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Извршно резиме 

Со спроведување на  анализата дадена во овој документ се настојува да се направи сублимат од 

националните и локални политики за социјална заштита, социјална инклузија и намалување на 

невработеноста на младите со посебен осврт на младите Роми во Македонија. Исто така се 

претставени бариерите во пристапот на пазарот на трудот како и препораки со акциски план со 

конкретни активности за подбра социјална инклузија (општествено вклучување) и зголемување на 

вработеноста на младите Роми во Република Македонија.  

Покрај основните важечки документи на национално ниво: Националната стратегијата за вработување 

на Република Македонија 2016-2020 година, Националниот акциски план за вработување на 

Република Македонија 2016-2020 година, годишните Оперативни планови за активни програми и 

мерки за вработување 2007-2017 година, Национална стратегија за Роми 2014-2020 година и  

Национален акциски план за вработување на Роми  2016-2020 година, изработени се и локални 

акциони планови во вкупно десет градови со поголема концентрација на Роми  како што се: Тетово, 

Гостивар, Прилеп, Битола, Кочани, Виница,  Штип,  Делчево,  Берово и Куманово, а кои имаа за цел да 

ги дефинираат активностите на локално ниво за зголемување на вработливоста. Како успешна 

практика од локалните искуства во вработувањето на Ромите се издвојува примерот кој што се 

однесува за спроведување на локален акциски план (ЛАП) во Тетово каде што преку мерката – 

Македонија вработува заедно со мерката Самовработување за прв пат во Тетово се отворија седум 

бизниси водени од лица од ромска национална припадност. 

Со анализата се опфатени податоци за невработеност на Ромите во селектирани општини: Скопје, 

Тетово, Битола и Кочани, при што од аспект на бројот на активни баратели на работа Роми 

евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија во последните три години 

(2014- 2016 година) за анализираните четири општини. Со исклучок на општина Кочани каде има 

пораст на бројот на активни баратели на работа - Роми, евидентно е намалување на бројот на активни 

баратели на работа, додека состојбата со бројот на пасивни баратели на работа во анализираните 

четири општини има благ пораст, што упатува на мислење дека Ромите или не се пријавуваат 

воопшто во Агенцијата за вработување поради можна недоверба во институцијата да го реши нивниот 

проблем со невработеност или можеби се должи на нивната недоволна информираност за 

придобивките од евидентирањето како активни баратели на работа.  

Исто така, од анализата може да се заклучи и дека во сите општини во анализираниот временски 

период  има благ пораст на бројот на корисници на социјална помош како кај ромското така и кај не-

ромското население. Како можна причина за големиот број на корисници на социјална помош би 

можела да биде недоволната ангажираност на надлежните институции за вклучување на Ромите во 

процес на “активација“ или пак “сигурноста“ кај Ромите од редовното примање на социјална помош 

која сама по себе не е доволна па оттука и можно поголемо учество на Ромите на пазарот на труд 

преку неформално вработување. 

Од меѓународните искуства што дале добри резултати за поефикасни и поефективни политики за 

зголемување на вработеноста и конкретно за Роми и нивна вклученост се издвојуваат Националната 

програма “Активирајте ги неактивните“ (‘Activate the inactive’) – Бугарија, каде што важен дел се 

ромските медијатори кои се обучени да допрат до Ромите и да ги идентификуваат чекорите за нивно 
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активирање на пазарот на труд, како и Националната програма за Активација “Акцедер“ – Шпанија, 

преку која се овозможи пораст на стапката на вработување на Роми во Шпанија преку сеопфатна 

интервенција (индивидуална, фамилијарна, едукативна интервенција) за активација на Ромите преку 

тимови составени од медијатори, посредници и советници. 

Од содржината на горенаведените меѓународни искуства  и локално искуство може да се констатира 

една заедничка носечка активност која ги карактеризира наведените примери, а тоа е процесот на 

“активација“. Анимирање на лицата преку медијатори или НВО, запознавање со можностите што се 

нудат како пат за вклучување на пазарот на трудот: давање на информации за пазарот на трудот, 

обуки за начини на барање на работа, обуки за стекнување на одредени квалификации и работни 

вештини, помош при барање на работа, мониторинг во одреден временски период од кога лицето ќе 

најде вработување и сл. 

Од анализата произлегуваат препораките како основа за Предлог Акциски план за вработување на 

млади лица – Роми, за унапредување на можностите за вклучување на младите Роми преку пазарот 

на трудот, кој што во основа се базира на две клучни цели: (1) Системски пристап за подобрување на 

положбата на младите на пазарот на трудот преку процес на “активација“, обуки и можност за 

самовработување/вработување и (2) Олеснување на процесот на вклучување на младите лица на 

пазарот на трудот. 
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Вовед 

Социјалната инклузија (општествено вклучување) и вработувањето претставуваат сериозен предизвик 

со кои во континуитет се соочува Република Македонија. Невработеноста e проблем со кој се 

соочуваат речиси сите целни групи на невработени лица посебно ранливите категории како што се: 

младите, долгорочно невработените лица, корисници на социјална помош, лица со низок степен на 

образование и сл.). Состојбата со невработеноста на Ромите останува еден од најзагрижувачките 

фактори што го попречуваат нивното целосно вклучување во општеството. Според Пописот во РМ од 

2002 година, застапеноста на Ромите во вкупното население во РМ изнесува приближно 2,7% 

(53.879)2, со што Ромите се четвртата по големина етничка заедница (по Македонците, Албанците и 

Турците). Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република 

Македонија изнесувала 23,1%3 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255 активно 

население, и 219.148 невработени). Заклучно со февруари 20174 година, вкупниот број на 

невработени изнесува 105.416 лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 

(38%) се жени Ромки.   

Иако има мали подобрувања во стапките на вработеност и активност на Ромите, тие сè уште имаат 

невработеност која е речиси двојно поголема во однос на националниот просек. Бројот на 

невработени лица од ромска националност, според податоците на АВРМ, во последните три години е  

релативно константен (во 2014 изнесувал 5.842, во 2015 година 6.234 лица и во 2016 година 6.202 

Роми) што укажува можно зголемување на бројот на регистрирани баратели на работа во 

евиденцијата на АВРМ како резултат на влијание од информативни кампањи за значењето и 

придобивките од регистрација како невработени. Ромите посебно младите, се една од најранливите 

групи на пазарот на трудот од повеќе причини, во Република Македонија невработеноста на младите 

лица (15-29 година) е со стапка од 39,1% (2016 година, согласно усвоената методологија на 

Меѓународната организација на трудот (МОТ) за возрасна група на млади невработени лица), а  

дополнителни проблеми со кои се соочуваат младите лица, а со тоа и младите Роми се: проблемот со 

премин од училиште на работа, немање пракса за работа во реални работни услови, диспропорција 

помеѓу стекнатото образовно искуство и реалните потреби на пазарот на трудот, прифаќање на 

непријавена работа односно работа на “црно“ и сл. 

За таа цел, со анализата ќе се настојува да се даде преглед на националните и регионални (локални) 

политики и иницијативи за вработување и социјална инклузија на Ромите со посебен акцент на 

младите Роми на национално ниво и посебно за градовите: Скопје, Тетово, Битола и Кочани. Исто 

така со анализата ќе се прикаже состојбата, предизвиците,  проблемите и ограничувањата со кои се 

соочуваат невработените Роми/младите за социјално вклучување и можностите во однос на 

политиките за социјално вклучување и пристап на пазарот на трудот со фокус на четирите 

горенаведени општини и ограничувањата со кои се соочуваат во пристапот на младите на пазарот на 

трудот. Анализата исто така дава преглед и на добри практични искуства од интернационален и 

национален карактер и препораки за  унапредување на социјалната вклученост преку вработување, 

образовни политики, претприемништво, стимулирање на формализација на бизнисите содржани во 

предлог Акциски план.  

                                                
2 Државен завод за статистика, Попис од 2002 година 
3 Завод за статистика на РМ 
4 Податоци објавени од Агенција за вработување на РМ, за крајот на месец февруари 2017 година 
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За справување со социјалната исклученост и невработеноста Владата на Република Македонија во 

континуитет развива и имплементира социо-економски, образовни и политики за вработување. 

Основна цел на политиките е постигнување на повисок степен  на социјална инклузија преку 

вработување на ранливите групи на невработени лица. Дека младите и Ромите се фокус група во 

политиките кои се спроведуваат во континуитет, покажуваат низа документи како што се: “Национална 

стратегија за вработување“, “Национален акциски план за вработување на млади“, Национална 

стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија“, 

“Оперативен план за активни програми на пазарот на трудот и услуги за вработување“, законски 

измени во трудовото законодавство. Посебно за Ромите развиена и ревидирана “Национална 

стратегија за Роми 2014-2020 година“ и “ Национален акциски план за вработување на Роми  2016-

2020 година“. 

Со спроведување на оваа анализа се настојува да се направи сублимат од национални и локални 

политики за социјална заштита, социјална инклузија и намалување на невработеноста на младите со 

посебен осврт на младите Роми, бариерите со кои се соочуваат во пристапот на пазарот на трудот и 

препораки со акциски план со конкретни активности за подобра социјална инклузија и зголемување на 

вработеноста на младите Роми во Република Македонија.  

Методологија 

При спроведување на анализата  за општата состојба со вработувањето и социјалното вклучување на 

младите и Ромите на ниво република Македонија и посебно за општините:Скопје, Тетово, Битола и 

Кочани се користеа националните и локалните политики и мерки релевантни за потребите на младите 

и Ромите.  

Методолошките алатки за прибирање на податоците се прибирање на секундарни податоци преку 

статистички соопштенија, публикации и анализи од Државниот завод за статистика, Агенцијата за 

вработување на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика. Исто така при 

спроведување на анализата се земат во предвид и евентуалните регионални и локални политики каде 

се разгледува прашањето за вработувањето и социјалната инклузија. Наодите од спроведената 

анализа ќе може да се искористат за креирање на Акциски план за вклученост на младите лица на 

пазарот на трудот. 
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1. Контекст за социјална заштита, вработување 

и социјално вклучување 

Според последните извештаи на Европската Унија (ЕУ, за 2016 година) за напредокот на Република 

Македонија во процесот  на приклучување кон Европската Унија, Македонија и понатаму се соочува со 

висок процент на невработеност, а нееднаквоста и социјалната исклученост во македонското 

општество се значајни.  

Според последните податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС) за 2016 година, активното 

(работоспособно) население во Република Македонија брои 950.255 лица од кои вработени се 731.107 

додека 219.148 лица се невработени. Стапката на активност во овој период е 56%, стапката на 

вработеност 43% додека стапката на невработеност е 23%.5 Ако ја разгледуваме невработеноста по 

возрасните групи, младите на возраст од 15-24 годишна возраст се соочуваат со 48% невработеност, 

додека стапката на вработеност кај оваа возрасна група изнесува само 16,2%6. И покрај тоа што, 

статистички гледано стапката на невработеност во Македонија значително се намалила во 

последните 5 година, се претпоставува дека бројката на невработени поголема затоа што не сите 

невработени се регистрирани како активни или пасивни баратели на работа во АВРМ7. Ваквата 

поделба на активни и пасивни баратели на работа, најголемо влијание има кај ранливите групи, 

особено кај ромската заедница каде што степенот на информираност е на ниско ниво при што како 

резултат на непознавањето на импликациите од статусот пасивен барател на работа се 

манифестираат во губење на правото на учество во програмите на Агенцијата за Вработување.  

Невработеноста на младите лица претставуваат сериозен предизвик за земјата. Високата стапка на 

невработеност на младите лица значи загуба на инвестициите во образованието и обуката, намалена 

даночна основа и повисоки социјални трошоци. Истовремено, долгите периоди на невработеност во 

раните фази на животот влијаат врз намалување на веројатноста за вработување во текот на целиот 

работен век на младите лица. Имајќи го во предвид просечниот временски период  за премин од 

школо до прво вработување на младите во Република Македонија (31 месеци)8, а имајќи во предвид 

дека овој показател ги опфаќа и младите Роми (кои се веќе дефинирани како ранлива група), укажува 

на двојниот негативен ефект кој го има релативно високата стапка на невработеност врз младите 

Роми. 

Табела 1: Клучни показатели за пазарот на трудот (15-29 години) (2012-2016 г.) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Стапка на активност 49,1 49,2 49,3 49,2 48,1 

Стапка на вработеност  26,1 26,8 27,1 28,3 29,3 

                                                
5 Активно население во Република Македонија, Резултати од Анкетата за работна сила - Државен Завод за 
статистика, 2016 година 
6 Ibid 
7 Анализа на политиките на претприемништво за надминување на другоста кај Ромите, ЦЕА, (2016) 
8 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 
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Стапка на невработеност  47 45,5 45,1 42,5 39,1 

Извор: Државен завод за статистика, Годишна анкета за работната сила, различни години. 

Од табелата може да се констатира дека има позитивни трендови кај стапките на вработеност и 

невработеност. Стапката на вработеност кај младите пораснала  од 26,1% во 2012 година на 29,3% во 

трет квартал 2016 година, и стапката на невработеност се намалила од 47% во 2012 година на 39,1% 

во трет квартал 2016 година.  

График 1 Вработеност според сектори (2014 година9) 

 

Во периодот од 2016 до 2020 година се очекува дека вкупната вработеност ќе забележи раст од 

15,3 проценти; побарувачката ќе се зголеми првенствено за висококвалификуваните (21,5 проценти) 

и за средно-квалификуваните работници (15,2 проценти), додека, пак, во случајот на 

нискоквалификуваните работници зголемувањето ќе изнесува 9,5 проценти. Проекциите за 

вработеноста покажуваат дека побарувачката за работна сила ќе биде првенствено поттикната 

од секторите за недвижности, транспорт, трговија и посредување. (График 2) 

График 2 Проектирана стапка на раст на вработеноста според економски сектори (2015-

2020 г.) 
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Извор: Министерство за труд и социјална политика, Проекции за вработеноста, 2015 год. 

