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1.1 Кра ток во вед во со ци јал но то
 прет при е маш тво во Ма ке до ни ја
 и во по стој на та прав на рам ка 
Со ци јал но то прет при е маш тво се сме та 

за но ва по ја ва во Ма ке до ни ја, ме ѓу тоа кон-
цеп тот на со ци јал на еко но ми ја има дол га 
исто ри ја во зем ја ва. Во пос лед ни те не кол ку 
го ди ни, гра ѓан ски от се ктор и не про фит ни те 
ор га ни за ции се глав ни те учес ни ци и про мо-
то ри на раз во јот на со ци јал на та еко но ми ја во 
Ма ке до ни ја. Гра ѓан ски те ор га ни за ции (ГО), 
глав но, го разг ле ду ва ат со ци јал но то прет-
при е маш тво од ас пект на фи нан си ска одрж-
ли вост на ор га ни за ци и те и има ат мо ти ва ци-
ја да ги ко ри стат мож но сти те во тој пог лед. 
Ме ѓу тоа, дру ги ор га ни за ци ски суб је кти ка ко 
што се за штит ни те друш тва и за дру ги те, исто 
та ка, се сме та ат за важ ни акте ри во ид ни от 
раз вој на со ци јал на та еко но ми ја во зем ја та. 

Оваа ана ли за по ка жу ва де ка по стои сè по-
го лем ка па ци тет за раз вој на раз но вид на и 
разд ви же на со ци јал на еко но ми ја и де ка по-
стој ни те мо де ли на со ци јал ни прет при ја ти ја 
има ат по тен ци јал за ин те гра ци ја на мар ги на-
ли зи ра ни те гру пи. По крај тоа, на о ѓа ње то ал-
тер на тив ни мо де ли за еко ном ски по раст и за 
инк лу зи ја има мно гу го ле ма важ ност за зем ји-
те од Ју го и сточ на Евро па (ЈИЕ). Со тран зи ци-
ја та во 90-ти те го ди ни и со ви со ки те стап ки 
на не вра бо те ност, зем ји те од Ју го и сточ на 
Евро па се со о чу ва ат со го ле ми со ци јал ни и 
еко ном ски тро шо ци и со рас теч ки со ци јал ни 
раз ли ки (Европска комисија, 2008).

За ко но дав ство то во од нос на со ци јал ни-
те прет при ја ти ја е во про цес на под го то вка 
во Ма ке до ни ја и ова истра жу ва ње прет ста-
ву ва при до нес кон со од вет на та по ли тич ка 
и прав на рам ка, ко ја ќе овоз мо жи раз вој на 
со ци јал на та еко но ми ја во зем ја та. По стој на-
та за кон ска рам ка (За ко нот за здру же ни ја и 
фон да ции, За ко нот за вра бо ту ва ње ин ва лид-
ни ли ца, За ко нот за за дру ги, итн.) пред ви ду ва 
мож но сти за упра ву ва ње суб је кти на со ци-
јал на та еко но ми ја во рам ки те на по стој ни те 
фор ми на ор га ни за ции. Се пак, оваа рам ка не 

обез бе ду ва со од вет на под др шка и по вол на 
сре ди на за раз вој на со ци јал ни те прет при ја-
ти ја и од таа при чи на клуч ни те за ин те ре си-
ра ни стра ни се за ла га ат за на со че на по ли ти-
ка во оваа об ласт. Бе ше под го твен пр ви чен 
пред лог-за кон за со ци јал но прет при е маш тво, 
кој се фо ку си ра на со ци јал ни те прет при ја ти-
ја ка ко суб је кти што мо жат да вра бо ту ва ат 
ли ца од мар ги на ли зи ра ни те гру пи. Во овој 
из ве штај се разг ле ду ва пред лог-за ко нот и 
се де фи ни ра ат не кол ку оп ции за по ли ти ка та 
(ви де те на стр. Х - ХХ). 

