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РЕАКЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ  

на изјавата на Заменик Претседателот на Владата задолжен за 

економски прашања г-н Владимир Пешевски дадена во емисијата 

Акцент на МТВ на ден 25 ноември 2016 година 

28 ноември 2016 

1. Центар за економски анализи – ЦЕА има изработено студија за бенефитите и трошоците од 

странските директни инвестиции - СДИ во технолошко-индустриските развојни зони која 

транспарентно беше претставена на јавноста и е достапна овде: http://cea.org.mk/benefiti-

troshotsi-od-stranskite-direktni-investitsii-vo-tehnoloshko-industriskite-razvojni-zoni/.   

2. Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања г-н Владимир 

Пешевски во неговото гостување на емисијата Акцент на МТВ на ден 25 ноември 2016 

година изнесе негов став за тоа дека тимот на ЦЕА кој ја изработи оваа студија требало да 

поработи на нивниот капацитет [мисли на капацитетот на ЦЕА тимот].  

3. Факт е дека ЦЕА е организација што прва изработи ваква студија достапна за јавноста во 

услови на нетранспарентна, неотчетна Влада која не и дава увид на јавноста за тоа како таа 

ги троши јавните ресурси, а особено за привлекување на СДИ, во недостиг на соодветна 

анализа од истата и повеќе од 10 години откако е на власт кога и ја воведе парадигмата на 

привлекување на СДИ преку потесни ценовни мерки, наместо на градење на поволен 

амбиент за добро владеење како услов за привлекување на СДИ.  

4. Конечно, ние во ЦЕА секогаш размислуваме за тоа како повеќе да поработиме на нашиот 

капацитет, затоа и сме со висок кредибилитет кај домашната и странската стручна јавност 

поради нашата иновативност, пионерство и постојано усовршување.  

5. Она што нас во ЦЕА не изненади е обидот за лична дискредитација на ЦЕА од страна на 

г-н Пешевски како носител на висока функција во Владата што укажува на негов низок 

капацитет за да прифати и други мислења.  

ОТТУКА, ЦЕА САКА ДА ЈА ИНФОРМИРА ЈАВНОСТА И ДА ГО ПОТСЕТИ Г-Н ПЕШЕВСКИ ЗА 

СЛЕДНОТО: 

1. Г-н Пешевски е дел од Влада на Република Македонија, а не човек кај кого секој за било 

што од економијата треба да го контактира него лично. Во спротивно, би требало да се 

укинат останатите институции и да оставиме на институцијата Заменик Претседателот на 

Владата задолжен за економски прашања (па макар бил тоа и г-н Пешевски) да ја води 

целата економија на државата. Ова е наш одговор на неговата реакција кон неговиот 

соговорник г-н Тевдовски, дека ЦЕА не го контактирала него. 

http://cea.org.mk/benefiti-troshotsi-od-stranskite-direktni-investitsii-vo-tehnoloshko-industriskite-razvojni-zoni/
http://cea.org.mk/benefiti-troshotsi-od-stranskite-direktni-investitsii-vo-tehnoloshko-industriskite-razvojni-zoni/
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2. ЦЕА, во текот на изработка на студијата, ги контактираше релевантните институции преку 

барања согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер-БИЈК. Имено, 

поднесени се БИЈК до релевантните институции ДТИРЗ и до АСИПИРМ на 22.12.2015 

година. Одговор од ДТИЗ не е добиен. Одговор од АСИПИРМ е добиен, но со задоцнување 

на 26.1.2016 со кое се одговара дека “податоците за висината на доделената државна 

помош по компании-корисници на ТИРЗ се од доверлив карактер и истите имаат 

економска и пазарна вредност за компаниите, поради тоа на барање ка компаниите 

истите не се во можност да ги објавиме за јавноста”. 

3. Законот за државна  помош, на кој се повикува одговорот на барањето во член 30 гласи 
“Деловна или службена тајна: Во постапките за оценка и надзор на државната помош 
во смисла на овој закон, соодветно се применуваат одредбите за деловна или службена 
тајна од Законот за заштита на конкуренцијата.” Каде пак во Законот за заштита на 
конкуренција, член 57 Деловна или службена тајна, став (6) гласи:  

4. “(6) Како деловна тајна во смисла на одредбите од овој закон, по правило не се 
сметаат: 1)податоци кои се јавно достапни, односно кои јавно се објавуваат врз основа 
на друг пропис или одлука на органите на управување на претпријатието; 2) податоци 
постари од 5 години, независно од фактот дали биле сметани за деловна тајна; 
3)приходите содржани во годишните финансиски и статистички извештаи кои не 
претставуваат деловна тајна, бидејќи истите се јавно објавени; 4)податоци и 
документација од одлучувачко значење за одлуките на Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, односно Комисијата за одлучување по прекршок.” 

5. Сакаме да укажеме на јавноста и на г-н Пешевски дека тој не смее да има монопол на 

информации од јавен карактер за тоа како тој и Владата ги користи јавните ресурси и не 

смее со моќта на асиметричност на информации да се обидува да дискредитира луѓе и 

организации. Тој не смее да гради медиумска ексклузивност од ваквите информации и да 

ни обелоденува дозирани податоци кога гостува на емисии.  

6. Понатаму, г-н Пешевски должи на даночните обврзници на РМ да даде информација што 

стана со повикот од декември 2014 година кога Генералниот секретаријат на Владата 

преку БЈН објави е повик “Набавка на консултантски услуги за спроведување на 

длабинска анализа на воспоставениот систем за привлекување на странски директни 

инвестиции во Македонија и изработување на студија со предлог - мерки за 

подобрување на системот”, и за изведувач е избран Меккенси енд компании. Досега 

јавноста не доби информации дали договорот е спроведен и ако е спроведен кои се 

наодите од евентуалната студија. 

7. Пристапот на обид за дискредитација на ЦЕА од страна на г-н Пешевски укажува на 

концентрација на носење на одлуки во мал број на луѓе кои носат одлуки надвор од 

стратешкиот систем на државната администрација и е веќе детектиран од домашни и 

странски експерти како недостаток во јавниот менаџмент во РМ и укажува на повеќе 
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слабости во македонскиот систем на извршна власт и воопшто на злоупотреба на 

уставната положба на извршната власт. 

8. Однесувањето на г-н Пешевски во последно време во услови на заробена држава и 

намалена контрола на однесувањето и потезите на власта согласно Уставот, укажува кај 

него лично ерозија на самодисциплина и на опадната морална и етичка вертикала.  

9. На крај, Г-н Пешевски досега го сметавме за добар соработник и неговата канцеларија 

беше секогаш достапна за споделување на информации. Тој беше редок пример на глас 

на разум помеѓу претставниците на оваа власт и затоа сакаме со оваа реакција да го 

потсетиме дека тој треба да поработи на неговиот капацитет имајќи предвид дека во 

последно време често се извинува за негови зборови, негови реакции и избрзани 

постапки.   

 

Со почит, 

 

Тимот на Центар за економски анализи 

www.cea.org.mk 

info@cea.org.mk  
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