 

                                                
9 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 
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Податоците говорат дека разликите на пазарот на труд помеѓу Ромите и Не-Ромите во 

Македонија се покажуваат како во квантитетот така и во квалитетот на вработувањето што им е 

достапно. Според, стапката на вработување Ромите имаат значителни пониски стапки (20-25%) во 

споредба со не-ромското население, но, сепак, обесправеноста на Ромите најјасно се гледа во 

квалитетот на вработување, каде што најголем број од Ромите се вработени во услужните сектори. 

Бројот на мажи Роми кои работат во “сивата економија” е за трипати поголем од оној на мажи од не-

ромското население, а тоа значи дека немаат социјално, здравствено или пензиско осигурување. 

Платите на Ромите се значително пониски и тие се вработуваат во ниско платени занимања и 

индустрии. Жените Ромки се особено обесправени. Покрај тоа што  платите на жените Ромки се 

пониски од оние на жените од не-ромското население и разлика во платите според полот е поголема 

меѓу Ромите отколку меѓу не-ромското население. (О’Хигинс, 2014). 

Релативната состојба на Ромите генерално се влошува помеѓу 2004 и 2011 година, кога некои 

возрасни групи беа особено погодени. Тоа е најизразено кај релативната обесправеност со која се 

соочуваат жените Ромки, која значително се зголеми со глобалната финансиска и економска криза. 

Наодите од истражувањето во голем дел го утврдуваат истото. Според Хелсиншкиот комитет за 

човекови права, особено загрижувачки е фактот дека најголемо учество во евидентираните 

невработени Роми имаат младите на возраст од 15-24 години.10 Иако не постојат податоци, особено 

се истакнува дека најголемо процентуално учество од лицата (NEET стапка) кои што не се во 

образование, се невработени, и не се вклучени во тренинг, се Роми.  

Состојбата на ромската заедница на пазарот на труд укажува на низок степен на образование и не-

поседувањето на работни квалификации, кои во комбинација со дискриминација врз Ромите 

придонесува во неможност за вработување. Поради неинформираност, најголемиот дел на 

невработените Роми се регистрирани како лица кои не бараат работа или не се подготвени да 

прифатат работа. Вработените Роми најчесто работат професии за кои не е неопходна посебна 

квалификација што ги прави најниско платените граѓани во државата. Ситуацијата на жената Ромка е 

уште понеповолна имајќи предвид дека тие се повеќе изложени на дискриминација, голем дел од нив 

се нерегистрирани во агенцијата, два пати помалку платени од мажите. 

Во овој дел од анализата ќе се даде осврт посебно на активните политики/мерки за вработување кои 

се превземаат со цел да се надминат пречките и предизвиците кои се појавуваат на пазарот на труд, 

со посебен осврт на младите невработени Роми. Ќе бидат елаборирани и презентирани  

националните стратегии, планови и програми во однос на политиките за вработување кои се 

превземаат и посебно за младите лица, предизвиците и пречките кои се причина за преземањето на 

мерките за вработување пред се на младите лица, и  резултатите од досега реализираните 

активности. 

Околу 80%  од  невработеноста е  долгорочна (дури и кај младите лица) со што невработените ги 

губат своите знаења и вештини, нивната продуктивност се намалува, а со тоа  и шансите да  најдат 

работа.11 Кај Ромите пак податоците се уште позагрижувачки и состојбата со вработеноста е еден од 

главните фактори што го попречува нивното целосно вклучување во општеството. Ромите, имаат 

невработеност која е речиси двојно поголема во однос на националниот просек, а дури и повисока 

                                                
10 Помеѓу имплементацијата и реалност на Националната Стратегија за Инклузија на Ромите -  Декада на Роми 
2005 – 2015, Хелсиншки комитет за чпвекови права, 2014 година  
11 Види подетално, Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020 (МТСП) 
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меѓу ромските жени. Според истражувања на релевантни организации12, стапката на невработеност 

кај Ромите е двојно поголема од не-ромското население и достигнува над 53%, додека кај жените 

Ромки истото достигнува над 70%. Податоците за образовниот профил на невработената ромска 

популација покажува дека најголем дел се лица со недовршено основно образование. На ниво на 

единици на локална самоуправа (Град Скопје, Кочани, Тетово и Битола), бројот на невработени Роми 

во вкупниот број на невработени изнесува: 

 

Табела 2: Број на невработени во Тетово, Скопје, Битола, Кочани (декември 2016) 

  
Вкупен број на невработени лица - 

евидентирани во АВРМ 
Вкупен број на невработените лица - 

Роми - евидентирани во АВРМ 
% 

Град Скопје 15.863 1.779 11% 

Битола 6.284 434 7% 

Кочани 2.483 285 11% 

Тетово 13.729 274 2% 

                   
Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 

 

Во Стратегијата за Роми 2014-2020 година една од специфичните цели е зголемувањето на 

вработеноста кај ромската заедница преку креирање и имплементација на стимулативни политики и 

програми со рок до крајот на 2020. Како очекуван резултат на оваа специфична мерка се предвидува 

креирање на најмалку една политика на ниво на закон или активна мерка на владата која вклучува 

бенефиции за Ромите кои ќе ги официјализираат бизнисите и ќе вработат други Роми. Речиси една 

половина (48,1%) од младите работници се со неформално вработување и поголема е стапката во 

руралните средини13. Како што е наведено во Стратегијата за Ромите, тие често се вклучени во 

неформалниот сектор и не им се исплаќаат придонеси за вработување па затоа е потребно 

формализирање на бизнисите, а со тоа би имале и можност за користење на правата од вработување 

од социјалната заштитна но и стимулирање на економијата преку формалната економија. 

Корисниците на социјална помош во најголем број го користат правото повеќе од една година со што 

преминуваат во групата на долгорочно невработени лица дополнително, отежнувајќи го нивното 

вклучување на пазарот на труд14. Така на пример, според истражувањата на Институт за демократија 

“„Социетас Цивилис“ направени во 2016 година околу една петтина од испитаниците (корисници на 

социјална помош) (21,9%) одговориле дека еднаш или повеќе пати биле на разговор за работа во 

текот на изминатата година, наспроти ова дури 64,4% се изјасниле дека не биле на ниту еден 

разговор за работа. 41,3% од примателите на социјална помош се запознаени со активните мерки за 

вработување, наспроти тоа 55,2% одговориле дека не се запознаени со овие мерки. Сепак, и покрај 

солидното ниво на запознаеност со активните мерки за вработување истите не се користат од страна 

                                                
12 UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011 
13 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 2016 година 
14 Види пошироко: Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 
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на приматели на социјална помош, односно само 5,7% се изјасниле дека аплицирале за ваква мерка. 

Најчеста причина за неаплицирање застапена со 41,5% од испитаниците е страв од губење на 

примањата од социјалната помош. Останатите се изјасниле дека не се запознаени дека можат да 

аплицираат или не се запознаени со процесот и постапката за аплицирање.15 

1.1. Политики за вработување 

Во Македонија главно политиките за вработување се насочени кон подобрување на  квалитетот на 

понудената работна сила и кон поттикнување на побарувачката за работна сила. На страната на  

понудата главно се делува преку мерки за подобрување на вештините на невработените лица, 

преквалификација и обука на невработените за занимања кои се барани на пазарот на труд, 

практикантство заради стекнување на невработените млади лица со работни вештини, мерки во 

доменот на образование (кариерно советување во средно стручно образование), осовременување на 

Националната рамка на квалификации, доживотно учење итн.  На  страната на  побарувачката, покрај 

општите мерки за подобрување на деловното окружување, се делува и со мерки за намалување на 

трошоците на работна сила преку намалување на даночниот јаз и субвенционирање на  

вработувањата, финансиска помош за поддршка и развој на иновативни бизниси преку Фондот за 

иновации и технолошки развој, поддршка на брзорастечки фирми “газели“,  поддршка на 

самовработување како и преку ослободување од плаќање на придонеси за социјално осигурување за 

одреден временски период (Проект “Македонија вработува 1“ и “Македонија вработува 2“).  

Од 2007 година наваму во Република Македонија се применува систем на планирање и 

имплементација на активни мерки на пазарот на труд (АМПТ) со цел да се одговори на различните 

потреби на ранливите групи невработени лица и на работодавачи, кои вклучуваат услуги за  

невработените  лица,  обуки,  програми  за креирање  на  работни  места,   работни  клубови,   

практикантство  и  др. Од друга страна, исто така постои и примена на пасивни мерки за вработување 

кои се поставени во  Законот за вработување и  осигурување во  случај на  невработеност16. Имајќи во 

предвид дека периодот на премин кон првото стабилно/задоволително вработување е речиси трипати 

подолг за оние млади лица што завршиле средно образование во споредба со оние што завршиле 

високо образование (37,1 и 12,5 месеци, соодветно), додека најалармантна е состојбата со младите 

лица што имаат завршено само основно образование на кои им се потребни дури до 62 месеци за да 

го завршат преминот од училиште кон прво вработување17. 

Бројот на активни субјекти во сите дејности на национално ниво континуирано се намалува од 

периодот од 2010 до 2015 година, и тоа во просек по 1,3% секоја година, кога од 2010 година од 

75.497 субјекти, нивниот број на крајот на 2015 година изнесувал 70.139 субјекти. 

 

 

                                                
15 Вид пошироко Истражување “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот 
и можностите“ - Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје 
16Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, Службен весник на РМ, бр. 112 од 
25.07.2014, online:  http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=349 
17 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 
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Слика 1 Активни деловни субјекти  

 
 Извор: Државен завод за статистика  

 

Невработеноста кај младите лица се намалува кај повисоките нивоа на образование, при што младите 

лица без образование или со многу ниско образование се соочуваат со повисоки стапки на 

невработеност отколку лицата што завршиле средно и високо образование. Меѓутоа од прикажаното 

во табелата може да се види стапката на невработеност кај младите лица со завршено високо 

образование е повисока од  стапката на невработеност кај младите лица со завршено средно 

образование (тригодишно или четиригодишно). Ова може да укажува на постоењето на 

неусогласеност меѓу резултатите од високото образование (стекнатото знаење) и барањата на 

пазарот на трудот или пак релативно преголем број на млади лица до 29 години  со завршено високо 

образование коишто не може да ги апсорбира постојниот пазар на труд во Република Македонија. 
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График 3 Стапка на невработеност на младите лица (15-29) според нивото на 

образование (2014 г.) 
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Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работната сила, прелиминарни податоци за 2014 г. 

1.2. Стратешки документи кои се однесуваат на 

невработеноста со осврт на Роми 

Во документот “Програма на Владата на Република Македонија за 2014-2018 година” во делот кој се 

однесува за мерки за подобрување на состојбата на пазарот на труд и зголемување на вработеноста 

се презентирани во делот за социјална политика. Во стратешките приоритети на Владата на Р.М за 

2014-2018 покрај другите стратешки цели, како прв предизвик стои “Зголемување на економскиот раст 

и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот”. Со цел 

да ја оствари оваа цел во која клучно место зазема вработеноста на младите како клучен предизвик. 

Владата во следниот период своите реформи и активности ги насочува кон следните мерки за 

зголемување на вработеноста на млади лица: 

Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020 

година (МТСП) 

 

Националната Стратегија за Вработување на Република Македонија 2020 година ги следи принципите 

и целите на: Националната Програма на Економски Реформи 2015 година, Фискалната Стратегија 

2015-2017 година, Европа 2020 и Стратегијата 2020 за Југоисточна Европа (ЈИЕ 2020). Основна цел 

на Националната Стратегијата за Вработување на Република Македонија 2020 година е „Зголемување 

на вработеноста, квалитетот на работните места и продуктивноста, со посебен фокус кон ранливите 

групи на население„Главната цел се очекува да се оствари преку исполнување на следните 

специфични цели: 

▪ Цел-1. Зголемување на ефективноста и ефикасноста на политиката за вработување,со 

посебна поддршка за ранливите категории на население. 

▪ Цел-2. Унапредување на капацитетот на приватниот сектор за креирање на работни места. 

▪ Цел-3. Образованието продуцира знаења и вештини според потребите на работодавачите. 
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Во контекст на претходно дефинираните цели18, посебно е интересно да се елаборираат остварување 

на целите на Националната Стратегијата за Вработување на Република Македонија реализирана во 

2015 година. Според системот согласно кој се следат остварувањата на стратешките приоритет 

наведено е дека е постигнат е значаен напредок на состојбите на пазарот на труд. Стапката на 

вработеност е зголемена, вклучително и вработеноста на жените и постарите лица. Вработеноста во 

изминатиот период се зголемувала континуирано, и помеѓу 2009 и 2014 година бројот на вработени 

лица е зголемен за 62,3 илјади или 10% од тековната вработеност. Исто така намалена е стапката на 

невработеност, образовните индикатори поставени во Стратегијата се подобрени, сиромаштијата е 

намалена.  

 

Констатираното остварување на целите е почетна основа за поставување на идните цели на 

Стратегијата 2020 година. Според Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 

2016-2020 се предвидува економски раст во периодот 2015-2017 година кој треба да има позитивно 

влијание врз движењата на пазарот на трудот. Според проекции базирани на Националната програма 

за економски реформи и Фискалната Стратегија 2015-2017 година, како и останати секторски 

политики, се очекува просечен годишен раст на бројот на вработени од 2,6% во периодот 2015-2020, 

како резултат на очекуваните инвестиции на странските компании, ТИРЗ и индустриските зони, 

активните мерки и програми за вработување, олеснетиот пристап до финансии на компаниите и 

реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти. Како резултат на ова согласно стратегијата 

се очекува намалување на стапката на невработеност до 21% во 2020 година. 