1.2 Глав на цел на 
На ци о нал ни от из ве штај 
Со ци јал ни те прет при ја ти ја (СП) ну дат мож-

ност за вра бо ту ва ње на ран ли ви те, мар ги на-
ли зи ра ни гру пи. Ви со ки те стап ки на не вра-
бо те ност и зго ле ме ни те со ци јал ни раз ли ки 
се еви дент ни и во Ма ке до ни ја и во ре ги о нот. 
За ко но дав ство то во вр ска со со ци јал ни те 
прет при ја ти ја во мо мен тов е во фа за на раз-
вој во Ма ке до ни ја и во Ал ба ни ја. Во тој кон-
текст, цел та на истра жу вач ки от про ект „Пре-
диз ви ци те и мож но сти те за вра бо ту ва ње на 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи пре ку со ци јал ни 
прет при ја ти ја“ што се спро ве ду ва во рам ки-
те на Ре ги о нал на та про гра ма за под др шка 
на истра жу ва ња та во За па ден Бал кан (РППИ) 
е да се раз бе рат сог ле да ни те пре диз ви ци и 
мож но сти те за вра бо ту ва ње на мар ги на ли-
зи ра ни те гру пи од стра на на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја во Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја и во 
Ко со во.  

Овој из ве штај ги пре зен ти ра на о ди те од 
спро ве де но то истра жу ва ње во Ма ке до ни ја 
и го со др жи след но во: а) ма пи ра ње на со ци-
јал ни те прет при ја ти ја (СП) во Ма ке до ни ја; б) 
ана ли за на пре диз ви ци те и на мож но сти те за 
вра бо ту ва ње на ран ли ви те, мар ги на ли зи ра ни 
гру пи од стра на на СП и в) истра жу ва ње на 
раз лич ни те оп ции на по ли ти ка за раз вој на 
СП и ос тва ру ва ње на нив ни от це ло сен по тен-
ци јал за вра бо ту ва ње ли ца од мар ги на ли зи-
ра ни те гру пи. 
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1.3 Кра ток прег лед на 
ме то до ло ги ја та
Истра жу вач ки от тим спро ве де и кан це-

ла ри ско и те рен ско истра жу ва ње, со цел да 
се раз бе ре мо мент на та со стој ба на со ци јал-
но то прет при е маш тво во Ма ке до ни ја и да се 
истра жат не го ви те по тен ци ја ли за вра бо ту ва-
ње на мар ги на ли зи ра ни те гру пи во ид ни на. 

„Деск“ истра жу ва њето вклу чу ва ше: 
1) иден ти фи ку ва ње и ана ли за на со од вет ни 

пуб ли ка ции об ја ве ни од ака дем ски те ин сти-
ту ции, гра ѓан ски от се ктор и од ме ѓу на род-
ни те ор га ни за ции; 2) ана ли за на се гаш ни те 
и на ми на ти те со од вет ни прав ни до ку мен ти 
и др жав ни ме ха низ ми; 3) иден ти фи ку ва ње и 
ана ли за на со од вет ни ме ди ум ски из ве штаи. 
„Деск“ истра жу ва ње бе ше спро ве де но во пр-
ва та фа за на про е ктот, во пер и о дот од зи ма та 
2014 го ди на до про лет та 2015 го ди на. 

Те рен ско то истра жу ва ње бе ше ор га ни зи-
ра но во две фа зи, во те кот на про лет та и на 
ле то то 2015 го ди на и вклу чу ва ше ин терв јуа 
со со ци јал ни прет при ја ти ја и нив ни по тен-
ци јал ни ко рис ни ци (вра бо ту ва ње). Во те кот 
на пр ва та фа за на те рен ско то истра жу ва ње, 
ка ко под го то вка, ти мот ги опре де ли си те по-
тен ци јал ни со ци јал ни прет при ја ти ја. Гла вен 
ме то до ло шки ин стру мент беа стру кту ри ра-
ни те ди рект ни ин терв јуа ди зај ни ра ни во рам-
ки те на Про е ктот за ин тер на ци о нал ни ком па-
ра тив ни мо де ли на со ци јал ни прет при ја ти ја 
(ICSEM) 1.

