review-of-the-guidance-note
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 на производство. Оттаму главните канали преку кои корупцијата влијае на
основните државни функции се извршување на буџетската политика и испорака
на јавните услуги, регулација на пазарот, надзор на финансискиот сектор, јавниот
ред и извршувањето. Иако не постои прецизен модел, затоа што испораката
на овие функции е различна од земја до земја, сепак колку повеќе корупцијата
е вклучена во овие функции, толку повеќе ги нарушува политиките и нивната
имплементација. Во зависност од интензитетот, корупцијата може да влијае на
некои или на сите овие двигатели. Ниските стапки на инклузивен развој, исто
така, може да доведат до зголемено присуство на корупција, креирајќи повратна
спрега која може да е долгорочна.
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3.

МОЖНИ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

Подолу се претставени сите основни решенија на регулирање на лобирањето кои
можат да се преземат. Понатаму, бидејќи и законското решение го предвидува
тоа, направена е пресметка на ситe опции заедно бидејќи како најсеопфатно
сценарио, ако исплатливоста е позитивна со сите опции, тогаш и секоја опција
посебно би била исплатлива.
Нултата опција или опцијата не прави ништо во овој случај предвидува
опстојување на сегашната легислатива и продолжување на состојбата на
нетранспаретно лобирање, односно корупција. Нултата опција, во овој случај
може тешко да се квантификува затоа што во средина со нетранспетно лобирање
единствено е возможно да се квантифицираат индиректните трошоци кои се
поврзани со донесување регулатива која е од интерес само на одредена помала
група, отколку да е од поширок јавен интерес. Затоа тие трошоци остануваат
скриени, но ќе се одредат како процент со кој корупцијата влијае на бруто
домашниот производ.
Опцијата I е можноста за зголемување на транспарентноста на лобирањето
со мерки кои ќе ги засегнат лобистите. Тука се појавуваат административни
трошоци кои им се наметнуваат на лобистите како обврска и активности кои тие
треба да ги преземат за да го усогласат своето работење со новата регулатива.
Во оваа опција спаѓаат следните трошоци: воспоставување и водење регистар,
процедури и правилници за работа на регистарот и пријавување, отворен
календар за да можат да се нотираат, прегледуваат/пребаруваат средбите итн.
Опцијата II претставува активности за зголемување на транспаретноста кај
институциите кои се подложни на лобирање. Трошоците за регулативата
се поврзуваат со воспоставување правила и процедури за пријавување на
лобистите во систем, систем за проверка на конфликт на интереси, систем за
водење состаноци и објавување на политичарите/високите државни службеници,
трансфер на вработени од приватен сектор во јавна администрација и обратно.
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Опцијата III е поврзана со претходните опции и претпоставува воспоставување
надзор и санкционирање.
Во оваа опција мерките и трошоците се поврзани со воспоставување
инспекторат, којшто ќе го спроведува надзорот и во случај на прекршување
на правилата т.е. процедурите за транспаретност и санкциите. Надзорот е
многу битен дел од целосниот систем на регулирање на лобирањето, бидејќи ја
зајакнува потребата на учесните во лобирањето, т.е. лобистите и институциите
кои се цел на лобирањето, да ги спроведат барањата на законот, односно
да се усогласат со регулативата. Оваа опција не е предвидена во сегашното
законско решение, ниту во законот од 2008 година. Сепак, бидејќи се смета како
многу важен дел од системот, пресметките за оваа опција се дадени подолу во
анализата.
Сите три опции се дадени посебно, но тие можат да се спроведат заедно како
што и е препорачано понатаму во анализата. Иако анализата е направена во
нашите услови, комбинацијата на опциите, е препорака од искуствата на земјите
кои го регулирале лобирањето, таму каде што сметал дека има потреба, односно
во земји со сличен опшествено политички контекст. Изборот на опциите, покрај
анализата на овој аспект е направен и врз база на анализа на трошоците и
придобивките, на националните специфичности и податоци.

3.1.

ОПИС НА РЕШЕНИЕТО „НЕ ПРАВИ НИШТО“

Нултата опција 0 – Нетранспарентно лобирање
Бидејќи постојното законско решение не се спроведува, т.е. не
дава никакви резултати, продолжувањето со него, како опција
„не прави ништо“ всушност претставува состојба во која постои
нетранспарентно лобирање.
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Ризиците од продолжување со нетранспаретно лобирање е
негативното влијание на квалитетот на јавните политики и
усвојување на одлуки од аспект на потенцијален скриен интерес
на одредени групи или давање предност на одредени интереси
за смека на интересите на мнозинството граѓани. Исто така, во
случај на продолжување на нетранспарентното и неформално
лобирање е смалувањето на довербата од јавноста кон
институциите. Во таков случај јавните институции го губат својот
легитимитет.
Другите ризици кои би можеле да се појават се ерозија
на демократијата, губење на довербата во политичарите,
политичките партии, што е и случај кај нас, но може да се
претпостави дека проблемот ќе стане многу подлабок и поголем
од причини што:
•

•

•

Одржувањето на ниската транспарентност води кон 		
систематско смалување на квалитетот на легислативата
поради притисоците кои доаѓаат од групите на интерес за
регулативата да се направи според нивните потреби.
Како резултат на ова квалитетот на бизнис-средината 		
ќе опадне како и атрактивноста за инвестииции и 		
привлекување странски инвеститори.
Нискиот квалитет на процесот на одлучување (стратешко
планирање, доделување тендери, концесии, урбанистички
планови) во јавната администрација резултира во ниско
ниво на контрола на влијанието врз институциите.

Директните трошоци можат да се одредат како износ од
нeповолни меѓунарoдни арбитражи, намалени приходи од даноци,
одлив на бизниси и инвестиции надвор од земјата итн.
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3.2.
		