   

Табела 2 Прогнози за раст на БДП и вработеност 

Година Економски раст Раст на 
вработеност 

Стапка на 
вработеност 

Стапка на 
невработеност 

2014 3,8 1,7 412 28 

2015 3,5 2,1 42 27 

2016 4 2,4 43 25,9 

2017 4,5 2,8 44 24,8 

2018 4,5 2,8 45 23,7 

2019 4,5 2,8 46 22,6 

2020 4,5 2,8 46,9 21,5 

 
Извор: Националната Програма на Економски Реформи 2015/ Национална Стратегија за 

Вработување на РМ  2016-2020. *- сопствени пресметки согласно предвидувањата за 

националната тенденција на намалување на невработеноста 

 

 

                                                
18 Види детално за секоја од целите, специфичните цели и очекуваните резултати во Национална Стратегија за 

Вработување на Република Македонија 2016-2020 година достапна на: 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika%20Makedonija

%20za%20Vlada%2016102015.pdf 
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Национална програма за пристојна работа 2015-2018 година (Меѓународната 

организација на трудот (МОТ) 

 

Со Националната програма за пристојна работа (НППР) се промовира пристојната работа како клучна 

компонента на развојните политики и како цел на националната политика на Владата на РМ и 

социјалните партнери. Националната програма за пристојна работа претставува среднорочна рамка 

за планирање што ги дава насоките за работата на МОТ во определена земја во согласност со 

приоритетите и целите што се договорени со Економско социјалниот совет на национално ниво. Оваа 

Национална програма за пристојна работа (НППР) и нејзините приоритети и цели се договорени по 

сеопфатниот процес на консултации претставници на Економско социјалниот совет со Меѓународната 

организација на трудот (МОТ) во земјата. Утврдените стратешки приоритети и резултати ќе се 

реализираат во периодот 2015-2018 г. преку заеднички активности на Владата и социјалните партнери 

од едната страна и МОТ од другата страна. 

Понатаму е важно да се напомнат неколку клучни точки спомнати во НППР - Вработувањето со низок 

квалитет влијае врз речиси половина од младите работници: половина од младите работници 

добиваат плата што е пониска од просекот за сите работници (платени работници и вработени за 

сопствена сметка), половина имаат неформално вработување и половина имаат нередовно 

вработување. Една третина од младите имаат превисоки или прениски квалификации за своето 

работно место и работат прекумерен број часови. Само 16,5 проценти од младите лица работат со 

скратено работно време, а речиси половината од нив се квалификуваат како - „работници со скратено 

работно време на недоброволна основа“. Во рамките на сеопфатната тема за „Пристојна работа за 

сите“, МОТ се концентрира на три национални програмски приоритети во периодот 2014-2018 година: 

1) Инклузивен раст проследен со отворање нови работни места и одржливи претпријатија; 

2) Ефективен социјален дијалог; 

3) Формализирање на неформалната економија. 

 

Стратешки план на Министерството за труд и социјална политика 2015-2017 

година 

  

Стратешкиот план на Министерството за труд и социјална политика (МТСП ) за периодот 2015-2017 

година, претставува општа рамка во кој се наведени главните карактеристики на МТСП, како што се: 

мисија, визија, задачи, програми, потпрограми и активности на органот (меѓу другото насочени и кон 

пазарот на труд и политиките за вработување), специфичности на органот, организационата структура 

на МТСП, организационите единици и органите во состав, приоритетните цели на МТСП. Во 

продолжение на кратко ќе ја презентираме само потпрограмата за програмата – Политики за 

вработување, која се наоѓа во рамките на првата програма на МТСП - Пазар на трудот и одлучување 

по прекршоци од областа на работните односи и безбедност и здравје при работа која произлегува од 

Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија.  
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Како показатели за успех на потпрограмата, Министерството ги поставува следните главни цели19: 

▪ Зголемена стапка на вработеност; 

▪ Степен на усогласеност на директивите на ЕУ во областа на трудот и негова имплементација; 

▪ Потпишани и усогласени колективни договори; 

▪ Број на одржани седници на Економско - социјалниот совет и 

▪ Број на формирани трипартитни тела на локално ниво 

 

Министерството како цели на потпрограмата – Политики за вработување ги поставува: 

▪ Креирање и имплементација на ефикасни политики и мерки за вработување, согласно со 

потребите на пазарот на трудот и усогласување на законодавството со правото на ЕУ 

▪ Поттикнување и развој на функционален и ефикасен социјален дијалог на сите нивоа и 

поттикнување на колективното договарање. 

 

Во оваа програма се издвојуваат два резултати кои треба да се постигнат: 

1) Подобрување на стапката на вработеност, намалување на невработеноста. 

2) Зголемување на вработливоста на ранливите групи (жртви на семејно насилство, деца без 

родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на 

улица, самохрани родители, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, осудено лице по отпуштање од 

казнено поправна установа) на регистрирани невработени лица, како и млади лица на пазарот на 

трудот. 

 

Национална стратегија за вработување млади (2016-2025) 

 

Националната стратегија за млади на Р. Македонија 2016-2025 ги поставува основните принципи и 

насоки за акција, на сите чинители во општеството, кои ќе водат кон подобрување на социо-

економската положба на младите и создавање на средина која ќе им овозможи на младите да ги 

остваруваат своите права, потреби и интереси. За потребите на оваа стратегија, терминот млади се 

однесува на сите лица на возраст од 15 до 29 години.  

 

Во рамките на оваа стратегија има повеќе тематски области  но во интерес на анализата ќе се 

даде краток осврт на Тематска област: Вработување и поддршка пред вработување. 

Надминувањето на состојбата со висока невработеност кај младите бара системски, комплементарен 

и координиран пристап на различни полиња и политики (економија,образование, труд и социјална 

заштита).  

 

Како клучни предизвици и како главни проблеми кои го детерминираат нивото на невработеност кај 

младите во оваа стратегија се издвојуваат: 

▪ Општа економска состојба во земјата која пред се резултира со недостиг на соодветна понуда 

на работни места по обем и квалитет; 

                                                
19 Детална разработка на секоја од овие главни цели, анализа на предизвиците на азарот на труд и 

невработеноста на младите како и очекуваните резултати за секоја од целите види - Национална програма за 

пристојна работа 2015-2018: http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/nacionalna_programa_pristojna_rabota.pdf 

 



 20 

▪ Младите не поседуваат компетенции кои се барани на пазарот на трудот; 

▪ Краткорочни и изолирани интервенции за надминување на младинската невработеност; 

▪ Општа состојба на резигнираност и немотивираност кај младите во процесот на 

(само)вработување; 

▪ Недоволна поддршка за младинско претприемништво; 

 

Во согласност со претходно дефинираните предизвици во областа на вработувањето во стратегијата 

се дефинираат долгорочни/клучни цели (и понатаму специфични мерки) кои треба да пристапат 

кон надминување на овие предизвици: 

1. Креирање на достапни можности за сите млади да се стекнат со компетенции (знаења, ставови, 

вештини) кои се барани на пазарот на трудот; 

2. Промоција на долгорочен и меѓу-секторски пристап во политиките за помош за вработување на 

млади; 

3. Младите како проактивни и креативни партнери во процесот на надминување на невработеноста; 

4. Обезбедување на систематска и координирана поддршка за развој на младинско претприемништво. 

 

Носители на мерките со кои треба да се остварат клучните цели во оваа област се: Министерството 

за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за млади и спорт, 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Министерството за локална 

самоуправа и социјалните партнери. 

 

Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година 

 

Со цел да се надмине проблемот со невработеноста на младите на национално ниво,Владата на 

Република Македонија и социјалните партнери во соработка со Меѓународната организација на 

трудот, изработија Акциски план за вработување на младите 2016-2020  и истиот претставува 

продолжување на претходниот Акциски план за вработување на млади 2012-2015 година. Акцискиот 

план, кој ќе се спроведува до 2020 г. е главно фокусиран на областите што се клучни за унапредување 

на вработеноста кај младите. 

 

Крајната цел на Националниот Акциски план за вработување млади лица 2020 г. е промовирањето 

повеќе и подобри работни места за младите мажи и жени. 

  

Како специфични цели на Акцискиот план кој ќе се спроведува до 2020 г. и се главно фокусирани на 

областите што се клучни за унапредување на вработеноста кај младите се: 

 

▪ Подобрување на усогласувањето на понудата на вештини со барањата на пазарот на 

трудот (преку развој на сеопфатен систем за предвидување на вештините што ќе ги обезбеди 

потребните информации за креирање на политиките, како и за младите лица при изборот на 

работата; подобрување на релевантноста на исходите од образованието за барањата на 

пазарот на трудот; интегрирање на наставата за кариерно насочување во училишните 

наставни планови и обезбедување квалитетно кариерно советување и насочување во 

клучните моменти во животот на младите луѓе). Оваа цел има две зацртани цели, имено, 

зголемување од 20 проценти на бројот на младите лица на возраст од 15 до 29 години што 
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работат на работни места што се соодветни на нивните квалификации и намалување од 4 

процентни поени на бројот на нискоквалификуваните млади лица. 

 

▪ Промовирање на отворањето работни места предводено од приватниот сектор (преку 

утврдување пакет од стимулации што вклучуваат: пристап до квалитетни услуги за 

вработување за претпријатијата што се вклучени во проекти за развој на инфраструктурата; 

проширување на постоечкиот систем на даночни олеснувања за унапредување на 

вработувањето на младите лица; и проширување на услугите за развој на деловното 

работење за зголемување на капацитетот на претпријатијата за пристап до достапните 

можности за финансирање). Оваа цел има зацртана цел за зголемување од 5 процентни 

поени на уделот на младите лица (15-29) што се вработени. 

 

▪ Олеснување на преминот на младите лица на работа (преку надградба на физичките, 

човечките и ИКТ ресурсите на АВРМ; приспособување на механизмите за спроведување и 

буџетските средства за активните политики на пазарот на трудот; развој на наменски линии 

на услуги за младите невработени лица, што ја вклучува програмата Старт за млади; и преку 

воведување подобри услуги за работодавачите). Во рамките на оваа цел има две зацртани 

цели, имено, зголемување од 30 проценти на бројот на младите невработени лица што имаат 

пристап до квалитетни услуги за вработување во локалните центри за вработување; и 15 

проценти од сите млади лица што првпат се пријавуваат како невработени  добиваат пристап 

кон наменски услуги. 

 

Временската рамка на Акцискиот план за вработување млади лица е пет години, од 2016 до 2020 

година. Вкупниот број на млади луѓе во целната група изнесува приближно 200.000 млади мажи и 

жени (што е приближно еднакво на 42 проценти од вкупното младо население на возраст од 15 до 29 

години). Вкупниот планиран износ за реализација на Акцискиот план за вработување на млади за 

периодот 2016-2020 година изнесува 30.950.000 евра. Планирано е меѓу-периодска ревизија на 

документот да се изврши во период 2017/2018 година со цел да се види прогресот на реализација на 

планираните активности. 

 

Во однос на реализацијата на акцискиот план за вработување на млади лица генерален заклучок во 

документот каде што се  разгледуваа постигнувањата е дека најголемиот дел од исходите на 

политиката што биле утврдени во рамките на Акцискиот план за вработување млади лица до 2015 

година биле спроведени во согласност со планираното, а неколку од зацртаните цели биле 

надминати.  

 

Главни постигнувања на Акцискиот план за вработување млади лица до 2015 г.: 

Уделот на младите лица што биле третирани со услуги и програми за вработување се зголемил 

четирикратно во споредба со 2011 година; 

▪ Уделот на работниците што биле опфатени со инспекции на трудот е речиси половина од 

вкупниот број вработени; 

▪ Приходите од придонесите за социјално осигурување се зголемувале просечно за 6 проценти 

годишно; 
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▪ Бројот на младите лица (15-24) што предвремено го напуштаат образованието се намалил за 

15,3 проценти во однос на претходниот период; 

▪ Речиси 57 проценти од младите невработени лица што посетувале некоја од програмите за 

обука што се нудат од страна на АВРМ биле вработени една година по завршувањето на 

програмата; 

▪ Повеќе од 15.700 ученици добиле услуги за кариерно образование во временската рамка на 

Акцискиот план, додека, пак, на приближно 50.000 млади лица им биле обезбедени 

информации за пазарот на трудот преку услугите на АВРМ; 

▪ Обемот на стимулациите што ги обезбедува Владата за ангажирање на млади лица се 

зголемил трикратно во споредба со 2011 година, со севкупна инвестиција од 217 милиони 

денари во 2014 година; 

Во периодот од 2011 до 2014 година, речиси 2.500 млади лица добиле пристап до заеми и грантови за 

самовработување што биле ставени на располагање од страна на АВРМ. 

Во продолжение исто така ќе бидат презентирани сумираните податоци за ефикасноста на 

програмите за вработување имплементирани од страна на Агенцијата за вработување (АВ) од 2007 до 

2015 година за млади лица на возраст од 15 до 29 година. Бројките за се сумирани во Табелата 

подолу.  

 

Оперативен план за активните програми и мерки за вработување и услугите на 

пазарот на труд и за 2017 година 

 

Со Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување 

за 2017 година, се утврдуваат програмите/услугите за вработување и преку нивна имплементација ќе 

се настојува да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи создавање на нови 

работни места и да се зголеми вработливоста на  невработените лица. 

Во Оперативниот план за 2017 година, дефинирани се видот на услугите и програмите за 

вработување што ќе се имплементираат, услови и критериуми за секоја од програмите, целните групи 

на невработени, потребните финансиски средства и нивните извори, како и институциите надлежни за 

спроведување. 

Со Оперативниот План за 2017 година, посебен акцент се става на младите невработени лица  и се 

дава јасен преглед за учеството на младите лица во секоја од услугите и програмите за вработување 

со кое е предвидено да се настојува минимум 30% во рамките на секоја од програмите/услугите за 

вработување да бидат млади невработени лица до 29 години. 

Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување како и 

претходните така и за 2017 година ги опфаќа следните главни категории на програми мерки и услуги20: 

1. Развој на претприемништвото (каде што спаѓаат програма за самовработување и 

програма за самовработување на лица со инвалидност) 

2. Субвенционирано вработување (овде ги издвојуваме: поддршка на растот на микро и 

мали претпријатија за создавање на нови работни места, субвенционирано вработување за 

                                                
20 Детално елаборирање на секоја од програмите и целите кои се настојува да се постигнат со истите види -  
Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2017 
година, види - https://goo.gl/Jum5Vc 
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невработени лица преку ослободување од придонеси/ персонален данок на доход (Проект 

“Македонија вработува“),субвенционирано вработување на лица со инвалидност, и др.) 

3. Обука (постојат повеќе видови на обука кои подетално може да се видат во оперативниот 

план од кои ги издвојуваме: Обука кај познат работодавач, Обука на работното место со 

субвенционирано вработување, Обука за напредни ИТ вештини, Обука за возачи за Ц, Д и 

Е – категорија, Обука за странски јазици со сертификати и др.). 

