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До:
Влада на РМ
Претседател
Г-дин Зоран Заев
Министерство за внатрешни работи
Министер
Г-дин Оливер Спасовски
Од:Занаетчиска комора Скопје
Предмет:Барање за прием во врска со одземањето на правото
фотографите да фотографираат лица за лични документи
Место и датум:Скопје,30 јуни 2017 год.

Почитувани,

Од 2011 год. многу пати досега се обраќавме до претходната Влада на РМ за
изнаоѓање решение за проблемот на фотографите и измена на законската
регулатива врз основа на која МВР да ги превземе работите за изработка на
фотографии за лични документи,пасоши,дозволи,лични карти со што битно им
ја намалува работата на фотографите на кои овие фотографии им претставува
50 % извор на приходи.
Доколку МВР ги превземе овие активности, а тоа значи дека нема да ги
признава фотографиите од вршителите на фотографска дејност, работата и
приходите ќе им се намалат за 50% а тоа значи дека ќе дојде до отпуштањеод
работа на голем број вработени како и до затварње на фотографските дуќани.
Фотографската дејност е една од најскапите дејности затоа што вложувањето
во деловниот простор и опрема како и перменентно вложување во нови
технологии и сето тоа влијае да просечно едно работно место во оваа дејност
е околу 10.000 Евра.
Се вложува во областа за изработка на дигиталната фотографија ,а тоа
бара вложување во мини лабаратории која чини од 40.000-130.000 Евра.
Со оваа намера на МВР да ги превземе работите од фотографите на
територија на РМ директно допринесува:
 на смалување на обемот на работа и извотот на приходи,со што
драстично влијае на бизнисот на фотографите и нивните вработени
 за отпуштање на најмаку 600 вработени
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 за затварање на најмалку 100 дуќани на кои најголем извор на приходи
е изработка на овој вид фотографии
 им опаѓа кредитната способност на фотографите кои имаат набавено
опрема со кредит или лизинг
 директно влијае на намалување на буџетските приходи врз основ на
даноци и придонеси
 индиректно влијае на поскапување на фотографските услуги за да ги
надоместат приходите кои ги губат со одземање на овие услуги
 ги доведува во неповолна положба крајните корисниците на
фотографски услуги кои сето ова ќе треба да го платат
Овој проблем Хрватска и Словенија го имаат решено и МВР врши скенирање
на фотографиите кои ги изработуваат фотографите според точно утврдени
стандарди.Во ниту една европска земја фотографирањето не го врши МВР
туку фотографите.Само во БиХ фотографирањето го има МВР и се покажа
дека квалитетот на фотографии не задоволува.
ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЕ:
Занаетчиската комора Скопје,Секцијата на фотографи предлага исклучиво
фотографите и вршителите на фотографска дејност да фотографираат и
изработуваат фотофотографии за лични,патни и други документи,а МВР да
врши само скенирање,од причина што ова е стопанска дејност и треба да ја
вршат стопанственици, а не државен орган кој во моментот има монопол.
Овај предлог решение кое се предлага се заснова на единствено на заштита
на животниот и екзистенцијален интерс за опстанок и развој на фотографскиот
бизнис .
Со овој пропис Владата на РМ создава неповолни услови за развој на овие
мали бизниси .
Фотографите и така се наоѓаат во лоша финансиска состојба поради ниската
куповна моќ на граѓаните кои неможат да ги платат услугите,а исто така
фотографите морат да го следат техничко технолошкиот развој и постојано да
набавуваат нова техничко технолошка опрема,како би можеле да опстанат на
пазарт,каде конкуренцијата е голема и гази се.Тие исто така се соочуваат со
сива економија бидејќи на свадби,венчавања,училишта ,факултети за
изработка на таблоа најчесто се земаат лица кои не се регистририрани за
вршење на фотографска дејност.
На стопанствениците е потребно,а посебно на малите и микро бизниси да им
се обезбеди една стабилна клима и услови во кои можат да работат,планираат
и се развиваат.
Државата пресметала дека со фотографирањето за личните документи ќе
остварува приход, но со тоа се намалува приходот на занаетчиите фотографи.
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На сите овие стопанственици фотографи и покрај тоа што им се намалува
работата и приходот не им се намалуваат
даноците,придонесите,закупнините,струјата,водата,комуналиите,таксите и сл.
Сметаме дека овој проблем треба да се реши на тој начин што ќе направи
една средба на Занаетчиската комора со ресорните министерства и
тоа,Министерство за економија,Министерство за финансии,Министерство за
внатрешни работи и Министарство за труд и социјална политика и ќе го решат
овој проблем на општо задоволство на сите фотографи .
Влог во опрема,деловен простор и вработени во фотографските бизниси:
1.Опрема
-Дигитални машини 45х80,000= 3.600.000 Евра
-Аналогни машини 153х8,000= 1.224.000 Евра
-Дигитални фотоапарат 500х1.500= 750.000 Евра
-Аналогни фотоапарати 400х500= 200.000 Евра
-Расветни тела
600х500= 300.000 Евра
-Позадини
45.000 Евра
-Штампачи
75.000 Евра
__________________________________________________
Вкупно:6.194.000 Евра
2.Недвижности-деловни простории:
250 х 40 м2 = 1.200 м2 = 12.000.000 Евра
3.Вработени:
198 фотографи х 3 вработени = 594 семејства кои егзистираат од оваа дејност
Со поздрав и желба за добра соработка и разбирање на проблемите на
занаетчиите и стопанствениците и почитувајќи го Вашето време и работни
обврски и ангажирања Ве молиме да утврдите термин за средба и не
известите писмено,телефонски или по е-маил.
Со почит,
Занаетчиска комора Скопје
Претседател
Никола Петров
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