ОПИС НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ) ЗА
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ

Опција I е можноста за зголемување на транспарентноста
на лобирањето со мерки кои ќе ги засегнат лобистите. Оваа
опција предвидува мерки за зголемување на транспарентноста
на лобирањето кои ќе треба да се прифатат од физичките и
правните лица лобисти. Дефиниција за лобисти е дека тие се лица
кои систематски и на организиран начин можат да влијаат на
легислативниот процес и процесот на одлучување на функционерите
и јавните службеници.
Лицата (физички или правни) кои професионално се фокусираат на
лобирање (професионални лобисти кои опфаќаат лоби консултанти
и здруженија, како и правни консултанти и адвокатски здруженија)
како и внатрешни лобисти, професионални органзации, граѓански и
невладини организации.
Мерките што ги опфаќа оваа опција се следните:
1.
2.
3.
4.
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Утврдување на потребни критериуми за извршување
активности на лобирање
Регистрација на овие лица во регистар на лобисти и
утврдување критериуми кој може да се бави со лобирање
Објавување на агендите, активности и отворени календари за
состаноци од овие организации.
Поднесување периодични и годишни извештаи за
преземените активности.

Трошоците поврзани со овие мерки се следните:
•

•

•

Трошоци за воспоставување регистар на лобисти во
Антикорупциска комисија каде што спаѓаат: цена на
набавка на опрема и софтвер, трошоци за одржување на
опремата и софтверот, трошоци за кадар кој ќе го управува
регистарот и ќе ги води сите административни постапки
поврзани со регистарот.
Трошоци на лицата (физички и правни) кои ќе се бават
со лобирање да се пријават во регистарот. Овие трошоци
предвидуваат трошоци за прибавување на потребната
документација, пополнување пријава – апликација и време
потрошено за пријавување
Трошоци за изработка и поднесување на периодични и
годишни извештаи за активностите.

Опција II претставува активности за зголемување на
транспаретноста кај институциите кои се подложни на лобирање,
односно кои се цел на лобирањето.
Оние кои се цел на лобирањето, јавните службеници и
фунционерите вклучуваат пратеници, членови на владата, државни
секретари, но, исто така, и советници, асистенти на функционери и
парламентарци итн. Исто така, цел на лобирање можат да бидат и
претставници на локалната самоуправа.
Оваа опција го подразбира следното:
1.

Изработка на внатрешни процедури и систем за
интеракција со лобисти
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2.

3.
4.

Изработка на софтверско решение, јавен дневник, каде што
ќе се пријавуваат состаноците и средбите со лобистите,
темите како и процедурата за нивно одобрување и
проверка
Воведување извештаи од состаноците кои ќе се објавуваат
јавно
Воспоставување регистар на подароци.

Трошоците во оваа опција се следните:
•

•
•
•
•

Трошок за воспоставување, водење и оддржување
регистар на состаноци и средби, предмет на состаноците
т.е. лобирањето, временски период и разменети
информации и податоци
Ажурирање на регистарот
Трошок за воспоставување јавен дневник
Трошок за процесирање и подготвување на информациите
во извештаи
Трошок за воспоставување регистар на подароци

Опција III е поврзана со претходните опции и претпоставува
воспоставување надзор и санкционирање. Тоа значи функцинален
мониторинг и санкционирање. Надзорот се прави на спроведените
и прифатените мерки од законот и подоцна соодветните
подзаконски акти, што во прв план значи воспоставување и
функционирање на тело за инспекција на законот.
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Одредено ниво на контрола може да се прави дури и доколку нема
воспоставено законски мерки, но, сепак, со пропишувањето на
процедурите и системот за јавно достапни информации во врска со
лобирањето, тоа станува потребно.

Трошоците кои се поврзани со оваа опција претпоставуваат:
•

•
•

Трошоци за воспоставување инспекторат кој ќе врши
надзор на усогласувањето со мерките и спроведувањето
од страна на администрацијата според дефиницијата
за лобист, предмет на лобирање, фреквентноста и
информациите кои се разменети.
Трошоци за споредување на базите и податоците за да
може да се утврдат недоследности и прекршувања
Трошоци за изрекување и извршување санкции.
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4.

ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈАТА НА РЕГУЛАТИВАТА
МОЖНИ ПОЗИТИВНИ И НЕГАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА ОД СЕКОЈА ОД ОПЦИИТЕ:
Опција

Опција 1
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Позитивно влијание

Негативно влијание

• Лобирањето како дејност
станува повидливо и се
одредува кој може да се
занимава со него
• Дејноста станува формална,
а со тоа и оданочлива со што
се зголемуваат приходите во
буџетот
• Квалитетот на јавните политики
се зголемува и тие повеќе
тежнеат кон политики
• Дејноста лобирање се
професионализира, а со тоа и
стандардите се подигнуваат
• Постои еден вид јавен
надзор на активностите на
лобирање од страна на лицата
и организациите лобисти, од
страна на институциите кои
се цел на лобирање како и од
пошироката јавност
• Јасно се разграничува што
може да биде предмет на
лобирање, а што не
• Со намалувањето на
корупцијата, деловната средина
станува еднаква за сите, а со
тоа и поатрактивна

• Нередовно ажурирање на
регистарот, а со тоа и презентација
на застарени информации
• Дополнителен ангажман и трошок
на време и други ресурси за
усогласување со регулативата од
страна на лобистите
• Презентирање на неконзистентни
податоци во отворениот дневник
• Неуспех да се наметне обврската за
правилно пријавување на темата
на лобирање
• Ограничени можности да се
надгледуваат активностите,
особено ако не постои задолжено
тело/инспекторат
• Нарушување на приватноста на
лицата со објавување на нивните
податоци во регистарот
• Неможност да се креираат
процедурите согласно законските
одредби
• Доколку се направат процедурите
премногу компицирани и
формалистички ќе бидат
неприменливи, односно ќе се
избегнуваат од лобистите
• Слаба волја да се почитува
регулативата, особено ако истата не
е широко прифатена со консезус
• Потребно е да се потроши време
за почитување на сите процедури
со што се прави овој процес
неатрактивен, односно лобистите ќе
тежнеат да го заобиколуваат

Опција 2

• Лобирањето како дејност станува
повидливо и се одредува кој може
да се занимава со него
• Квалитетот на јавните политики се
зголемува и тие повеќе тежнеат
кон политики
• Дејноста лобирање се
професионализира, а со тоа и
стандардите се подигнуваат
• Постои еден вид јавен надзор
на активностите на лобирање
од страна на лицата и
организациите лобисти, од страна
на институциите кои се цел на
лобирање како и од пошироката
јавност
• Јасно се разграничува што може
да биде предмет на лобирање, а
што не
• Со намалувањето на корупцијата,
деловната средина станува
еднаква за сите, а со тоа и
поатрактивна
• Се засилуваат механзмите за
следење и надзор на активностите
за лобирање, со што дополнително
се принудуваат сите организирани
лобисти да се регистрираат и да ги
пријават своите активности
• Неформалното лобирање е сè
потешко да се изведе во условите
предвидени со оваа опција
• Дури и по извесен период и
завршување на мандатите на
функционерите или работните
места на јавните службеници може
да се следи дали имале корист
од некои одлуки/политики. На
пример, случаи на трансфер на
работни места во корисници од
некоја одлука, примање награди во
различен вид итн.