4. Општинско-корисна работа (Програма за општинско-корисна работа) 

5. Пилот-програми (Развој и имплементација на пилот програми за млади според локалните 

потреби) 

6. Услуги за вработување (Помош при барање работа (информации за пазарот на труд, 

советување и насоки за вработување), Обука за вработување и барање работа, 

Мотивациони обуки, Посредување при вработување, Услуги за работодавачи и др.). 

7. Анкета за потреба од вештини на пазарот на труд 

 
Од  добиените податоци за претходните три години, учеството на Ромите во програмите и услугите за 

вработување во последните три години (2014, 2015 и 2016 година) во рамките на годишните 

Оперативни планови за вработување изнесува само околу 7% од евидентираниот број на невработени 

Роми во АВРМ . 



 

 
Табела 3 Број на апликации и договори за активни мерки за вработување (01.01.2007 - 31.12.2016), вработувања 3 месеци по мерката, 

лица со статус вработен 12 месеци по мерката и на денот на извештајот за сите образовни степени, млади до 29 години, МТСП, АВРМ 

  Тип на Мерка Број на 
апликации 

Број на  лица 
вклучени  во 
мерките/услугите 
(Учесници) 

Број на 
вработувања 
со мерката 

Број на 
вработувања 
во период (3 
месеци по 
мерката (од 
колона 4) 

Учесници 
со статус 
вработен 
(од колона 
4) 

Вработени 
со мерката 
и со статус 
вработени 
(од колона 
5) 

Вработени во 
период од 3 
месеци по 
завршување 
на мерката со 
статус 
вработен  (од 
колона 6) 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

Мерки Претприемништво - 
Самовработување со грант 

8.760 2.694 2.687 0 2.140 2.134 0 

Претприемништво - 
Самовработување со 
кредитирање 

4.822 2.622 1.706 0 1.811 1.384 0 

Субвенции - Финансиска 
поддршка за создавање на 
нови работни места 

509 507 489 0 348 336 0 

Субвенции - Субвенционирано 
вработување  

8.212 2.233 2.222 0 1.563 1.558 0 

Субвенции - Кредитирање на 
правни субјекти 

827 827 592 0 586 446 0 

Обуки - Обука кај познат 
работодавач 

4.520 4.030 2.815 0 2.590 1.878 0 

Обуки - Обука на работно 
место со субвенционирано 
вработување  

1.100 454 389 0 351 312 0 

Обуки - Обука за побарувани 
занимања 

4.109 1.076 0 160 527 0 114 

Обуки - Обука за напредни ИТ 
вештини 

2.056 492 0 62 291 0 52 

Обуки - Обука за општи 
вештини (јазици и компјутери) 

15.154 7.531 0 816 4.001 0 618 

Обуки - Практикантство 10.499 3.157 0 898 1.960 0 747 

Обуки - Анкета за потреба од 
вештини 

258 113 0 20 71 0 15 
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  Тип на Мерка Број на 
апликации 

Број на  лица 
вклучени  во 
мерките/услугите 
(Учесници) 

Број на 
вработувања 
со мерката 

Број на 
вработувања 
во период (3 
месеци по 
мерката (од 
колона 4) 

Учесници 
со статус 
вработен 
(од колона 
4) 

Вработени 
со мерката 
и со статус 
вработени 
(од колона 
5) 

Вработени во 
период од 3 
месеци по 
завршување 
на мерката со 
статус 
вработен  (од 
колона 6) 

Општинско корисна работа 991 727 0 63 261 0 50 

Субвенции - Субвенционирање 
на плодоуживатели на државно 
земјоделско земјиште 

4 3 0 0 0 0 0 

Обуки - Сертификација за 
напредни ИТ вештини 

397 0 0 0 0 0 0 

Обуки - Едукација за 
започнување на бизнис 

2.419 2.082 0 186 1.259 0 127 

Вкупно 64.637 28.548 10.900 2.205 17.759 8.048 1.723 

Услуги Услуги - Услуги за вработување 47.123 40.619 0 6.407 17.026 0 4.789 

Вкупно 47.123 40.619 0 6.407 17.026 0 4.789 

  Вкупно 111.760 69.167 10.900 8.612 34.785 8.048 6.512 

  Вкупно лица 43.739 10.603   22.811 7.824 5.333 



Стратешки документи кои се однесуваат на социјална инклузија 

 

Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 

2010-2020 година: Со оваа Стратегија се овозможува исполнување на предусловите за започнување на 

процесот за потпишување на Заедничкиот Меморандум за Инклузија (Joint Memoranda on Social Inclusion21), 

како и исполнување на Милениумските развојни цели22.  

Тоа ќе се оствари преку: 

• Зголемена можност на пазарот на трудот за нови работни места 

• Справување со сиромаштијата на национално и локално ниво 

• Обезбедување да секое дете кое започнува со основно образование да е спремно и способно да учи и 

да извлече максимални придобивки од годините проведени во образовниот процес 

• Намалување или сведување на нула  бројката на деца кои го напуштаат образовниот процес 

предвреме или се слабо оспособени за се справат со животот и работата кога за тоа ќе дојде време 

• Зголемување на учеството во општеството и подготвеност  и барање за доживотно оспособување 

• Отстранување на пречките за учество во општеството со кои  поединци се соочуваат, вклучувајќи 

нарушено здравје, недостаток на самодоверба, слаби услови за домување и несакани зависности 

• Елиминирање на дискриминација и нерамноправност  поради пол, раса, вероисповед или инвалидност 

• Намалување на нерамноправно дистрибуирана здравствена заштита 

• Обезбедување на квалитетни услови за домување за секого 

• Намалување и отстранување на разлики помеѓу заедниците во општеството и оспособување на 

ранливите и обесправени заедници за подобро функционирање и стекнување на знаење и услови за 

тоа 

• Подржување и охрабрување на приватниот сектор за нивен придонес за добросостојбата на ранливите 

заедници 

• Промоција и поддршка на култура на активно граѓанство(добро владеење) во кое ќе биде овозможено : 

самостоен и самоодржлив развој, учество во цивилниот живот и активности во општеството и грижа за 

ранливите заедници 

 

Стратегијата опфаќа повеќе подрачја но од аспект  на состојбата на  младите и нивно вклучување на пазарот 

на трудот  преку социјална инклузија ќе ги разгледаме подрачјето “Вработување“ и подрачје “Сиромаштија и 

социјална обесправеност“. 

 

Подрачје 1: Вработување и јакнење на претприемништвото 

Специфична стратешка цел: Подобрување на условите и можностите за вработување и намалување на 

невработеноста, подобрување на стандардот на живеење и јакнење на социјалната кохезија и одржливиот 

демографски развој. 

 

За постигнување на оваа цел во вработувањето, треба да се постигнат следниве резултати: 

(1) Намалување на долготрајната невработеност 

(2) Зголемен пристап за вработување, посебно за младите и за одделни ранливи групи 

 (7) Зајакнување на претприемништвото 

                                                
21 JIM: Joint Memoranda on Social Inclusion (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/jim_en.html) 
22  http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml 
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(8) Ангажирање на социјално необезбедени лица во земјоделскиот сектор 

(9) Формализирање на неформалната економија 

 

Мерки 

За остварување на таа цел, се истакнуваат разни приоритети, мерки и активности со чие спроведување би се 

подобриле состојбите со социјалната исклученост од пазарот на трудот и тоа: 

 

Резултат 1: Намалување на долготрајната невработеност 

Мерките се во согласност со Стратегијата ЕУ 2020, додека мерките кои се обликувани во рамките на 

Министерството за труд и социјална политика, владините национални програми, акциските планови и 

поттикнувачките мерки и натаму се актуелни и истите треба постојано да се иновираат и прилагодуваат на 

состојбите во општеството. 

 

Резултат 2: Зголемен пристап за вработување, особено за младите 

1) Поголем пристап за вработување значи можност за остварување приход и  подобар личен живот, за што 

надлежните институции и органи мора да создаваат услови за социјална инклузија на граѓаните во работните и 

општествените процеси. 

2) Спроведување на политиките на рурален развој во кои е обезбеден преференцијален пристап до средствата 

и зголемен степен на поддршка на инвестициите на младите земјоделци. -Примена на мерката од Програмата 

за рурален развој за Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност, во насока на 

преземање на земјоделско стопанство од млад земјоделец кој започнува со вршење на земјоделска дејност по 

прв пат, а паралелно со тоа и примена на мерка за Помош за напуштање на вршење на земјоделска дејност на 

стари лица со обезбедена парична помош 

до исполнување на условите за старосна пензија, но не повеќе од пет години, и тоа за носители на земјоделски 

стопанства кои го напуштаат земјоделското стопанство преку продажба на млад земјоделец и пред 

остварување на правото на пензионирање. 

3) Организирање на саеми за вработување, како места на кои би се сретнувале понудата и побарувачката на 

работна сила, особено на локално ниво. 

4) Создавањето на еднакви можности за вработување на младите, на инвалидите, кај постарите вработени и 

сите ранливи групи. Тоа се однесува и на создавањето на еднакви можности и за сите етнички заедници на 

пазарот на трудот, односно нивна поголема застапеност онаму каде што ги 

има во помал број. За таа цел, се предвидува имплементација на: правична застапеност на етничките заедници 

во државната администрација, единиците на локалната самоуправа (ЕЛС) и јавните претпријатија. 

Реализацијата на Стратегијата за Ромите - Декада на Ромите, која е важен активен документ, 

заедно со акциските и оперативните планови можат да придонесат за остварување на поголема 

социјална инклузија на оваа популација. 

5) Интеграцијата на младите луѓе на пазарот на трудот, треба да се изразува пред се со постојаното отворање 

на нови и на слободни работни места, усогласување на образовниот систем со потребите на пазарот на трудот, 

а особено јакнење на интересот и условите за започнување на сопствен бизнис. Покрај тоа, со давање на 

поддршка за прво вработување на млади лица, со овозможување стекнување искуство преку стажирање и 

практикантство се оспособуваат поголем број млади луѓе полесно да се вработат, односно социјално да се 

вклучат. Во тие рамки, за истакнување се активностите кои се одвиваат и тоа: субвенционирање и поддршка за 

вработување на деца без родители, активностите во работните клубови, професионалната ориентација и друго 

кои треба да доведат до вработување и до намалување на времето на чекање за прво вработување на младите 
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лица. Неопходни се индивидуални планови за вработување, програми за обука за младите кои ќе започнат 

сопствен бизнис. 

6) Воведување на менторство во обуката на младите луѓе во процесот на работа, со цел побрзо да ги 

совладуваат знаењата за потребите на конкретните работни места и за потребите на пазарот на трудот. 

7) Воспоставување на оптимален сооднос меѓу сигурноста на работникот и флексибилноста на вработувањето 

и отпуштањето со водење сметка за балансот меѓу приватниот живот и работата, односно поголема 

флексибилност при вработувањето особено на младите лица.  

 

Подрачје 4: Сиромаштија и социјална обесправеност 

 

Сите акции кои се насочени кон задоволување на материјалните барања на луѓето, обезбедувањето на нивното 

учество во општеството и општествените процеси и јакнењето на социјалното единство се посакуваните цели 

на социјален модел во секоја држава во кој социјалната инклузијата е дел од процесите на реализација на 

социјалната држава. Квалитетот и квантитетот на инклузијата не зависи само од материјалното ниво или 

нивото на развиеност на едно општество туку и од степенот на прифаќање на социјалните потреби на 

населението и нивното реализирање во целина. 

 

Специфична стратешка цел: Намалување на сиромаштијата и социјалната обесправеност преку оформување 

на нов социјален модел и концепт насочен кон поединецот и неговите потреби. 

 

Мерки 

 

Резултат 1: Обезбедување на мерки за поддршка на социјално обесправените ( дел што се однесува на 

младите) 

1) подобрување на условите во капацитетите за опфат во образованието и на можностите за негово 

стекнување, покривање на трошоци за истото. 

2) ослободување од одредени зафаќања по основ на такси и придонеси (партиципации за услуги од 

државата или општината) со цел да се намали осиромашувањето на лица кои се во состојба на социјален 

ризик, а со тоа и социјално исклучени. 

3) овозможување на младите и на припадниците на етничките заедници да се стекнуваат со повисоко ниво 

на современо образование со што се оттргнуваат од зоната на неквалификувана работна сила, која не е 

атрактивна за пазарот на трудот. 

4) мапирање на социјалните организации и претпријатија, како и  определување на нивните капацитети, 

структура, сервиси и услуги со цел да се согледува потенцијалот (материјален и кадровски) на 

институционалните и вон-институционалните облици за социјална инклузија. 

 

 
Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите  

 
Во рамките на активностите кои досега произлегоа од имплементација на декадата на Ромите 2005-2015 

година, произлегоа стратешки документи поврзани со вработување на Ромите и тоа:  

(1) Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (дел вработување)  

(2) Национален акционен план за вработување 2016-2020. 
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Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (дел вработување) 

 

Главната стратешка определба на стратегијата во делот за вработување е подобрување на условите и 

можностите за вработување и намалување на невработеноста ромската заедница а преку тоа и нејзина 

интеграција во општествените текови во Република Македонија. 

Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегија се идентификувани во под-областите:  

(1) Институционална поддршка за вработување на Ромите и  

(2) Зголемување на вработливоста на ромската заедница. 

 

Под-област на делување: (1) Институционална поддршка за вработување на Ромите  

Овде како специфична стратешка цел е наведено следното:  Да се зголеми бројот на Ромите евидентирани во 

АВРМ како и на оние кои се вклучени во активните мерки за вработување од околу 10 % во 2013 година до 

најмалку 50% до крајот на 2020 година..  

За постигнување на очекуваните резултати предвидени се следните мерки:  

1.1. Подобрена информираноста на Ромите во однос на правата и обврските во областа на вработувањето и 

можностите за вклучување на пазарот за труд 

1.2. Зголемен капацитет за вработување преку обуки, преквалификација, доквалификација на годишно ниво до 

2020 година на најмалку 50 Роми 

1.3. Да се зголеми бројот на евидентирани Роми во АВРМ 

1.4. Да се зголеми бројот на евидентирани Роми во АВРМ кои се вклучени во активните мерки на владата; 

1.5. Да се вклучат ЕЛС во институционалната поддршка 

 

Под-област на делување: (2) Зголемување на вработливоста на ромската заедница 

Специфична стратешка цел e: Да се зголеми вработливоста на ромската заедница преку креирање и 

имплементација на стимулативни политики и програми до крајот на 2020. 