Про е ктот на ICSEM вклу чу ва око лу 50 зем-
ји во све тот и има цел да из гра ди зна е ња за 
но ви те и ве ќе до бро вос по ста ве ни те мо де ли 
за со ци јал ни прет при ја ти ја низ це ли от свет, 
сле деј ќи ги оп шти те на со ки за пот тик ну ва ње 
ме ѓу на род на ком па ра тив на ана ли за. Ди рект-
ни ин терв јуа беа спро ве де ни со 24 ви со ки 
прет став ни ци на ме наџ мен тот на со ци јал ни 
прет при ја ти ја во зем ја та. За ед но од ин терв-
ју а та не се до стап ни фи нан си ски по да то ци, 
та ка што тоа не е вклу че но во ана ли зи ра ни от 
при ме рок. Ин терв ју а та тра е ја око лу 90 ми ну-
ти и се вр шеа на ма ке дон ски ја зик. Пра шал-
ни кот што се ко ри сте ше за ин терв ју а та е на 

Про е ктот за ин тер на ци о нал ни ком па ра тив ни 
мо де ли на со ци јал ни прет при ја ти ја (ICSEM). 
Тој слу жи ка ко мо дел за бе ле же ње и за пра-
ве ње пор трет на со ци јал ни прет при ја ти ја, но 
ну ди и мож ност за вклу чу ва ње во ед на по го-
ле ма мре жа за вгра ду ва ње на ин фор ма ци и те 
за со ци јал ни те прет при ја ти ја со кои е пра-
ве но ин терв ју во единс тве на гло бал на ба за 
на по да то ци за прет при ја ти ја. Па ра лел но со 
тоа, со по да то ци те до би е ни од овој пра шал-
ник, истра жу вач ки от тим не са мо што бе ше во 
мож ност да ги ма пи ра и да на пра ви про фил 
на со ци јал ни те прет при ја ти ја, ту ку мо же ше 
и да ги спо ре ди. За це ли те на обра бо тка и 
ана ли за на по да то ци те, се ко ри сте ше он лајн-
пла тфор ма та LimeSurvey2. 

Вто ра та фа за од те рен ско то истра жу ва ње 
се фо ку си ра ше на ин терв ју а та со по тен ци јал-
ни те ко рис ни ци на со ци јал ни те прет при ја ти-
ја, од ас пект на вра бо ту ва ње. За ко рис ни ци 
се сме та ат при пад ни ци на мар ги на ли зи ра ни 
гру пи (опре де ле ни ка ко ран ли ви спо ред за-
ко ни те, под за кон ски те акти, др жав ни те стра-
те гии или из ве шта и те на ме ѓу на род ни те и на 
до маш ни те ор га ни за ции) при што се зе ме ни 
пред вид не кол ку кри те ри у ми: стап ка на не-
вра бо те ност, со цио-еко ном ски ста тус, обра-
зо ва ние и офи ци јалнa / не о фи ци јалнa кла си-
фи ка ци ја. Врз ос но ва на ова, истра жу вач ки от 
тим ги утвр ди след ни ве ран ли ви гру пи: же ни 
(не вра бо те ни и еко ном ски не а ктив ни по ра ди 
обес хра бру ва ње), мла ди (не вра бо те ни, кои 
не се дел од обра зов ни от си стем и има ат ме-
ѓу 16 и 29 го ди ни), Ро ми (не вра бо те ни ли ца 
што се иден ти фи ку ва ат ка ко Ро ми, Егип ќа ни, 
Син ти, но ма ди, чер га ри итн.), не ква ли фи ку-
ва ни / не о бра зо ва ни (не вра бо те ни ли ца со 
ос нов но обра зо ва ние или без обра зо ва ние), 
лица со попреченост (не вра бо те ни ли ца со 
преч ки во раз во јот), ко рис ни ци на дро га и на 
ал ко хол (не вра бо те ни ко рис ни ци на дро га и 
на ал ко хол) и без дом ни ци (не вра бо те ни ли ца, 
кои жи ве ат на ули ца и се гле да ат се бе си ка ко 
без дом ни ци, без раз ли ка да ли има ат нед ви-
жен имот – до кој, мо же би, не ма ат при стап). 