• Моралниот интегритет на
високите јавни службеници и
функционери може да бидат на
удар на јавноста со објавување
лични податоци од активностите
за лобирање
• Можност да се презентираат
информации и податоци кои не
се потполни и целосно точни во
отворениот дневник
• Можност да се презентираат
нерелеватни и непотполни
податоци во извештаите од
контактите
• Ограниченост на ефикасноста
на мерките за лобирање и
нивно влијание во процесот
на одлучување и креирање
политики доколку јавно се
објавуваат активностите.
• Ограничена можност на
телата за надгледување на
спроведувањето да откријат
кршење на регулативата
• Неможност да се креираат
процедурите согласно
законските одредби
• Доколку се направат процедурите
премногу компицирани и
формалистички ќе бидат
неприменливи, односно ќе
се избегнуваат од јавните
службеници и функционерите
• Слаба волја да се почитува
регулативата, особено ако
истата не е широко прифатена со
консезус


17



• Зајакнати механизми на надзор
и контрола
• Вклучување мерки на
репресија за да се стимулира
почитувањето и усогласувањето
со регулативата
• Поголема ефикасност во
откривање на случаи на
прекршување на регулативата

Опција 3

4.1

• Ограничена можност на телата за
надгледување на спроведувањето
да откријат кршење на регулативата
• Можност за презентирање неточни
информации и непотполни во
извештаите и во отворениот
дневник
• Неприфатеност на телата за
надгледување од страна на
лобистите и институиите на кои се
лобира

ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА

Економските влијанија се пресметани во анализата на трошоци и
придобивки, која е дел од прилозите на овој образец.

4.2

ФИСКАЛНИ ВЛИЈАНИЈА

Фискалните влијанија се, исто така, прикажани и пресметани во
анализата на трошоци и придобивки која е дел од прилозите на овој
образец. Тие се прикажани во делот на влијанија на институциите.

4.3

СОЦИЈАЛНИ ВЛИЈАНИЈА

Зголемувањето на квалитетот на регулативата, зголемувањето на
довербата од јавноста кон институциите, зајакнувањето на демократските
вредности, зголемувањето на довербата во институциите и политичарите,
подобрувањето на имиџот на државата со подобрување на индексот на
корупција, зголемувањето на квалитетот на животот на граѓаните.
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4.4

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Диреткни влијанија на животната средина од овој закон нема.
Сепак, постои индиректно поради ефектот на зголемување на
квалитетот на регулативата од намалената корупција, а со тоа и
подобрување на регулативата во делот на животната средина.

4.5

АДМИНИСТРАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА И ТРОШОЦИ
а) трошоци за спроведување
Прикажани се во анализата на трошоци и придобивки, како
трошоци на државата.
б) трошоци за почитување на регулативата
Пресметани се и прикажани трошоците во прилогот „Модел на
стандардни трошоци“ од законот за лобирање. За референтна
постапка земена е едноставна административна процедура,
која не бара дополнителна обработка на документи и анализи за
пријавување во регистар. Понатаму цената за пријавувањето во
регистарот е поставена на 3 000 денари. Вкупниот број на субјекти
кои се предвидени да се пријават во регистарот е 800 согласно
искуствата од Словенија.
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5.

КОНСУЛТАЦИИ
5.1

ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ И НАЧИН НА ВКЛУЧУВАЊЕ

Консултирани се граѓански организации, физички лица кои се
заинтересирани за дејноста лобирање, адвокати и адвокатски
здруженија, компании итн.
5.2

ПРЕГЛЕД НА ДОБИЕНИТЕ И ВГРАДЕНИТЕ МИСЛЕЊА

/

5.3
/
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МИСЛЕЊАТА КОИ НЕ БИЛЕ ЗЕМЕНИ ПРЕДВИД И ЗОШТО

6.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАЧАНО РЕШЕНИЕ
6.1

СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА ПОЗИТИВНИТЕ И НА НЕГАТИВНИТЕ 		
ВЛИЈАНИЈА НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

Анализата во прилог дава детален преглед на позтивните и негативните
влијанија на секоја од опциите.
Идентификувани се трошоците и придобивките од воведувањето на нов
закон за лобирање и идентификувани се следните елементи:
•
•
•
•
•
•

Носителите на влијанија според секоја од опциите;
Главните влијанија на секоја од опциите распоредени по 		
носители;
Потребните информации за квантификација т.е. монетаризација
на влијанијата;
Квантификација на влијанијата, односно нивна монетаризација 		
како и начинот на пресметките кои се направени.
Одреден е животниот циклус според времетраењето на проектот
како и животниот век на некои од активностите на 5 години
Дисконтната стапка за пресметка на нето сегашната вредност
за овој проект би се пресметала според последната аукција
на НБРМ (17.12.2019 год.) на државни хартии во вредност,
стапката на обврзник со 15 години рок на достасување е 3%.
Дополнително според анализата на Њујоршкиот универзитет
„Стерн Бизнис Школа“ Премиум ризикот на земјата е 5,40%.
Оттаму, дисконтната стапка би требало да се искористи со 5,40 +
3 = 8,40%
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6.2
		

РИЗИЦИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО И ПРИМЕНАТА НА СЕКОЕ
ОД МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА (ОПЦИИ)

		