За постигнување на очекуваните резултати предвидени се следните мерки:  

2.1. Зголемена искористеност на програмите за дооформување на образованието на возрасни Роми заради 

полесен пристап на пазарот на трудот; 

2.2. Зголемување на кредитоспособноста на ромската заедница до 2020 година;  

2.3. Заживување на Социјалното претприемништво како можност за намалување на невработеноста и 

сиромаштијата кај Ромите до 2020 година; 

2.4. Трансформирање на неформалната економија во формална во обем кој може да се контролира и е 

прифатлив за пазарните економии 

2.5. Пропорцијална застапеност на Ромите во државната и јавната администрација до 2020 година 

 

Национален акционен план за вработување  на Роми 2016-2020 година 

Во националниот акционен план за вработување23 во вид на матрица се разработени мерките, резултатите, 

индикаторите, таргетот, буџетот, надлежните институции, за постигнување на главната стратешка цел, 

Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места преку следните два 

исходи:  

1. Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно за Ромките  

                                                
23 Види подетално: МТСП – Документи кои произлегуваат од декадата на Ромите, Национален акционен план за 
вработување 2016-2020 линк - http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20za%20vrabotuvanje_2016x.pdf 
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Овде се предвидени неколку мерки, активности за постигнување на предвидените резултати:  

1.1.1. Организирање на обуки за вработените во Центрите за вработување за давање на помош на невработени 

Роми при барање на работа 

1.2.1. Развивање на програми за професионално советување и програми за менторство за Ромите 

1.2.2. Организирање на информативни средби си невработените Роми за промоција на можности за 

вработување на Ромите на локално ниво 

1.2.3.Споделување на информации на социјалните мрежи и веб портали за можностите за вработување за 

Ромите 

1.3.1.Спроведување на програми за професионално обучување на лица (вклучително и Роми) за квалификации 

за занимања кои се побарувани на пазарот на труд 

 

2. Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките 

За постигнување на предвидените резултати предвидени се следните мерки/активности:  

2.1.1.Развивање на мерки за поттикнување на работодавачите да вработуваат Роми преку субвенционирано 

вработување 

2.1.2.Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи 

2.1.3. Развивање на програма за практиканство на Роми со ССС и високо образование во реномирани компании 

2.2.1. Вклучување на Роми во програми за самовработување 

2.2.2.Организирање на обуки за развој на бизнис план 

2.3.1.Организирање на информативни средби со Роми претприемачи 

2.3.2. Креирање и организирање на обуки со цел градење на капацитети кај Роми претприемачи за користење 

на микро – кредити 

2.4.1. Креирање на Комуникациски планови за соодветно информирање на Ромите за идентификување и 

разрешување на случаите на дискриминација 

2.4.2 Спроведување на информативни средби со Роми на тема идентификување и пријавување на случаите на 

дискриминација 

2.4.3. Споделување на информации преку социјалните мрежи и/или инфо- портали 

2.4.4. Спроведување на обуки за борба против дискриминацијата за давателите на социо-економски услуги 

2.4.5 Спроведување на кампања за надминување на предизвиците, стереотипите и дискриминацијата со која се 

соочуваат Ромите во пристапот на пазарот на трудот 

2.4.6 Спроведување на истражување /социјално мапирање за состојбата со регистрацијата на Ромите во АВРМ 

(активни/ пасивни баратели) во мин 10 градови 

2.4.7. Градење на капацитети,, Хоризонтална координација и сензибилизација на контакт лицата од Центрите за 

вработување и ЦСР, за работа со клиенти во областа на вработувањето и социјалната заштита 

2.5.1.Поддршка при вработувањето на Роми во централната државна администрација преку осигурување на 

транспарентноста во процесите на вработување на етничките малцинства 

2.5.2 Поддршка при вработувањето на Роми во структурите на локалната јавна администрација преку 

промовирање на можностите и подигнување на свеста кај населението 

 

Проекти 

 

▪ Проект за законско ослободување од плаќање на даноци и  придонеси од задолжително социјално 

осигурување за вработување  на млади лица  (Проектот “Македонија вработува 1“  беше наменет 



 31 

исклучиво за млади лица до 29 години и следствено  се креираше и се имплементира “Македонија 

вработува 2“ за млади лица до 35 години, вкупен период на траење од  март 2014-до јули 2017 година) 

на начин што работодавачите ќе бидат ослободени од плаќање на социјални придонеси и персонален 

данок на доход за период од 3 години и со обврска да го задржат лицето на работа дополнителни 12  

месеци. За периодот од тие дополнителни минимум 12 месеци работодавачот е должен да ги плаќа 

даноците и придонесите; 

 

▪ Проект за Самовработување со кредитирање за млади лица и Програма за кредитирање на правни 

субјекти за поддршка за вработување на млади лица - со која за самовработување на млади лица до 

29 години ќе им се обезбеди кредит во износ од 7.000 евра до 23.000 евра максимум (во зависност од 

бројот на вработувања). (2014-континуирано) односно 4000 евра и максимум до 12.000 евра кредит за 

правни субјекти (во зависност од бројот на вработувања) 

 

Регионалните/локални политики за вработување и унапредување на вработливоста со фокус на млади 

се содржани во повеќе стратешки документи 

 

Програма за локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015-2020 година 

 

Програмата за одржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015 – 2020 година (во 

натамошниот текст: Програма) е основен плански документ за натамошен развој на локалната самоуправа во 

Република Македонија во наредните пет години. Преку неа е операционализирана определбата на Република 

Македонија да продолжи со поттикнување на одржливиот локален развој, доброто локално владеење и 

создавање на услови за поактивна, поефективна и поиновативна улога на локалните власти во остварувањето 

на националните цели за раст и развој. 

Оваа Програма се изработува од 1999 година до денес. Во новата Програма за периодот 2015-2020 година 

одржливиот развој на локалната самоуправа продолжува да биде алатката за разрешување на предизвиците 

од локалните влијанија на политиките кои се однесуваат на подобрувањето на квалитетот на животот, 

заштитата и искористувањето на природното и културното наследство, и зајакнувањето на економската, 

социјалната и територијалната кохезија.  

Програмата е фокусирана, пред се, на поддршка на политиките за: развој на локалната економија заснован на 

знаење, намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, заштитата на животната средина и 

промовирање на одржливиот локален развој. Воедно, со неа се потенцира потребата од натамошното 

зајакнување на капацитетите на локалните власти и институции, како значаен фактор во остварувањето на 

националните приоритети и цели и во исполнувањето на стандардите за пристапување во ЕУ.  

Од аспект на  анализа на тековната состојба за организација и функционирање на локалната самоуправа- меѓу 

најслабо развиените е и областа: локален економски развој, особено во делот на активностите за зголемување 

на вработувањето. 

 

Во рамките на Специфичните цели на Програмата од областа на пазарот на трудот (приоритетна оска 2) 

наведено е: 
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• Да се овозможи широк, добро организиран и отворен пристап на локално ниво до образование и обуки 

со висок квалитет и апликативна вредност по однос на економскиот пазар и пазарот на трудот. 

• Да се создадат локални предуслови за креирање на нови производи/услуги кои генерираат раст и 

работни места и помагаат во решавањето на општествените предизвици. 

 

Како очекувани резултати во кои се опфатени младите лица со кои се настојува да се овозможи социјална 

инклузија и подобрување на вработливоста со цел полесно вклучување на пазарот на трудот се: 

 

• Унапредени образовани и вештини и мобилност на младите но и возрасните лица а особено на 

маргинализираните и ранливи групи од населението во единиците на локалната самоуправа. 

• Охрабрување на луѓето од сите возрасти да стекнат нови вештини, да се прилагодат на променливиот 

пазар на труд и да направат успешна промена на кариерата; 

• Промоција на образованието на младите луѓе и маргинализираните групи за пазарот на труд, а 

особено преку воведување на евиденции за состојбите за пазарот на труд на нивното подрачје и 

заедничко спроведување на мерките од Акцискиот план за вработување на младите. 

 

Во рамките на една од приоритетните оски (3) од Програмата: Поттикнување на инклузивниот раст, преку 

овозможување на еднаков пристап до локалните услуги за сите граѓани (социјален аспект) како потреба се 

наметнува зајакнување на улогата на локалните власти во справувањето со сиромаштијата и социјалната 

обесправеност, односно создавање на локални капацитети и ресурси во функција на градење на социјална 

кохезија и во рамките на оваа потреба како очекувани резултати  со кои се опфаќаат младите лица се 

наведени: 

 

• Одржливо финансирање на надлежностите на општините од социјалната сфера и еднаков пристап до 

квалитетни социјални услуги (основно и средно образование, социјална и детска заштита, култура, 

спорт, рекреација и здравствена заштита), 

• Намалена стапка на невработеност подобрен влезна пазарот на трудот, особено на младите луѓе. 

• Обезбедена физичка пристапност до сите локални институции за лицата со инвалидитет (телесна 

попреченост), 

• Воспоставена систематска соработка помеѓу централната власт и единиците на локалната самоуправа 

за решавање на сите социјални предизвици и 

• Воспоставени иновативни социјални партнерства и облици на меѓу-општинска соработка 
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2. Анализа на локални политики за вработување и 

унапредување на вработливоста со фокус на млади Роми 

  

Според пописот од 2002 година, вкупниот број Роми во Република Македонија изнесува 53.879 лица, што 

претставува 2,66% од вкупното население во државата.24 Имајќи во предвид дека последниот попис на 

населението во држава беше спроведен пред 15 години од една страна, како промените во стапките на 

наталитет и миграционите процеси кај Ромите, а воедно и  проблемот со нерегистрираните Роми родени во 

Македонија кои немаат македонско државјанство од друга страна, реално е да се претпостави дека вкупниот 

број Роми е повисок од наведениот во официјалните државни податоци.  

Според последните податоци од Агенцијата за вработување, со состојба од 26.03.2017 година, евидентирани се 

вкупно 104.958 лица од кои 41% се жени25. Од вкупниот број на невработени, 6.269 (6%) лица се Роми,  од кои 

жени се 2.356 (38%), а мажи 3.913 (62%). Од график 4 кој го прикажува трендот на невработеност кај Ромите од 

2012 до 2017 година може да се забележи дека истиот бележи пад, особено во 2013 година, но овде повторно 

треба да се земе во предвид системот за евиденција на невработените односно бројот на активни и пасивни 

баратели на работа. Според Хелсиншкиот комитет за човекови права, за време на работилниците и посетите 

на ромските населби, се укажува дека голем број на Роми не знаат дека постојат две групи на невработени 

лица. Дел од нив во Агенцијата за вработување се пријавуваат еднаш на шест месеци што укажува на тоа дека 

тие, наместо како лица кои не се вработени и активно бараат работа, се регистрирани како лица кои не бараат 

активно работа и/или не се подготвени да прифатат работа. Оваа појава е значителна кај ромската популација 

и пред сè се работи за неинформираност на Ромите и тоа е забележливо и од статистиката на Агенцијата за 

вработување, според која бројот на оние Роми кои не бараат или не се подготвени да прифатат работа е 

повеќекратно поголем од бројот на оние што активно бараат работа.  

График 4 Преглед на евидентирани невработени Роми 2012 – 2017, според пол 

 

 
Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 

                                                
24 Попис на населението, Државен Завод за Статистика, 2002 година 
25 Преглед на Невработени лица, Агенција за вработување 2017 година 
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Според податоците26 добиени од АВРМ во 2016 година, бројот на евидентирани невработени лица во Кочани, 

Битола, Скопје и Тетово, изнесува вкупно 38.359 лица,  од кои 15.863 лица  во  Скопје, 6.284 во Битола, 2.483 во 

Кочани и 13.729 во Тетово.   

Од вкупниот број на невработени во овие  центри 15.520 (или 40,4%) се жени. Засебно, по центар највисок 

процент на евидентирани невработени жени-Ромки има во Битола (51%,од вкупно евидентираните или 3.265), 

потоа во Скопје  (42%, или 6.677) па Кочани (37%, или 913) и Тетово (34% или 4.665) 

График 5 Број на евидентирани невработени 

 
 

График 6 Вкупен број на невработени лица според возрасни групи состојба декември 2016 

 
Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување, Одговор на БИЈК (од 15.03.2017) 

Податоците за бројот на невработени Роми според возраст и според образование не се достапни за 

последните години. Сепак според податоците на Хелсиншкиот комитет за човекови права за 2014 година, околу 

                                                
26 Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер Агенција за вработување на РМ, Преглед на 
невработени лица состојба 31/12/2016, 
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1.657 од невработените Роми се на годишна возраст до 24 години (16.4%), додека невработените лица на 

возраст од 25 – 29 и 30-34 години учествуваат со 15%, додека Ромите на годишна возраст од 35-39 годишна 

возраст учествуваат со 14.7%. 27 

Од тука може да се забележи дека младите Роми до 25 години имаат најголем удел во рамките на 

невработеноста на Ромите според возрасните групи, и доколку се има и предвид и горниот лимит до 29 години, 

овој процент изнесува речиси 31%. Податоците укажуваат дека младите Роми кои се  невработени се 

соочуваат со зголемен ризик од маргинализација, особено тука спаѓаат оние кои доаѓаат од семејства со 

понизок социо-економски статус и од руралните и неразвиените подрачја.  

Во однос на степенот на образование на невработените во општините: Скопје, Тетово, Битола и Кочани, 

најголем број од вкупно евидентираните лица во центрите (Скопје, Битола, Тетово, Кочани) околу 26 % се без 

образование и со основно образование, 17% се со завршено средно образование, и 9% со завршено високо 

образование. Тоа укажува на големиот број на невработени лица со ниски квалификации и можно постоење на 

несообразност во квалификациите, недостигот на можности за обука и преквалификации. Тој проблем е 

посебно изразен кај евидентирани лица од ромска национална припадност. 