Бе ше спро ве де но вкуп но 81 ин терв ју со 

вре ме тра е ње од 20 до 50 ми ну ти, со ре ла-
тив но сли чен број ис пи та ни ци за се ко ја од 
ка те го ри и те. Пра шал ни кот што се ко ри сте-
ше за ин терв ју а та бе ше под го твен од стра-
на на парт нер ска та ор га ни за ци ја „Ре а ктор“ 
со ма ли прис по со бу ва ња за кон крет ни те 
ка те го рии. Пра ша ња та беа отво ре ни и на 
ис пи та ни ци те им овоз мо жу ваа да ги спо-
де лат сво и те раз мис лу ва ња и искус тва, со 
цел да се до бие це лос на сли ка за нив ни от 
по тен ци јал да ста нат ид ни вра бо те ни во 

1 За повеќе информации за ICSEM проектот, посетете ја веб-страницата: http://www.iap-socent.be/
content

2 За повеќе информации за LimeSurvey, посетете ја веб-страницата: https://www.limesurvey.org

со ци јал но прет при ја тие. Ед на гру па пра ша-
ња се фо ку си ра ше на не вра бо те но ста и на 
ра бот на та ин те гра ци ја со цел сог ле ду ва ње 
на со стој ба та на па за рот на труд на се ко ја 
од цел ни те гру пи, вклу чу вај ќи ги и пре диз-
ви ци те и по тен ци јал на та ди скри ми на ци ја, а 
дру га та гру па пра ша ња, пак, ста ви ак цент на 
со ци јал ни те при до би вки и нив но то вли ја ние 
врз тие што ги до би ва ат, од ас пект на ид но 
вра бо ту ва ње, но и од ас пект на вкуп но то за-
до волс тво на при ма те ли те. 
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вработување

II
ОПИС НА 

ПРОБЛЕМОТ
Ка ко зем ја со еко но ми ја во тран зи ци ја, 

Ма ке до ни ја се со о чу ва со се ри оз ни еко ном-
ски и со ци јал ни те шко тии што по драз би ра и 
соз да ва ње сè по го лем број со ци јал ни гру пи 
из ло же ни на ри зик од иск лу че ност. Ви со ка-
та стап ка на не вра бо те ност е еден од нај те-
шки те еко ном ски и со ци јал ни проб ле ми во 
Ма ке до ни ја. Со стој ба та со па за рот на тру дот 
во зем ја та е не по вол на и се ка ра кте ри зи ра со 
ре ла тив но ни ска стап ка на учес тво од 57,3 
про цен ти и ви со ка стап ка на не вра бо те ност 
од 28,0 про цен ти на це ло то на се ле ние, од 
кои 27,6 про цен ти се ма жи и 28,6 про цен ти 
се же ни (Државен завод за статистика, 2014). 
Глав на та ка ра кте ри сти ка на не вра бо те но ста 
во Ма ке до ни ја е неј зи на та кон зи стент ност 
и ви сок ин тен зи тет. Нај ви со ка стап ка на не-
вра бо те ност е за бе ле жа на кај ли ца та од 15 
до 24-го диш на во зраст што из не су ва 53,1 
про цен ти. Бро јот на не а ктив ни ли ца во 2014 
го ди на из не су ва ше 714.497, од кои 36,0 про-
цен ти се ма жи и 64,0 про цен ти се же ни. По-
ве ќе то ра бот ни ме ста во зем ја та се со ни ска 
пла та и не е на пра ве на стру ктур на про ме на 
кон ра бот ни ме ста со по го ле ма про ду ктив-
ност. Стап ка та на дол го роч на не вра бо те ност 
во мо мен тов е, исто та ка, ви со ка и из не су ва 
23,9 во 2013 го ди на и 23,4 во 2014 го ди на.  