Анализа на ризици во прилог

6.2

ПРЕПОРАЧАНО РЕШЕНИЕ СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Трите анализирани опции се основата на системот за регулирање на
лобирањето, заедно со спроведувањето кое мора да биде ефективно.
Мора да постои баланс на интересите помеѓу регулираните субјекти
и симетрија во нивните меѓусебни односи. Ако системот не обезбеди
баланс и во некој аспект или време некоја од страните во лобирањето
има предност, тогаш активностите во опцијата три треба да ја
поправат состојбата и да ја донесат во рамнотежа.
Согласно искуствата во земјите кои вовеле поедничено некои од
опциите, посочуваат дека системот со воведување на регулирањето
само од една страна и притоа без мерки за надзор и санкции
не функционира, односно не ги дава бараните резултати т.е.
намалувањето на корупцијата.
Затоа во оваа анализа анализирани се трите опции заедно и
воедно препорака е да се имплементираат сите. Позитивниот нетоефект во кост бенефит анализата не е изразито голем, но сепак е
значаен имајќи предвид дека од страната на корисниците ставено
е само зголемувањето на даночните приходи како резултат на
намалената корупција. Но тука исклучително голема улога имаат
и другите социјални ефекти преку зголемувањето на квалитетот
на регулативата, зголемувањето на довербата од јавноста кон
институциите, зајакнувањето на демократските вредности,
зголемувањето на довербата во институциите и политичарите,
подобрувањето на имиџот на државата со подобрување на индексот
на корупција, зголемување на квалитетот на животот на граѓаните.
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7.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАЧАНОТО РЕШЕНИЕ
7.1

		
7.2

ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА 		
РЕГУЛАТИВА ВО ОБЛАСТА ИЛИ ДРУГИ СРОДНИ ОБЛАСТИ
/
ПОТРЕБНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ И РОК ЗА НИВНО 		
ДОНЕСУВАЊЕ

Потребни се подзаконски акти кои ќе го уредат следното:
•
•
•
•

7.3

Начинот, постапката и условите за пријавување во
регистарот за лобисти
Подзаконски акти кои ќе ги уредат процедурите за
интеракција со лобистите во институциите
Начинот, постапката и условите за водење регистар на
подароци
Содржина и форма на периодичните и годишните извештаи
за активностите од лобирање

ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И 		
ДРУГИ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

•		Државна комисија за спречување корупција

7.4

АКТИВНОСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕФИКАСНО 			
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

•

Предвидени се во анализата на ризици
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8.

СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
8.1

НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО

Спроведувањето ќе се следи полугодишно и годишно. Следењето ќе
биде на клучните индикатори кои треба да ја обезбедат предвидената
корист од овој закон.
•

•

•
•
•
•
•

8.2
		
•

•
•
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Функционирањето на регистарот на лобисти со број на
пријавени правни и физички лица во регистарот. Бројката за 5
години треба да достигне 800.
Поставени процедури за интеракција со лобисти во сите
институции креатори на политика 16 Министерства + 8
Министри без ресор + Собрание на РСМ + 84 општини + Град
Скопје = 110 институции
Објавени агенди на лобистите за нивните активности
Воспоставен „отворен дневник“ во институциите каде што се
гледаат средбите, состаноците и темите
Воспоставен регистар на подароци
Воспоставен инспекторат за законот за лобирање и направени
минимум 30 посети на институции и лобисти годишно.
Изработени извештаи од надзорот и изречени корективни и
превентивни мерки

ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА
ЗАКОНОТ И РОКОВИ
Подобрување на рангот на извештајот за перцепција на
корупција на Транспаренси интернационал за 10 поени во рок
од 5 години
Подобрување на односот на даночни приходи во однос на БДП
за 0,08% годишно
Зголемена доверба во институцииите

ИЗЈАВА ОД ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР

Нацрт Извештајот за проценка на влијанието на регулативата е изготвен во
согласност со Методологијата за проценка на влијанието на регулативата.
Тој дава реална проценка на можните влијанија и очекуваните ефекти, како и
трошоците кои се однесуваат на секоја од утврдените можни решенија (опции)
за решавање на проблемот.
Датум: ___________________

.......................................................
потпис на државен секретар

ИЗЈАВА ОД МИНИСТЕРОТ
Врз основа на резултатите од анализите прикажани во Извештајот за
проценка на влијанието на регулативата сметам дека препорачаното
решение (опција) претставува најдобар начин за решавање на проблемот и
постигнување на очекуваните ефекти на најекономичен начин.

Датум: ___________________

.......................................................
потпис на министерот
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АНАЛИЗА НА РИЗИК ЗA ЗАКОНОТ ЗА ЛОБИРАЊЕ

ОПЦИЈА 1 - Мерки за лобистите

Критериуми

26

Веројатност на
појавување

Ефект

Фактор
на ризик

1. Нарушување на приватноста на
лицата со објавување на нивните
податоци во регистарот

3

2

6

2. Неуспех да се наметне обврската
за правилно пријавување на
темата на лобирање

3

3

9

3. Слаба волја да се почитува
регулативата, особено ако истата
не е широко прифатена со консезус

3

3

9

4. Нередовно ажурирање на
регистарот, а со тоа и презентација
на застарени информации

2

3

6

5. Доколку се направат
процедурите премногу
компицирани и формалистички ќе
бидат неприменливи односно ќе се
избегнуваат од лобистите

3

3

9

6. Моралниот интегритет на
лобистите може да бидат на удар
на јавноста со објавување на
лични податоци од активностите за
лобирање

3

4

12

Опис на ризик

Тип на ризик

Начин на управување

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Лимитирање на видот на инормации кои
ќе бидат достапни за лицата лобисти во
регистарот. Консултации со Дирекција за
заштита на лични податоци

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1.Поврзување на лицата и темите кои се
поврзани;
2. Објавување на релеватни теми за кои може
во одреден период да се лобира

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Консултации со засегнатите страни пред
донесувањето на законот и подзаконските
акти
2. Истакнување на позитивните аспекти т.е.
Бенефитите кои лобистите ќе ги добијат со
законот
3. Преземање на мерки за спречување на
неформалното/нерегистрираното лобирање

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Одредување лица кои се одговорни за
ажурирање на регистарот
2. Обврска Лобистите да доставуаат редовни
податоци за промените
3. неможност за вршење активности на
лобирање додколку не се ажурирани
податоците.