Ако посебно ги разгледуваме евидентираните лица од ромска националност, според нивната образовна 

структура, најголем е бројот на евидентирани Роми без образование и со основно образование односно во 

Скопје од вкупно евидентираните невработени Роми, 87% се без образование и со основно образование, во 

Битола 96% од вкупно евидентираните Роми, во Кочани 92%, а во Тетово 80%28. 

 

График 7 Број на невработени лица евидентирани во центрите за вработување според степенот 

на образование, состојба декември 2016 

 
Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување, одговор на БИЈК 

Во однос на националната припадност, според евиденцијата во центрите за вработување во општините кои се 

предмет на ова истражување, најмногу невработени се со македонска национална припадност (49%) и 

                                                
27 Помеѓу имплементацијата и реалност на Националната Стратегија за Инклузија на Ромите -  Декада на Роми 2005 – 
2015, Хелсиншки комитет за чпвекови права, 2014 година 
28 Податоци добиени како одговор на БПИЈК од 15.03.2017 
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албанска (40%) потоа се ромите со 7%. Најголем процент на евидентирани невработени Роми има во Кочани и 

Скопје  (и во двата центри за вработување од вкупно евидентираните невработени  11% се Роми) во Битола 7% 

од евидентираните се Роми  а во Тетово 2%. 

 

График 8 Број на невработени лица по национална припадност 

 
Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување, одговор на БИЈК 

График 9 Преглед на невработеност на Ромите во селектирани општини: Скопје, Тетово, Битола и 

Кочани  

 
                 Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 

 

Како што може да се забележи најголем број од невработените Роми во 2016 година се наоѓаат во општина 

Скопје 1.779 невработени Роми, пред се поради најголемата дистрибуција на Роми токму во оваа општина – 

речиси 50% од ромското население живее во Скопје. Втора по ред општина е Битола, со вкупно 434 
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невработени Роми од кои речиси 50% се жени. Следи општина Кочани, со 285 невработени Роми од кои 97 се 

жени и на крај следи општина Тетово со 275 Невработени Роми и 91 жени. 

 

Според трендовите, може да се забележи дека во периодот 2012 – 2017 бројот на невработени Роми во 

општините Битола, Тетово и Кочани се намалил за 50 лица, додека во Скопје се забележува речиси двојно 

намалување на невработеноста на Ромите што не соодвествува со реалната ситуација.   

 

Табела 4 Број на активни/пасивни баратели на работа – Роми во Скопје, Битола, Кочани  и 

Тетово по години (2014 - 2016) 

 2014 2015 2016 

Општина Број на 
активни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Број на 
пасивни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Број на 
активни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Број на 
пасивни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Број на 
активни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Број на 
пасивни 

баратели 
на 

работа 
Роми 

Град Скопје 2.195 1.590 1.657 1.522 1.778 1.560 

Кочани 239 99 249 80 277 78 

Битола 364 135 268 162 285 162 

Тетово 514 251 369 275 435 284 

Извор :Агенција за вработување на Република Македонија 

Од аспект на бројот на активни баратели на работа Роми евидентирани во Агенцијата за вработување на 

Република Македонија во последните три години (2014-2016 година) за анализираните четири општини (Скопје, 

Битола, Тетово и Кочани) со исклучок на општина Кочани каде има пораст на бројот на активни баратели на 

работа - Роми, евидентно е намалување на бројот на активни баратели на работа, додека состојбата со бројот 

на пасивни баратели на работа во анализираните четири општини има благ пораст, со исклучок на општина 

Кочани. Ова упатува на мислење дека Ромите или не се пријавуваат воопшто во Агенцијата за вработување 

поради можна недоверба во институцијата да го реши нивниот проблем со невработеност или можеби се должи 

на нивната недоволна информираност за придобивките од евидентирањето како активни баратели на работа. 

На ова се надоврзува и еден од исходите кои произлезе од анализата на преминот на младите лица од школо 

на работа29 каде што младите лица се изјасниле дека само 4% од нив го нашле вработување преку Агенцијата 

за вработување на Република Македонија. 

                                                
29 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-Женева 2016 
година 
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Табела 9: Број на изработени индивидуални планови за работа – Роми и млади Роми 15-29 години во 

Скопје, Битола, Кочани  и Тетово по години (2014 - 2016) 

  2014 2015 2016 

Општина 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми (15-29 
год.) 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми(15-29 
год.) 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми 

Вкупен 
број на 
ИПВ за 
Роми(15-29 
год.) 

Град Скопје 2.828 815 2.864 791 1.519 390 

Кочани 539 145 520 125 346 63 

Битола 783 253 919 258 1.008 286 

Тетово 365 88 207 67 120 33 

Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 

 
Од аспект на бројот на изработени индивидуални планови за вработување (ИПВ) изработени за Ромите и 
посебно за младите Роми (15-29 години)  за периодот 2014-2016 година што претставува појдовна основа за 
понатамошни активности кои Центрите за вработување треба да ги преземат, може да се констатира значајно 
намалување во Град Скопје и Тетово додека растечки тренд има во општина Битола.  

 
Табела 5 Корисници на социјална помош – Роми во Скопје, Битола, Кочани  и Тетово по години 

(2014 - 2016) 

 2014 2015 2016 

Општина Вкупно 
СПП 

Роми 
корисн
ици 
СПП 

% на 
Роми 
споредбе
но со бр. 
на 
корисниц
и по 
општина 

Вкупно 
СПП 

Роми 
корис
ници 
СПП 

% на 
Роми 
споредбе
но со бр. 
на 
корисниц
и по 
општина 

Вкупно 
СПП 

Роми 
корис
ници 
СПП 

% на 
Роми 
споредбе
но со бр. 
на 
корисниц
и по 
општина 

Вкупно 
СПП во 
РМ  

65.189     68.765     75.938     

Битола 1.861 1.004 53,95% 1.914 987 51,57% 2.224 1.202 54,05% 

Кочани 1.202 547 45,51% 1.241 523 42,14% 1.388 580 41,79% 

Скопје - 
Бутел 

1.504 31 2,06% 1.666 39 2,34% 1.798 43 2,39% 

Скопје - 
Гази 
баба 

2.833 324 11,44% 2.976 326 10,95% 3.284 362 11,01% 

Скопје - 
Карпош  

1.226 104 8,77% 1.315 114 9,04% 1.412 124 9,21% 
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Скопје - 
Кисела 
Вода 

1.667 147 8,80% 1.848 169 9,13% 2.027 189 9,31% 

Скопје - 
Центар 

463 132 28,51% 501 145 28,94% 601 199 33,11% 

Скопје - 
Чаир 

4.360 276 6,33% 4.581 259 5,65% 4.884 318 6,51% 

Скопје - 
Шуто 
Оризари 

3.528 2.675 75,82% 3.533 2.642 74,78% 4.006 3.031 75,66% 

Тетово 9.571 162 1,69% 10.317 196 1,90% 10.899 235 2,16% 

 

 Извор: Министерство за труд и социјална политика 

 

Од табелата може да се заклучи дека во сите општини во анализираниот временски период  има благ пораст на 

бројот на корисници на социјална помош како кај Ромите така и кај не-ромското население. Од добиените 

податоци исто така може да се заклучи дека најголемо учество на Ромите - корисници на социјална помош во 

вкупниот број на корисници на социјална помош има во Општините Битола и Кочани. Ако ја исклучиме можната 

причина - број на невработени Роми во овие две општини (поголем број на невработени Роми има во Град 

Скопје и Тетово), како можна причина за големиот број на корисници на социјална помош во овие две општини 

би можела да биде недоволна ангажираност на надлежните институции за вклучување на Ромите во процес на 

“активација“ или пак “сигурноста“ кај Ромите, ако може така да се нарече од редовното примање на социјална 

помош која сама по себе не е доволна па оттука можното поголемо учество на Ромите во неформалната 

вработеност30. 

Неформалната вработеност на национално ниво според Анкетата на работна сила на ДЗС31, во 2015 

година, укажува дека на национално ниво од 705.991 вработени, 140.642 се неформално вработени, 

што претставува 20%. Најголем процент од неформално вработените се во возрасната структура од 

25 до 54 (и тоа од 25-34 години учествуваат со 19,6%, од 35-44 години со 25% и 45-54 години со 

22,2%).  

Дополнително на графикот подолу е прикажана стапката на неформална вработеност кај Ромите во 

споредба со не-ромското население. 

                                                
30 Истражување на пазар на труд, Профил на плади невработени Роми од Скопје, Битола, Кочани, Тетово, ЦЕА 

(2017) online http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/05/Profile-Labor-Supply-.1.pdf 
31 Анкета на работна сила, 2015, ДЗС, видено на 3/4/2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.02.pdf 
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График 10 Стапка на неформална вработеност 2011 (Роми – Не Роми) 

 
Извор: UNDP/WB/EC regional Roma survey 2011 

Стапката на неформална вработеност (возраст од 15-64) кај Ромите (64%) е за 2,5 пати поголема во споредба 
со не-Ромите (25%), додека стапката на неформална вработеност на младите на возраст од 15-24 години кај 
Ромите изнесува 75% а кај не-ромското население е 43%. 

Во Скопје, на крајот од 2016 година, биле активни 25.442 деловни субјекти, што значи дека учествува со 36% од 

вкупниот број на активни деловни субјекти во државата. Во периодот од 2010-2015, Скопје постојано бележи 

опаѓање на деловните субјекти во текот на годината, освен во 2016 кога има позитивна годишна промена од 

2,3%. Во Битола, на крајот од 2016 година биле активни 3.790  деловни субјекти, а тоа е намалување од 2,7%, 

кое во континуитет ја следи Битола, од 2013 година. Кочани во 2016 година бележи 1.377 активни деловни 

субјекти, а тоа е за 1,7% пораст од претходната година, и прекинување на неколкугодишните негативни 

годишни промени на деловните субјекти. Тетово бележи најголем пораст во 2016 година со 6,1%, и тоа е 

продолжение на претходната година позитивна годишна промена. 

Табела 6 Активни деловни субјекти (2010-2016) 

Активни деловни 
субјекти  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Република 
Македонија 

75.497 73.118 74.424 71.290 70.659 70.139 71.519 

Скопје 28.352 26.792 27.210 25.585 25.506 24.877 25.442 

Битола 3.769 3.895 3.980 3.957 3.951 3.897 3.790 

Кочани 1.482 1.448 1.448 1.403 1.361 1.354 1.377 

Тетово 3.011 2.921 3.017 3.007 3.109 3.234 3.430 

Извор: ДЗС 
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Во структурата на деловните субјекти во секој од разгледуваните градови Скопје, Кочани, Тетово и 

Битола, најмногу се застапени деловните субјекти кои се занимаваат со трговија  на големо и трговија на мало. 

Втора дејност по застапеност во Скопје се стручните, научни и технички дејности, како и другите услужни 

дејности и преработувачката индустрија. И кај останатите разгледувани градови, со најголем процент е се 

застапени компаниите со трговија на големо и мало, а после нив во Битола на пример, скоро подеднакво се 

застапени стручните научни дејности, транспорт и складирање и преработувачката индустрија. Слично е кај 

Тетово, додека во Кочани, поизразена е дејноста во преработувачката индустрија во однос н другите, ако се 

изостави трговијата на големо и мало. 

Најголем дел од деловните субјекти се микро претпријатија (Скопје 62%, Битола 70%, Кочани 72% и Тетово 

77%), мали од 22-35%, додека средни и мали претпријатија се со 1% или помалку од еден процент. Кочани и 

Тетово немаат евидентирано големи активни деловни субјекти во текот на 2016 година. 

Покрај основните документи на национално ниво: Националната стратегијата за вработување на Република 

Македонија 2016-2020 година, Националниот акциски план за вработување на Република Македонија 2016-2020 

година и годишните Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување 2007-2017 година, во 

текот на 2017 години исто така се пристапи и кон креирање и на локални акциони планови кои имаа за цел да ги 

дефинираат активностите на локално ниво за зголемување на вработливоста.  
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Табела 7 Сегмент од Локален Акциски план – Тетово, со посебен фокус на вработувањето и социјалната 

заштита 

Цел Активности 

Обезбедени бесплатни информации и услуги за 
можностите за вработување на пазарот за 
невработените Роми  
 

1.1.1 Спроведување на програма за менторство и 
професионално советување на Ромите во локалните 
општини 

1.1.2 Организирање на информативни средби си 
невработените Роми за промоција на можности за 
вработување на Ромите во локалните општини 

1.1.3.Споделување на информации на социјалните 
мрежи и веб портали за можностите 
 за вработување за Ромите од локалните општини  

Зголемување на бројот на обучени Роми од општина 
Тетово за професионални квалификации  за 
занимања кои се побарувани на пазарот на труд 

1.2.1 Информирање на невработените Роми и промоција 
на можноста за завршување на обуки за занимања 
побарувани на пазарот на трудот 

Работодавачите од општина Тетово се поттикнати да 
вработуваат Роми 

2.1.1.Организирање на информативни средби со 
потенцијалните работодавачи  

2.1.2. Поддршка на вклучување на Роми практиканти во 
реномирани компании   

Ромите од општина Тетово се зајакнати да развијат и 
започнат со управување на свој бизнис 

2.2.1.Организирање на информативни средби со 
заинтересирани невработени Роми локалните општини 

2.2.2 Поддршка на вклучување на Роми во обуки за 
развој на бизнис план во локалните општини 

2.3: Зголемени капацитети на претприемачи Роми 
(правни субјекти) од општина Тетово да користат 
микро-кредити за дополнителни вработувања   

2.3.1 Организирање на информативни средби со Роми 
претприемачи во локалните општини 

2.3.2 . Креирање и организирање на обуки со цел 
градење на капацитети кај Роми претприемачи од 
општина Тетово за користење на микро –кредити 

Работодавачите (од јавниот и приватниот сектор) од 
општина Тетово, го разбираат импактот на 
дискриминацијата на Ромите врз пазарот на трудот 

2.4.1 Спроведување на информативни средби со 
Роми од општина Тетово на тема идентификување и 
пријавување на случаите на дискриминација 

2.4.3 Спроведување на мапирање на состојбата со 
регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни 
баратели) во локалните општини 