2.1.1 Же ни
По лот е ед на од нај и стак на ти те ди мен зии 

на не ед на квост на па за рот на труд во Ма-
ке до ни ја. Во 2014 го ди на бро јот на на се ле-
ни е то по во зрас но од 15 го ди ни во зем ја ва 

бил 1.673.494 ли ца, од кои 837.232 ма жи и 
836.263 же ни (Државен завод за статистика, 
2014). Стап ка та на вра бо те ност кај ма жи те е 
мно гу по ви со ка откол ку кај же ни те, од нос но 
50,1 е про цен тот на вра бо те ни ма жи, а про-
цен тот на вра бо те ни же ни, пак, е са мо  32,5 
про цен ти. Стап ка та на не вра бо те ност е мал ку 
по ви со ка кај ма жи те откол ку кај же ни те или 
19,1 про цен ти и 13,0 про цен ти, со од вет но. И 
по крај фа ктот што са мо 13,0 про цен ти же ни 
се ре ги стри ра ни ка ко не вра бо те ни, про цен-
тот на не а ктив ни же ни е мно гу ви сок, од нос но 
54,7 про цен ти (Државен завод за статистика, 
2014). Во ур ба но-ру рал на та по дел ба, зна чи-
тел но ни ски стап ки на учес тво има гру па та 
же ни во ру рал ни те об ла сти, осо бе но же ни-
те со ал бан ско по тек ло. Во зем ја ва, двој но 
е по ве ро јат но ма жи те да се сопс тве ни ци на 
при ват на ком па ни ја (38,2 про цен ти се же ни 
и 61,8 про цен ти се ма жи). Исто та ка, по мал ку 
е ве ро јат но же ни те, во спо ред ба со ма жи те, 
да се са мо вра бо те ни (12.110 же ни и 64.001 
ма жи се са мо вра бо те ни) и по ве ро јат но е да 
би дат неп ла те ни се меј ни ра бот ни ци3 (28.442 
же ни, во спо ред ба со 16.270 ма жи) (Државен 
завод за статистика, 2014). Же ни те ја прет-
ста ву ва ат нај ви со ка та број ка на не вра бо те ни 
ли ца во фор мал ни от се ктор, до де ка тие што 
се вра бо те ни се кон цен три ра ни на по зи ции 
со ни ска пла та и на сред ни ме на џер ски по зи-
ции. Са мо 29 про цен ти од ме на џе ри те се же-
ни. По ве ќе то же ни ра бо тат во не фор мал ни от 
се ктор4. На тој на чин, же ни те се со о чу ва ат со 
преч ки во сво е то актив но учес тво во фор мал-
ни от сег мент од еко но ми ја та.  

2.1 По лож ба та на мар ги на ли зи ра ни те 
гру пи на па за рот на тру дот

3 Лица кои работат без плата во деловен субјект, дуќан или земјоделски имот (во сопственост на некој 
член на нивното домаќинство)

4 Под неформален сектор се подразбира производство и вработuвање во мали или нерегистрирани 
фирми што немаат формално-правен статус (1993 ICLS); неформално вработување се однесува на 
вработување без правна и социјална заштита, и внатре и надвор од неформалниот сектор (2003 ICLS);
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2.1.2 Без дом ни ци
Во Ма ке до ни ја, за пра ша ње то со без-