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Консултации со засегнатите страни пред
донесувањето на законот и подзаконските
акти
2. Ажурирање на процедурите и континуирано
прилагодување

Неприфатливо ниво на изложеност
на ризикот, кој бара постојан и
активен мониторинг како и мерки
кои треба да се применат со цел
намалување на изложеноста

1. Јавни кампањи за доближување на
суштината на лобирање и јасна дистинкција
од корупцијата
2. Организација на трибини и обуки за јавните
службеници
3. ПР текстови за позитивните аспекти на
лобирањето
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ОПЦИЈА 2 - Мерки за институциите

Критериуми
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Опис на ризик

Веројатност на
појавување

Ефект

Фактор
на ризик

1. Моралниот интегритет на
високите јавни службеници и
функционери може да бидат на
удар на јавноста со објавување на
лични податоци од активностите за
лобирање

3

4

12

2. Можност да се презентираат
информации и податоци кои не
се потполни и целосно точни во
отворениот дневник

3

3

9

3. Можност да се презентираат
нерелеватни и непотполни
податоци во извештаите од
контактите

3

3

9

4. Ограниченост на ефикасноста
на мерките за лобирање и
нивно влијание во процесот
на одлучување и креирање
на политики доколку јавно се
објавуваат активностите.

2

3

6

5. Доколку се направат
процедурите премногу
компицирани и формалистички ќе
бидат неприменливи односно ќе се
избегнуваат од јавните службеници
и функционерите

3

3

9

6. Слаба волја да се почитува
регулативата, особено ако за
истата не се доволно добро
запознати клучните јавни
службеници и функционерите

3

3

9

Тип на ризик

Начин на управување

Неприфатливо ниво на изложеност
на ризикот, кој бара постојан и
активен мониторинг како и мерки
кои треба да се применат со цел
намалување на изложеноста

1. Јавни кампањи за доближување на суштината
на лобирање и јасна дистинкција од корупцијата
2. Организација на трибини и обуки за јавните
службеници
3. ПР текстови за позитивните аспекти на
лобирањето

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1.Поврзување на лицата и темите кои се
однесуваат на нивната работа и актуелните
законски проекти;
2. Објавување на релеватни теми за кои може во
одреден период да се лобира

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1.Поврзување на лицата и темите кои се
однесуваат на нивната работа и актуелните
законски проекти;
2. Објавување на релеватни теми за кои може во
одреден период да се лобира
Засилен мониторинг кај проекти кај кои има
поголем интерес и каде влијанието на квалитетот
на законското решение е голем.

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Јавни кампањи за доближување на суштината
на лобирање и јасна дистинкција од корупцијата
2. Организација на трибини и обуки за јавните
службеници
3. ПР текстови за позитивните аспекти на
лобирањето

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Консултации со засегнатите страни пред
донесувањето на законот и подзаконските акти
2. Ажурирање на процедурите и континуирано
прилагодување

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Консултации со засегнатите страни пред
донесувањето на законот и подзаконските акти
2. Истакнување на позитивните аспекти т.е.
Бенефитите кои лобистите ќе ги добијат со
законот
3. Преземање на мерки за спречување на
неформалното/нерегистрираното лобирање

29

Опис на ризик

Веројатност на
појавување

Ефект

Фактор
на ризик

1.Ограничена можност на телата за
надгледување на спроведувањето
да откријат кршење на
регулативата

2

3

6

2. Можност за презентирање на
неточни информации и непотполни
во извештаите и во отворениот
дневник

3

3

9

ОПЦИЈА 3 - Надзор и
воспоставување на надзор
и санкционирање

Критериуми

ВЕРОЈАТНОСТ НА ПОЈАВУВАЊЕ

1-4

ЕФЕКТ

1-4

БОДОВИ НА РИЗИК

30

10-16

висок/карактеристичен ризик

5-9

среден/резидуален ризик

1-4

низок/целен ризик

Тип на ризик

Начин на управување

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Обуки за лицата кои ќе работат во
инспекторатот за ндагледување и откривање
нерегуларности
2. Размена на искуства и консултации со
странски инсекторати за моделите и начините на
откривање нерегуларности

Прифатливо ниво на изложност на
ризикот и предмет на редовни и
активни мониторинг мерки

1. Следење на актуелните закоснки проекти во
институциите
2. Редовна комуникација со јавните службеници
и функционерите за актуелните теми, како и
пратење на податоците и информациите од
регистарот и отворениот дневник

Веројатност

мошне веројатно

Фактор

Дејство

10-16

неприфатливо ниво на изложеност на
ризикот, кој бара постојан и активен
мониторинг како и мерки кои треба да се
применат со цел намалување на изложеноста

веројатно

5-9

Прифатливо ниво на изложност на ризикот
и предмет на редовни и активни мониторинг
мерки

малку веројатно

3-4

Прифатливо ниво на изложеност на ризик,
предмет на редовен пасивен мониторинг

мошне малку
веројатно

1-2

Прифатливо ниво на изложеност на ризик,
предмет на периодичен пасивен мониторинг
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СИСТЕМАТИЗИРАНИ ТРОШОЦИ СПОРЕД
МОДЕЛОТ НА СТАНДАРДНИ ТРОШОЦИ

ПРОПИСИ

Закон за лобирање
Опис на
Обврската за
известување
(ОИ)

Тарифа по Минута

Интерно

УПИС ВО РЕГИСТАР НА ЛОБИСТИ

Пријавување
во Листа/
Регистар

Поврати и
Известувања
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Потребни
Податоци

Екстерно

Потребно Време
(во минути)

Интерно

Режиски
Трошоци

Екстерно

Запознавање со Потребните
Информации

2.52

10

1.30

Обезбедување/Собирање на
Потребните Информации

2.52

60

1.30

Презентација на Податоци

2.52

30

1.30

Плаќања

2.52

1

1.30

Копирање, дистрибуција и
заведување во досие

2.52

10

1.30

Известување и доставување
на информациите

2.52

30

1.30

Запознавање со
Потребните Информации

2.52

20

1.30

Обезбедување/
Собирање на Потребните
Информации

2.52

120

1.30

Интерни Состаноци

2.52

60

1.30

Опишување

2.52

60

1.30

Презентација на Податоци

2.52

240

1.30

Копирање, дистрибуција и
заведување во досие

1.96

20

1.30

Известување и
доставување на
информациите

1.96

30

1.30

ЦЕНА

Популација
(број на
засегнати
ентитети)

Други
значајни
трошоци за
усогласување
со прописот
(Годишно)