Излезен резултат 2.5: Овозможена застапеност на 
Ромите  од општина Тетово како работна сила во 
локалната државна администрација 

2.5.1 Поддршка при вработувањето на Роми во 
структурите на локалната јавна администрација во 
општина Тетово преку промовирање на можностите и 
подигнување на свеста кај населението 

Извор: Локален Акциски план за општина Тетово 
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Табела 8 Сегмент од Локален Акциски план – Кочани со посебен фокус на вработувањето и социјалната 

заштита 

 

Цел Активности 

Обезбедени бесплатни информации и услуги за 
можностите за вработување на пазарот за 
невработените Роми  
 

1.1.1 . Спроведување на мапирање на состојбата со 

регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни 

баратели) во општина Кочани 

1.1.2 Спроведување на програма за менторство и 

професионално советување на Ромите во општина 

Кочани 

1.1.3 Организирање на информативни средби си 

невработените Роми за промоција на можности за 

вработување на Ромите во општина Кочани 

Зголемување на бројот на обучени Роми од општина 
Кочани за професионални квалификации  за 
занимања кои се побарувани на пазарот на труд 

Информирање на невработените Роми и промоција на 

можноста за завршување на обуки 

Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите 
од општина Кочани до 2020, посебно за Ромките 

2.1.1.Организирање на информативни средби со 

потенцијалните работодавачи  

2.1.2. Поддршка на вклучување на Роми практиканти во 

реномирани компании   

Посредување при вработувања на Роми во приватните  

компании 

Формирање на фирма за испорака на  

сервисни услуги (на пр. чување на стари лица, чување 

деца чистење) 

Ромите од општина Кочани се зајакнати да развијат и 
започнат со управување на свој бизнис 

2.2.1.Организирање на информативни средби со 

заинтересирани невработени Роми локалните општини 

2.2.2 Поддршка на вклучување на Роми во обуки за 

развој на бизнис план во ЦВ Кочани 

2.3: Зголемени капацитети на претприемачи Роми 
(правни субјекти) од општина Кочани да користат 
микро-кредити за дополнителни вработувања   
 
 

2.3.1 Организирање на информативни средби со Роми 

претприемачи во општина Кочани 

2.3.2 . . Креирање и организирање на обуки со цел 

градење на капацитети кај Роми претприемачи од 

општина Кочани за користење на микро-кредити 

Овозможена застапеност на Ромите  од општина 
Кочани како работна сила во локалната државна 
администрација 

2.4.1 Вработување на Роми во  

структурите на локалната јавна администрација во 

Кочани според нивната застапеност во локалното 

население 

2.4.3 Спроведување на мапирање на состојбата со 

регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни 

баратели) во локалните општини 
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Табела 9 Сегмент од Локален Акциски план – Битола со посебен фокус на вработувањето и 

социјалната заштита 

Цел Активности 

Подобрен пристап за Ромите од општина Битола до 
Владините програми за вработување до 2020, 
посебно за Ромките  

1.1.1 Спроведување на програма за менторство и 

професионално советување на Ромите во општина 

Битола 

1.1.2 Организирање на информативни средби си 

невработените Роми за промоција на можности за 

вработување на Ромите во општина Битола 

1.1.3 Споделување на информации на социјалните 

мрежи и веб портали за можностите за вработување за 

Ромите од општина Битола 

Зголемување на бројот на обучени Роми од општина 
Битола за професионални квалификации  за 
занимања кои се побарувани на пазарот на труд 

Информирање на невработените Роми и промоција на 

можноста за завршување на обуки за занимања 

побарувани на пазарот на трудот 

Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите 
од општина Битола до 2020, посебно за Ромките 

2.1.1. Организирање на информативни средби со 

потенцијалните работодавачи 

2.1.2. Поддршка на вклучување на Роми практиканти во  

реномирани компании   

Посредување при вработувања на Роми во приватните  

компании 

Ромите од општина Битола се зајакнати да развијат и 
започнат со управување на свој бизнис 

2.2.1. Организирање на информативни средби со 

заинтересирани  невработени Роми од општина Битола 

2.2.2 Поддршка на вклучување на Роми во обуки за 

развој на бизнис план во ЦВ Кочани 

Работодавачите (од јавниот и приватниот сектор) од 
општина Битола, го разбираат импактот на 
дискриминацијата на Ромите врз пазарот на трудот 

 Спроведување на информативни средби со Роми од 

општина Битола на тема идентификување и 

пријавување на случаите на дискриминација 

Спроведување на кампања за  

надминување на предизвиците, стереотипите и 

дискриминацијата со која се соочуваат Ромите во 

пристапот на пазарот на трудот во општина Битола 

 Спроведување на мапирање на состојбата со 

регистрација на Ромите во АВРМ (активни/пасивни 

баратели) во општина Битола 

 

Локалните акциски планови се изработени во рамките на проект финансиран од ЕУ ИПА--4 компонента “Local 

integration of Refugees, Internally Displaced Persons and Minority groups”, а спроведуван од “EPTISA”. Всушност 

вакви локални акциски планови се изработени во вкупно 10 градови со поголема концентрација на Роми  како 

што се: Тетово, Гостивар, Прилеп, Битола, Кочани, Виница,  Штип,  Делчево,  Берово и Куманово. Мониторинг  

е планирано да се прави од страна на  општините во соработка со невладини организации имајќи го во предвид 

искуството на НВО од имплементација и мониторинг на меѓународни проекти. 

Напомена: Во општина Шуто Оризари како најголема општина со ромското население не се подготвени вакви 

Локални акциски планови. На ниво на град Скопје за постигнување на ефекти во областите како што се: 
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вработување, социјална инклузија и социјална заштита се користат активностите опфатени со Националниот 

акциски план за вработување на Роми и Националната стратегија за Роми. 

 

2.1. Бариери за вработување и општествено вклучување на 

младите Роми  

Ограничувањата и пречките за создавање на одржливи и пристојни работни места за младите се речиси исти и 

по ревидирањето на напредокот на акциските планови за вработување на РМ во последните неколку години32: 

На страната на понудата, вештините со кои се здобиваат младите не се целосно усогласени со барањата на 

пазарот на трудот. Ова укажува на потреба од реформа на клучните области на образовниот систем 

(воведување на кариерно насочување во сите средни училишта, кампања за рано насочување на младите ( во 

последни години на основно образование) преку информативни кампањи  за бараните занимања на пазарот на 

трудот утврдени со долгорочните прогнозирања на пазарот на трудот; реформа на наставните програми, 

воведување на дуален систем на средно образование по примерот на западноевропските земји (пр. Австрија и 

Германија), развивање на стандарди за нови “модерни“ занимања и бришење на застарени занимања, 

запознавање на младите со придобивките од прифаќање на формални вработувања и сл. како главна алатка за 

подобрување на резултатите на вработеноста кај младите; 

На страната на побарувачката, приватниот сектор се карактеризира со ограничена конкурентност и иновации; 

отсуство на поволни кредитни линии, распространетоста на микро и мали претпријатија кои работат во 

традиционалните сектори и низок капацитет за примање на зголемената група на високо квалификувани млади 

лица. Ова покажува дека политиките насочени кон подобрување на диверзификација на извозот, инвестирање 

во нова технологија и давање приоритет на економските сектори со висок потенцијал за вработување на 

младите може да помогнат за подигнување на економскиот раст и вработеноста. 

                                                
32 Види Резултатите од Акциски план за вработување на младите - Преглед на напредок 
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3. Добри пракси за политики за социјална вклученост и 

вработување 

Национална Програма „Активирајте ги неактивните“33 

(пример за добра меѓународна пракса -Бугарија) 

Имајќи во предвид дека голем број млади во Република Бугарија не се информирани за можностите што ги 

нудат институциите, а им недостасува и мотивација за учење или работа, како и фактот дека многу често 

институциите немаат информации за нив за да ги поддржат,  се наметна потребата од примена на нов пристап 

за нивно идентификување и активацијата за вработување и / или обука. Националната политика за младите во 

Бугарија во контекст на спроведување на Националниот план за имплементација на Европската гаранција за 

младите бара тие да бидат активирани - да им биде укажана поддршка за започнување на работа, вклучување 

во обука за возрасни или враќање во образовниот систем. Во активностите за активирање, сепак, главен ризик 

уште во самиот почеток е идентификувањето им и спроведувањето на контакт со нив. За таа цел Република 

Бугарија ја разви програмата „Активирајте ги неактивните“ (‘Activate the inactive’). Програмата во суштина се 

однесува на примена на проактивна работа за помош за да допре до одредени делови од своето население во 

рамки, конкретно младите коишто не се во работен однос, образование или обука (NEET млади)34 на возраст 

од 15 до 29 години.  

Цели и задачи:  Програмата „Активирајте ги неактивните“ има за цел да ги активира обесхрабрените лица и 

NEET младите преку активности, алатки и услуги за индивидуална и групна поддршка. Оваа Програма дава 

можност за вработување на млади луѓе (младински медијатори), кои работат со млади. 

Програмата се реализира преку спроведување на активности во четири компоненти: 1. Работа со 

неактивните лица; 2. Саемите на труд; 3. Поттикнување и развој на локално соработка 4. Психолошко  

помагање, мотивациони обуки и советување на невработени лица. Активностите во рамките на одделните 

компоненти можат да се остваруваат самостојно или поврзано со исполнувањето на останатите компоненти.  

Крајната цел е овие лица да се чувствуваат мотивирани да се пријават во бирото за вработување, или да 

посетуваат обука или образование.  

Практична имплементација: Важен дел од програмата се ромските медијатори. Тие се обучени медијатори за 

пазарот на труд од ромската заедница, а нивната работа е да допрат до ромската заедница, нудејќи услуги за 

активација во заедницата, како и да ги идентификуваат чекорите за интегрирање на Ромите во заедницата. За 

постигнување на наведените цели, ромскиот медијатори работат во квартовите со население со претежно 

ромско етничко потекло и ги извршуваат следниве активности: 

▪ организирање и спроведување заедно со други вработени од центрите за вработување на 

информативни кампањи "Дојди и регистрирај се во Заводот за вработување" - за претставување на 

законските одредби и запознавање со различни правни случаи кои се однесуваат на статусот на 

                                                
33 Национална програма, Активирајте ги неактивните, Бугарија, Утвърдена със Заповед на министъра на труда и 
социалната политика№ РД01/396 от 25.04.2008 г., изменена със Заповеди на министъра на труда и социалната политика 
№ РД01-13 от 12.01.2010 г., № РД01-26 от 19.01.2011 г.,и № РД01-38 от 18.10.2012 г., № РД01-4 от 03.01.2014г.и № РД01-
948 от 30.12.2014 г 
  
34 NEET (лица што не се вработени, ниту вклучени во образование или во обука)  
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вработените, невработените, неактивните - нивните права и обврски и можности и насочување на 

лицата кон активно однесување на пазарот на трудот; 

▪ спроведување заедно со други вработени во центри за вработување претходно објавени неформални 

семинари со цел градење на вештини кај учеснички за ефективно барање на работа, подготовка за 

аплицирање и учество во интервју со работодавците. Работилниците помагаат во неформална 

атмосфера на инволвираните лица да се дружат кон активно барање работа; 

▪ идентификување на групите од неактивни и обесхрабрени лица и нивните потреби преку спроведување 

на неформални средби - индивидуални и групни, за прашања поврзани со вработувањето, стручност 

информирање и консултации; 

▪ индивидуална работа со корисниците - обезбедување на совети на невработените кои имаат потреба 

од помош за наоѓање работа, во согласност со нивните индивидуални потреби: помош при изготвување 

и уредување на автобиографија, анализа на различните техники на барање работа, избор на 

соодветна обука. Меѓу главните цели на ромскиот медијатор при индивидуалната работа е да се 

утврди постојат ли објективни пречки за лицата да најдат и да почнат со работа (пречки кои се стави 

лицето во неповолна положба на пазарот на трудот - тие можат да бидат поврзани со: личноста - пол, 

возраст, етничка припадност; професијата - дали се бара или не на локалниот пазар на трудот; 

недостатокот на квалификации и работно искуство; личните квалитети); 

▪ вклучување во мотивациони обуки по регистрација на лицата; 

▪ создавање на вештини и навики за пребарување на работа и помагање вклучувањето во 

вработувањето пребарување на огласи во различни извори, како весници, списанија, интернет; при 

спроведувањето на оваа активност медијаторите користат расположливите канцелариска опрема 

(компјутер, принтер, копир, факс, телефон и др.) во канцелариите за вработување 

По успехот на ромските медијатори, во почетокот на 2015 година програмата беше проширена со цел да се 

покријат и медијаторите за млади општини.  Сто илјади медијатори за млади се ангажирани во општините со 

голема застапеност на NEET млади на возраст од 15 до 29 години.  Често се случува и самите медијатори да 

имале искуство како NEET млади, па така тие премостуваат еден значаен јаз помеѓу младите лица и властите.  

Медијаторите за млади вршат работа на улица и се запознаваат со младите во кафулиња или на други места 

каде што младите го поминуваат  времето.  Важно е да се напомене дека тие не се базирани во канцеларија и 

не работат преку структурирани состаноци.  Медијаторите за млади нудат поддршка и насоки.  Активностите 

може да вклучуваат организирање на состаноци  со NEET младите (почнувајќи од сретнување со нив во 

одредено време, и пружање на помош при пополнување на формулари, изработка на CV,запознавање со 

различни техники за барање на работа и сл.). 

Национална Програма за Активација „Акцедер” 

(пример за добра меѓународна пракса -Шпанија) 

Министерството за труд  и социјални работи во Шпанија и други релевантни национални институции 

финансираат Програми кои што водат кон исполнување на поставените цели. Така на пример Фондацијата за 

Роми (FSG) е НВО која добива пари од државата за да имплементира конкретна програма за вработување. 

Тука улогата на националните институции и министерствата е да ги мониторираат и да ги евалуираат 

програмите кои што други ги имплементираат. Никако немаат улога на имплементатор. Тука треба да се 

напомене и % кој што се одвојува за финансирање на НВО од страна на државата. Имено од данокот на доход 

Шпанските граѓани имаат можност да селектираат во посебни формулари каде одреден процент ќе донираат од 
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тој данок, дали во црквата или па во НВО кои што се занимаваат со социјални проблеми и маргинализирани 

групи. На тој начин се овозможува одржливоста на работата на НВО.  