Број на
повторувања
годишно
(фрекфенција)

Процент на
Прифатеност
од Фирмите
(од 0 до 1)

КОЛИЧИНА

Вкупен
Административен
Товар по
Одреден
Податок

32.76

800

1.0

1

1.0

800

26 208

196.56

800

1.0

1

1.0

800

157 248

98.28

800

1.0

1

1.0

800

78 624

3.28

800

3 000

1

1.0

32.76

800

1.0

1

1.0

800

26 208

98.28

800

1.0

4

1.0

800

78 624

65.52

800

1.0

4

1.0

3 200

209 664

393.12

800

1.0

4

1.0

3 200

1 257 984

196.56

800

1.0

4

1.0

3 200

628 992

196.56

800

1.0

4

1.0

3 200

628 992

786.24

800

1.0

4

1.0

3 200

2 515 968

50.96

800

1.0

4

1.0

3 200

163 072

76.44

800

1.0

4

1.0

3 200

244 608

2 400 000 7 862 400

Вкупно
Административен
Товар по
Одреден
Пропис

Вкупно
Административен
Товар по
Одреден
Пропис

8 229 312

13 878 592

5 649 280

33

“Обврската за Известување” (ОИ) е накратко дефинирана како комплет од
информации кој што ентитетот е задолжен со закон да ги приложи (поднесе) до
надлежнота државна институција или да ги има на располагање во архива. Односно,
тоа е должност да се обезбедат или припремат информации и истите да бидат
достапни за увид на надлежната државна институција, како и должност да се подржи
и олесни подготовката и собирањето на сопствени информации од страна на државна
инспекција или задолжен ревизор. Според МСТ класифицирани се 13 позначајни
категории од ОИ.

Реден
Бр.

1

СТМ
Составување на
барања и жалби

Практичен Опис на ОИ

Подетален Опис и Примери

Жалби против проценки
и решенија од надлежен
државен орган

Ова вклучува на пример одредено
барање до надлежната државна
институција

Информирање на трети
лица

Под трети лица се подразбираат
потрошувачи, вработени и лица со
удели (акционери) но не и надлежната
државна институција. На пример
издавање на фискална сметка на
потрошувачи или презентација на
доказ за уплатени придонеси на
вработените.

2

Обезбедување
на задолжителни
информации за
трети лица

3

Задолжително
означување за
трети лица

Обележување и Маркирање

На пример ознаките за штетно дејство
од пушење кои што се обележани на
кутиите со цигари или пак нивната
маркица означувајќи ги како акцизна
роба.

4

Соработка
со Ревизори/
Инспекции

Поддршка на Државен
Инспекторат и барања од
ревизори

Подразбира приложување на бараните
документи од страна на инспектори
или ревизори и останата интерактивна
помош за успешно извршување на
нивните обврски.

Чување на Архива

Ги подразбира сите обврски за
задолжително архивирање на фактури,
сметки, деловни трансакции, деловни
регистратори и останати слични
податоци. Не се вклучени активностите
за креирање и пронаоѓање на записи
поради тоа што тие се посебен
интегрален дел од ОИ (како на пример
Поврати и Известувања).

5
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Тип на ОИ во

Архивирање на
податоци

6

Апликации
за субвенции,
грантови и
слично

Барања, апликации
за олеснување на или
ослободување од обврски

Подразбира било какво барање со
финансиско влијание, како на пример
поднесување на барање за субвенции
на занаетчии.

7

Спроведување
на задолжителни
инспекции

Инспекции спроведени од
самата фирма

Во случаи каде што од самата
фирма (бизнис единката) се бара да
спроведе инспекции, истражувања и
слично. Вообиаено тоа се инспекции
спроведени од (или на) трети лица
и може да вклучува проверка од
главниот изведувач на сертификатот од
подизведувачот како дел од законскио
барање.

8

Пријавување во
Листа/Регистар

Запишување или
зачленување во некој
записник

Подразбира приложување на даночен
број во надлежното министерство за
регистрација во одреден регистар на
соодветна група.

Поврати и
Известувања

Доставување до
надлежната државна
институција пресметки,
пријави и известувања за
обврски или барања кон
ентитетот

Се однесува само на регуларни барања
а не на исклучоци. Пример месечна
Даночна Пријава за Данок на Додадена
Вредност (ДДВ-04 пријава)

Известувања
за промени и
пререгистрации

Регистрација или
известување до
надлежната државна
институција за промена
на квалификација поради
одредена ситуација

Пример: известување за промена на
ДДВ статус од квартален во месечен
обврзник поради надминување на
пропишаните обврски за квартални
обврзници.

11

Апликација за
Авторизирање

Апликација од фирмата за
одобрување на статусна
промена, добивање на
авторизација или некое
законско ослободување

Пример: Апликација за промена на
статусот на фирмата (бизнисот) во
трговскиот регистар, или пак добивање
на овластување за вршење на одредена
дејност - продажба на алкохолни
пијалоци.

12

Апликација за
дозвола или
изземање

Аплицирање за дозвола,
или пак за изземање од
веќе пријавена обврска

Подразбира апликации за одделни
процеси, пример дозвола за месечен
ДДВ обврзник или пак откажување од
месечна обврска за ДДВ.

Апликација за
барање на совет
или појаснувања

Апликација за совет од
надлежното државно
тело при постапување
во определени ситуации,
негово мислење, конечна
одлука, или едноставно
упатство за извршување на
одредена активност

Подразбира барање на упатство/совет
од надлежната државна институција
како да се постапи во дадена
ситуација.

9

10

13
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Административна Активност е дефинирана како активност во форма на “потребен
податок” (ПП) кој ентитетот го извршува со цел да ја исполни “обврската за
известување” (ОИ). Тоа може да биде посебен чекор или цел процес, па затоа
понекогаш и неколку активности се потребни за комплетирање на една ОИ . Според
МСТ методологијата, 16 административни активности се одбрани како позначајни.

Реден
Бр.