Што преставува Програмата Акцедер? 

Програмата всушност овозможи пораст на стапката на вработување на Ромите во Шпанија (13,8%) 2005 – 36,4 

во 2011 год, како и намалување на јазот помеѓу вработувањето на целата популација и Ромите од 3,4 % во 

2005 год кон 15,5 % во 2011 год. Оваа програма имаше за цел да овозможи професионални квалификации и 

пристап на Ромите кон пазарот на труд, подигнување на свеста намалување на дискриминативните практики и 

вклучување во активните политики за вработување на Ромската популација.  

Три главни столба ја сочинуваат оваа програма: Индивидуална интервенција, Фамилијарна и едукативна 

интервенција и Интервенција во пазарот на труд. 

 
1. Индивидуална 
интервенција 

• Дијагноза 

• Индивидуален пристап 

• Фази на процесот  
 

 
2. Фамилијарна и едукативна 

интервенција 

• Дијагноза и подготовка 
на социјален и 
едукативен план 

• Фамиларна и социјална 
интервенција 

• Социјална и едукативна 
интервенција 

 
3. Интервенција на пазарот на 
труд 

• Детектирање на 
недостатоците на 
пазарот на труд  

• Договори и градење на 
сојузништво алијанси 

 

 

Во рамките на овие три столба постојат координативни тимови кои ја спроведуваат целокупната програма. Тие 

тимови се составени од: 

 

МЕДИЈАТОРИ ПОСРЕДНИЦИ СОВЕТНИЦИ 

• Вработување 

• Систематизирање на 
првите податоци 

• Информации за 
тренинзите како ресурс 

• Придружба 

• Мониторинг 

• Фамиларна медијација 

• Потрага по понуди за 
вработување 

• Посредување на пазарот на 
труд 

• Промоција на соработката 
со компаниите/партнерство 

• Локален развој 

• Следење на работното 
место 

• Дијагноза 

• Дизајнирање на 
професионален план 

• Развивање на акции, 
информации, потрага на 
работни места, придружба 

• Мониторинг  

• Следење на работно 
место  
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3.1. Локално позитивно искуство за вработување на Ромите  

Кога се зборува за локални искуства во вработувањето на Ромите, треба да се напомене примерот кој што ни е 

близок и се однесува за спроведување на ЛАП во Тетово. Имено преку мерката – Македонија вработува заедно 

со мерката Самовработување за прв пат во Тетово се отворени околу 7 бизниси во сопственост на Роми. 

Нешто слично како настојувањата во Шпанија со координативните тимови во Република Македонија спроведува 

УНДП токму преку мерка која што денес е дел од Активните мерки за вработување. Имено со посебен фокус 

само на Самовработувањето УНДП веќе 2 години по ред подржува форма на локални медијатори за 

вработување или тренери кои имаа за задача да ја поттикнат самоиницијативноста кај заинтересираните 

субјекти. Во Тетово на пример еден долгогодишен бербер кој што егзистира како субјект во неформалната 

економија преку оваа медијација се успеа ова лице да ја формализира својата дејност, да се пријави како 

редовно вработено лице и притоа да го обнови својот деловен објект со нова опрема за работа. Преку мерката 

Македонија вработува всушност лицето е ослободено од давачки одреден период а притоа му тече работен 

стаж при објавувањето на дејноста. 

Од содржината на горенаведените меѓународни искуства и локално искуство може да се констатира една 

заедничка носечка активност која ги карактеризира наведените примери, е процесот на “активација“. 

Анимирање на лицата преку медијатори или НВО, запознавање со можностите што се нудат како пат за 

вклучување на пазарот на трудот: давање на информации за пазарот на трудот, обуки за начини на барање на 

работа, обуки за стекнување на одредени квалификации и работни вештини, помош при барање на работа, 

мониторинг во одреден временски период од кога лицето ќе најде вработување и сл. 
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4. Предлог препораки  

Согласно направената анализа како главни препораки за надминување на неповолната состојба на 

младите/Роми на пазарот на трудот и нивна поголема социјална вклученост преку мерки на 

локално и регионално ниво ги посочуваме: 

▪ Институционално и кадровско оформување на единиците на локална самоуправа во 

функција на градење на капацитети за справување со социјалната исклученост и 

невработеноста на младите/Роми. 

▪ Развивање на модел на соработка на општините со локалниот НВО сектор имајќи го во 

предвид искуството и потенцијалот на НВО за привлекување и имплементација на 

меѓународни проекти за заедничко аплицирање за проекти од областа на социјална 

инклузија и вработување на млади/Роми 

▪ Потребно е изработка и имплементација на систем на “активација“ на невработените 

млади лица кои не се опфатени со образование и обуки заради олеснување на процесот за 

вклучување во пазарот на трудот. Тоа подразбира: профилирање на невработените лица, 

изработка на индивидуален план за вработување (ИПВ) за тешко вработливи лица34, 

мотивациони обуки, вклучување во некои видови на обуки или практична работа и сл. 

▪ Имајќи во предвид од анализата дека најголем дел од Ромите во горенаведените  општини 

се со основно или средно образование  и се корисници на социјална помош, потребно е 

организирање на јавни работи во времетраење не повеќе од шест месеци заради работно 

вклучување и нивно мотивирање за барање на работа. 

▪ Мапирање на локално ниво од страна на единиците на локална самоуправа за бројот на 

млади лица и Роми  преку отворање на посебни канцеларии за млади во рамките на секоја 

од општините, организирање на редовни средби и во соработка со Ромските 

информативни центри навремено да се информираат лицата за огласи за одредени мерки 

за вработување, менторство во текот на аплицирање и други активности заради успешно 

вклучување во некои од активните програми за вработување. 

▪ Препознавање на неформалното образование посебно кај Ромите и изнајдување на правен 

начин за нивно признавање или развивање на систем на доквалификација заради 

докомплетирање на нивното знаење од определени работни вештини. 

▪ Креирање на иницијативи за развој на претприемништвото и  претприемачките вештини и 

поттикнување за започнување на сопствен бизнис кај младите лица/Роми како начин  за 

остварување на своето вработување имајќи во предвид дека самовработувањето 

претставува втора најзастапена форма за вработување на младите лица по 

вработувањето кај друг работодавач35. 

                                                
34 Изработена алатка за ИПВ за тешко вработливи лица од страна на Меѓународната организација на трудот 
и се применува од страна Агенцијата/центри за вработување 
35 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 2016 година 
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▪ Различни форми на поддршка на приватниот сектор на локално ниво заради отворање на 

нови работни места посебно за младите како на пример: организирање на локални саеми 

за вработување, поддршка од локалните власти преку изработка и заедничка 

имплементација со приватниот сектор на локални мерки за вработување специфични за 

општината, како на пример финансирање од страна на општината обуки за занимања 

карактеристични за потребите на локалниот приватен сектор, отстапување на простор во 

сопственост на општината за отворање на сопствени бизниси за младите лица и 

ослободување од плаќање на локални давачки во првите три години. 

▪ Локалните центри за вработување во соработка со единиците на локална самоуправа и 

евентуално меѓународни донатори да развијат посебни локални мерки за вработување 

согласно неформалните квалификации кои ги имаат жените посебно Ромките, заради 

зголемено учество на жените на пазарот на трудот  

▪ Давање можност на лицата кои се занимаваат со неформални бизниси да работат во 

формална економија преку регистрирање на активностите и ослободувања од даноци или 

паушали. Друга мерка би можело да биде бесплатна или симболична цена за регистрација 

на бизнисите, “фазно воведување на неформалните бизниси во формалната економија. 

Ова подразбира: постепени плаќања на обврските, екстензија на плаќања во подолг 

временски период или “на рати“, понуда за грантови за проширување на постојните 

бизниси со услов за премин во формални бизниси и сл. 
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Заклучок 

Со анализа на националните и локалните политики за вклучување на младите и посебно Ромите на 

пазарот на трудот во Република Македонија, може да се укаже на правилно таргетирање на 

проблемите со кои се соочуваат младите и посебно Ромите на пазарот на трудот. Меѓутоа, 

недоволната информираност за можностите кои се нудат преку политиките за вработување, 

поголемо вклучување на младите во програмите на пазарот на трудот, потребата од развој на 

претприемачките вештини кај младите, зголемување на образовното ниво на младите и посебно 

Ромите заради поголема конкурентност на пазарот на трудот, подигнување на свеста за потребата 

од прифаќање на формални вработувања, стимулирање на работодавачите за вработување на 

млади, посебно Роми како една од најранливите категории на лица. Ако се земе во предвид дека 

ранливи категории на лица се млади лица со низок степен на образование, долгорочно 

невработени лица, Роми и сл. може да се увиди дека Ромите влегуваат и во сите други ранливи 

категории на лица и овој факт е повеќе од доволен да ја наметне потребата од значајно вложување 

на материјални и човечки ресурси и ангажман како на национално ниво така и во општините како би 

се неутрализирал повеќекратниот негативен ефект од нивната маргинализираност на пазарот на 

трудот во Република Македонија. Ефектите од досега применетите политики за социјално 

вклучување/вработување на младите и посебно на Ромите имаа делумен ефект во одредени 

области.  

Вклученоста на Ромите во активните програми за вработување бележи благ пораст во последните 

години што можеби се должи и на подобрување на информираноста за придобивките кои ќе ги 

имаат доколку се вклучат во некои од програмите за вработување. Исто така, започнувајќи од 

претходната година се стави поголем акцент за обуки за претприемништво кај младите (ИПА 

програма) .  

Следни чекори кои се потребни да се преземат за постигнување на подобри резултати од аспект на 

социјалната вклученост/ вработувањето кај младите лица и посебно  Ромите се: 

1) Развивање на политики за брз и квалитетен пораст на степенот на формално образование 

кај Ромите заради фактот дека колку повисок е степенот на образование - толку е поголема 

можноста побрзо и полесно да се најде вработување.  

2) Обезбедување на квалитетно образование согласно реалните потреби на пазарот на 

трудот. Тоа би се обезбедило преку модернизација на наставните програми во чија 

модернизација би учествувале и претставници на работодавачи, внесување на поголем 

број часови на практична настава во реални работни услови (дуален систем на 

образование) и воведување на национална и секторска класификација на занимања. 

3) Посебни стимулации за работодавачите за отворање на нови работни места за младите 

лица и посебно Ромите (ослободување од плаќање на даноци во одреден временски 

период, грантови за набавка на опрема за проширување на обемот на работа, помош во 

финансирање на “скапи“ обуки како и формализирање на неформалните вработувања на 

кои особено се подложни младите лица. 
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4) Преземање на активности за да се влијае на свеста кај младите лица за вработување 

согласно трудовата регулатива и придобивките кои ќе ги имаат на среден и долг рок од 

формалните вработувања. 

5) Зголемена поддршка за отворање на сопствен бизнис како друга алтернатива за 

вработување. 

6) Заживување на процесот на “Активација“ првенствено преку зајакнување на човечките и 

материјални ресурси во Центрите за вработување како што е “Гаранција за млади“ притоа 

имајќи го во предвид огромниот број на НЕЕТ36 млади во Република Македонија. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Студија на Меѓународната организација на трудот “Премин на младите жени и мажи од школо на работа“-
Женева 2016 година 
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Анекс  

 

Табели за вклученост на Роми во програми и услуги за вработување од Оперативни 

планови за вработување за 2014, 2015 и 2016 година 

 

Преглед на вклученост на Ромите во активните мерки на Владата на РМ во 2014 
година 
 
 

Реализатор Мерка Роми 

Влада на РМ Програмата за самовработување со кредитирање 12 

Програмата за самовработување со кредитирање на млади лица до 29 
години 

9 

Вкупно 21 

ОП Програма за самовработување 18 

Субвенционирање на вработување 11 

Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот 17 

Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот 
од сообраќајната струка 

14 

Обука кај познат работодавач 10 

Обука кај познат работодавач  со субвенционирано вработување 2 

Практична работа (Практиканство) 12 

Општинско – корисна работа 16 

Вкупно 100 

Мотивациони обуки 352 

Вкупно 352 

УСАИД обуки за „Подготовка за вработување и за работа“ и „Учење преку работа“ 
за млади лица до 29 години 

11 

Вкупно 11 

СЕВКУПНО   484 

 
 
                   Извор: Агенција за вработување на Република Македонија
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Преглед на вклученост на Ромите во активните мерки на Владата на РМ во 2015 
година 
 

 
         
            Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализатор Мерка Роми 

Влада на РМ Програмата за самовработување со кредитирање 11 

Програмата за самовработување со кредитирање на млади лица до 
29 години 

10 

Вкупно 21 

ОП Програма за самовработување 13 

Услуги за активирање на поединците изложени на ризик од социјално 
исклучување (вклучени во некоја од мерките) 

83 

Обука кај познат работодавач 2 

Обука на работно место  со субвенционирано вработување 5 

Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на 
трудот 

20 

Обука за задоволување на побарувани занимања  на пазарот на труд 
кај приватни спроведувачи на обука 

10 

Општинско-корисна работа 32 

Практиканство 8 

Мотивациони обуки  484 

Вкупно 657 

СЕВКУПНО   678 
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Преглед на вклученост на Ромите во активните мерки на Владата на РМ во 2016 
година 
 

Реализатор Мерка Роми 

Влада на РМ Програмата за самовработување со кредитирање 5 

Програмата за самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години 1 

Вкупно 6 

ОП Програма за самовработување 16 

Програма за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување 
на лица во социјален ризик 

9 

Услуги за активирање на поединците изложени на ризик од социјално 
исклучување (вклучени во некоја од мерките) 

88 

Обука кај познат работодавач 3 

Обука на работното место со субвенционирано вработување 3 

Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот 7 

Обука за задоволување на побарувани занимања  на пазарот на трудот (за 
глуви и слепи лица) 

4 

Практикантство 1 7 

Обука за основни вештини за вработување (странски јазици и компјутери)  10 

Мотивациони обуки  276 

Вкупно 423 

СЕВКУПНО   429 

 
  Извор: Агенција за вработување на Република Македонија 
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