1

2

3
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Административна
Активност во МСТ
(Потребен Податок)

Запознавање
со Потребните
Информации

Обезбедување/
Собирање на
Потребните
Информации

Проценка

Практичен Опис на
Административната
Активност

Подетален Опис и Примери

Разбирање на Прописот и
Потребните Барања кои се
наложени од негова страна

Се подразбира пресметка на
потребното време за запознавање
со задачата кои се потребните
податоци потребни за исполнување
на обврската за известување. На
пример тоа е потребното време
потрошено за осознавање кои
документи се потребни за одредена
апликација да биде комплетна и
валидна.

Обезбедување на потребни
информации (податоци)
потребни за комплетирање
на потребните податоци

Само обезбедувањето на
информациите за одреден потребен
податок кои се претходно креирани
а не и самото нивно креирање
треба да е вклучено во оваа
активност. На пример за барање на
поврат на ДДВ ентитетот ќе мора
да обезбеди детали од сите негови
извози за дадениот период.

Идентификување на
Релевантни Информации

Откако сите потенцијално
релевантни податоци се
обезбедени потребно е
идентификација кој од нив
се всушност потребни за
комплетирање на потребниот
податок. Надоврзувајќи се на
претходниот пример, ентитетот
откако ќе ги обезбеди деталите од
сите негови извози треба да одлучи
кои од тие информации ќе бидат
доставени до УЈП преку барањето
за Поврат на ДДВ.

4

5

6

7

8

9

Пресметка

Презентација на
Податоци

Проверки

Исправки/Корекции

Опишување/
Објаснување

Плаќања

(само објаснувачко)

Се подразбира извршување на
потребната пресметка потребна
за усогласување со обврската за
информирање. Од претходниот
пример тоа би било пресметка на
износот кој се бара за поврат по
основ на ДДВ.

(само објаснувачко)

Повторно надоврзувајќи се
на претходниот пример, ова
преставува презентирање на
пресметките во табела пропишана
од самиот потребен податок
- во случајов презентација на
пресметките во ДДВ-04 пријавата
(формуларот).

(само објаснувачко)

Се подразбира проверката
извршена од самиот извршител на
обврската или проверка извршена
од страна на друга индивидуа. На
пример проверка на пресметките,
точноста на пополнети формулари
и нацрт верзии.

(само објаснувачко)

Под ова се подразбира времето
потребно за извршување на
потребни корекции установени
од сопствената проверка. Под
оваа активност не се подразбира
времето потребно за корекции
установени од надлежната
државна институција.

Описно или Дополнително
Објаснување

Под ова се подразбира било
кое објаснување за потребниот
податок, како на пример пропратни
писма за објаснување на поинаков
амортизационен план или пак за
промена на адреса од ентитетот во
неговата ДДВ пријава.

Финансиски трансфер на
парични средства

Под ова се подразбира извршување
на обврската за плаќање на
ДДВ, казни и слични достасани
обврски кон надлежната државна
институција.
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10

11
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Внатрешни
Состаноци

Надворешни
Состаноци

(само објаснувачко)

Состаноци кои се одржуваат
интерно, помеѓу разни членови
од самиот ентитет, со цел
усогласување со обврските за
информирање. Тоа на пример
може да биде сотанок помеѓу
сметководстводствениот одел
и извозните менаџери со цел
анализа на потребните податоци за
поврат на ДДВ.

(само објаснувачко)

Се подразбираат состаноци
со надворешните советници
на ентитетот или пак обврска
кога треба да се достави нешто
лично. На пример состанок со
сметководствено советодавен
ентитет во врска со ДДВ пријавата.

12

Државна Инспекција

Интеракција со
Инспекторите за време на
инспекцијата

Се подразбира обврската на
ентитетот да му асистира на
државниот инспектор при
спроведување на инспекција,
тоа е времето потрошено за
интеракција со службеникот од
надлежната државна институција
за време на неговата посета
(инспекција). Пример за
интеракција е обезбедување на
барани информации од страна на
инспекцијата.

13

Корекции како
Резултат од
Државната
Инспекција

Корегирање на утврдени
недостатоци од Државната
Инспекција

Се подразбира времето потребно
за корегирање на недостатоци
утврдени од страна на надворешна
контрола (на пример - инспекција
од надлежна државна институција).

14

Обуки

Специфични обуки за
пресметка и обезбедување
на потребните податоци

Времето потрошено за било која
обука потребна за обезбедување на
одреден потребен додаток.

15

16

Копирање,
дистрибуција и
заведување во
досие

Известување и
доставување на
информациите

(само објаснувачко)

Се подразбира времето потребно
за правење на копија од потребен
документ (на пример копија од
ДДВ-04 пријавата) и нејзино
заведување во досие. Тука не
спаѓаат трошоците за архивирање.

(само објаснувачко)

Во случаеви каде што
усогласувањето со одредена
обврска наложува поднесување/
достава на информации до
надлежната државна институција
или до трета странка, времето
потребно да се достави таа
информација е опфатена со
оваа активност. На пример
доставувањето на ДДВ-04
пријавата до шалтерите на УЈП.
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Година

0

1

2

Трошоци за воспоставување на регистар
на лобисти во Државна комисија за
спречување на корупцијата

1 800 000

610 000

610 000

Набавка на софтвер

1 200 000
250 000

250 000

Амортизација 20%

360 000

360 000

Дополнителни вработувања за водење
и управување на регистарот (2 помлади
соработници, 1 советник, 1 раководител
на одделение)

1 764 000

1 764 000

2 500 000

1 500 000

ОПЦИЈА 1
ТРОШОЦИ

Oддржување на софтверот и лиценци

ВЛАДАТА - ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Доградба на хардвер

40

Трошоци за ново работно место
(мебел, компјутер, телефон и останати
индиректни трошоци)

600 000

280 000

Трошоци за јавна кампања и трибини

Трошоци за усогласување со
регулативата - Пријавување во регистар
на физички и правни лица

2 743 104

2 743 104

2 743 104

Трошоци за усогласување со
регулативата - Поднесување периодичен
и годишен извештај за работата

5 649 280

5 649 280

5 649 280

Вкупно ОПЦИЈА 1 ТРОШОЦИ

2 080 000

13 266 384

12 266 384

3

4

5

610 000

610 000

Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА 1
ТРОШОЦИ
610 000

Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер
250 000

250 000

250 000

Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер
Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер

360 000
1 940 400

360 000
1 940 400

360 000
2 134 440

Пресметка на бруто плата:
Помлад соработник 22000 нето*1.5
Советник 26000*1.5
Раководител на одделение 28000*1.5
*покачување во 3 и 5 година за 10%
4*70000 денари Според проценка на износ
на трошоци по вработен
Согласно анализата на ризик и интервјуа
со ПР компании. Вклучува откуп на
медиумски простор, израбтотка идејно
решение на кампањаи промотивно видео
* Кампањата во првата година е со
поголем интензитет, потоа со помал и се
смета дека нема да има потреба понатаму
Согласно пресметка во моделот на
стандардни трошоци пријавување во
регистар. Вкупен број на пријавени
лобисти во регистар 800 во првите три
години, согласно искуствoто на Словенија.
https://www.transparency.si/images/publikacije/lobiranje/report_lobbyinginslovenia.pdf

5 649 280

5 649 280

5 649 280

10 942 784

8 199 680

8 393 720

Согласно пресметка во моделот на
стандардни трошоци пријавување во
регистар. Вкупен број на пријавени
лобисти во регистар 800 со обврска за
периодични и годишно поднесување
извештај.
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Година

0

1

2

300 000

300 000

Оддржување и управување на софтверот
и лиценци

180 000

180 000

Амортизација 20%

120 000

120 000

ОПЦИЈА 2

ВЛАДАТА - ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ТРОШОЦИ - ДОПОЛНИТЕЛНИ ОД ОПЦИЈА 1
Изработка на внатрешни процедури и
систем за интеракција со лобисти

27 500 000

Оддржување на системот и редовно
проверки од надворешни лица
Воведување и оддржување на Отворен
Дневник со регистар на подароци

1 050 000

Изработка на Отворен Дневник софтвер

600 000

Тренинзи за користење на софтверот во
институциите

450 000

Обуки и информативни сесии за
барањата за новиот Закон за лобирање
во сите институции
Вкупно ОПЦИЈА 2 ТРОШОЦИ

42

1 000 000

28 550 000

13 266 384

300 000

3

4

5

Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА 2
ТРОШОЦИ - ДОПОЛНИТЕЛНИ ОД ОПЦИЈА 1
16 Министерства + 8 Министри без ресор
+ Собрание на РСМ + 84 општини + Град
Скопје = 110 институции*250000 денари
во просек
Проверка на 3 години согласно системите
за квалитет

9 900 000
300 000

300 000

300 000
Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер

180 000

180 000

180 000

120 000

120 000

120 000

Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер

Согласно понуди од компании за
изработка на софтвер
Проценка по број на институции со број на
вкупни обуки и цена на чинење на обука

10 200 000

300 000

300 000
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Година

0

1

2

6 102 000

6 102 000

360 000

360 000

300 000

300 000

250 000

250 000

ОПЦИЈА 3

ВЛАДАТА - ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

ТРОШОЦИ - ДОПОЛНИТЕЛНИ ОД ОПЦИЈА 2

Дополнителни вработувања за надзор и
спроведување на законот за лобирање
како и пријавување на нерегуларности

Простор за сместување на инспекторатот
Трошоци за ново работно место
(мебел, компјутер, телефон и останати
индиректни трошоци)

910 000

Обуки за новите вработени

600 000

Возила за инспекторатот

320 000

Оддржување и регистрации
Амортизација на возилата

80 000

80 000

Вкупно ОПЦИЈА 3 ТРОШОЦИ

1 830 000

7 092 000

7 092 000

ВКУПНО ТРОШОЦИ (1+2+3) ОПЦИЈА

32 460 000

21 658 384

19 658 384

43 101 924

43 101 924

0

43 101 924

43 101 924

Нето (Бенефити - Трошоци)

-32 460 000

21 443 540

23 443 540

Нето сегашна вредност (Дисконтирана)

-32 460 000

19 728 057

19 927 009

0.92

0.85

БЕНЕФИТИ

Зголемени приходите од даноци поради
намалено влијанието на корупцијата

ВКУПНИ БЕНЕФИТИ

Дисконтна Стапка (8.40%)
Вкупна Нето Сегашна вредност (5 години)
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55,114,485

3

4

5

Белешки за пресметките и референци

ОПЦИЈА 3
ТРОШОЦИ - ДОПОЛНИТЕЛНИ ОД ОПЦИЈА 2

6 712 200

6 712 200

7 383 420

360 000

360 000

360 000

1. Генерален инспектор - нето плата
38000*1.5
2. Главен инспектор - нето плата 33000*1.5
3. Виш инспектор 4 нето плата 27000*1.5
4. Самостоен Инспектор 3 нето плата
24000*1.5
5. Помлад инспектор 4 нето плата
22000*1.5
Вкупно 13

Според проценка за просечен износ на
трошоци по вработен
300 000

300 000

300 000

250 000

400 000

400 000

Според проценка за просечна сума за
обуки по вработен
4 возила од Б сегмент

80 000

80 000

7 702 200

7 852 200

8 443 420

Според законска стапка на амортизација

28 844 984

16 351 880

17 137 140

БЕНЕФИТИ

43 101 924

43 101 924

43 101 924

43 101 924

43 101 924

43 101 924

14 256 940

26 750 044

25 964 784

11 262 982

19 260 032

17 396 405

0.79

0.72

0.67

Пресметано според https://www.imf.
org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1605.
pdf. Каде БДП по глава на жител 314400
МКД, учество на земјоделство во БДП
7.1%, учество на трговија во БДП (извоз
-увоз) 15.2%, Инфлација 0.9% податоци
2018 година. Просечно подобрување на
земјите на индекс на TI како резултат на
закон за лобирање во рок од 5 години
10.22 индекси поени просек со девијација
Извор https://editorialexpress.com/cgi-bin/
conference/download.cgi?db_name=SIEP2017&paper_id=102. Фактор според ММФ
0.8. резултатот е распределен на 5 години
подеднакво.

Според последната аукција 17.12.2019) на НБРМ на државни хартии во вредност,
стапката на обврзник со 15 години рок на достасување е 3.0% Според анализата на
Њујоркшкиот универзитет, Стерн Бизнис Школа, Премиум Ризикот на Земјата е 5.40%
Значи дисконтната стапка би требало да се искористи со 5.40 + 3.00 = 8.40
* Првата година не се дисконтира зошто таа е годината на промена
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