дом ни ци те е по тре бен по сте пен раз вој на 
по ли ти ка та. Не по стои прав но при фа те на 
де фи ни ци ја за без дом ниш тво то, а јав ни те ин-
сти ту ции и по ши ро ка та јав ност има ат мно гу 
тес но раз би ра ње на фе но ме нот. На си стем-
ско ни во, отсус тву ва про то кол за ме ре ње 
и за сле де ње на со стој би те со без дом ниш-
тво то, ка ко и из ве сту ва ње за по стиг на ти от 
на пре док за над ми ну ва ње на оваа по ја ва. 
Не оп ход на е си стем ска ко хе рен ци ја на по-
ли ти ка та, уло га та на ин сти ту ци и те и актив на 
вклу че ност на дру ги те оп штес тве ни фа кто ри, 
ка ко гра ѓан ски от и де лов ни от се ктор во соз-
да ва ње то со од вет ни ре ше ни ја за по ли ти ка та 
и за стра те ги ја та за бор ба про тив оваа по ја ва 
(Илијевски, Доневска, Мојанчевска, Илоска, 
и Неделковска, 2016). „Паб лик“ е пр ва та 
истра жу вач ка ор га ни за ци ја што го спро ве де 
пр во то де тал но истра жу ва ње за пра во то на 
до му ва ње и за по ја ва та на без дом ниш тво во 
Ма ке до ни ја, исто вре ме но сле деј ќи ја европ-
ски при фа те на та ЕТХОС5. Ме ѓу дру го то, 
„Паб лик“ ја раз ви и пр ва та ба за на по да то ци 
на ин тер нет за сле де ње на без дом ниш тво то 
во зем ја ва, што прет ста ву ва прв че кор кон 
раз ви ва ње на зна е ње то за оваа оп штес тве на 
по ја ва и за соз да ва ње по ли ти ка ба зи ра на врз 
до ка зи6.  Без дом ни ци те не се вклу че ни ка ко 
по себ на ран ли ва гру па во по стој ни те вла ди-
ни стра те гии за со ци јал на инк лу зи ја и бор ба 
про тив си ро ма шти ја та, ни ту е на пра вен про-
то кол за нив на инк лу зи ја. Не до сти га стру кту-
рен при стап на ни во на по ве ќе ми ни стерс тва 
за за шти та на оваа цел на гру па. 

За без дом ни ци те во Ма ке до ни ја, во сог-
лас ност со За ко нот за со ци јал на за шти та, по-
стои во нин сти ту ци о нал на за шти та, од нос но 
се ос но ва ни цен тар за без дом ни ци и днев ни 
цен три за улич ни де ца - де ца од ули ца. Во 
рам ки те  на во нин сти ту ци о нал на та за шти та, 
функ ци о ни ра и улич но то спи са ние „Ли це 

в ли це7“, кое ну ди ра бо тен ан гаж ман и еко-
ном ско зац вр сту ва ње на оваа ран ли ва гру-
па гра ѓа ни. Во Цр ве ни от крст на град Скоп је 
по сто јат две про гра ми за по мош на без дом-
ни ци те, пункт и па трол на со ци јал на служ ба. 
Спо ред Др жав ни от за вод за ста ти сти ка, во 
2013 го ди на вкуп но 106 без дом ни ци ко ри сте-
ле со ци јал ни ус лу ги. По ве ќе то од нив би ле на 
во зраст ме ѓу 26-45 го ди ни и 22-25 го ди ни или 
44 и 29 ли ца, со од вет но. Спо ред по да то ци-
те на Цр ве ни от крст на гра дот Скоп је, са мо 
во Скоп је има вкуп но 318 офи ци јал но ре ги-
стри ра ни без дом ни ци од кои 70 ги ко ри стат 
ус лу ги те на пун ктот за без дом ни ци во Мо мин 
По ток, кој е во сопс тве ност на Цр ве ни от крст.  
Во Ма ке до ни ја по стои са мо еден при фа тен 
цен тар за без дом ни ци со ка па ци тет за сме-
сту ва ње на вкуп но 70 ли ца. Спо ред по да то-
ци те на Ми ни стерс тво то за труд и за со ци јал-
на по ли ти ка, пак, се ре ги стри ра ни са мо 100 
без дом ни ци. Имај ќи ги пред вид кон зи стент-
но ви со ки те ни воа на си ро ма шти ја, ви со ка-
та стап ка на не вра бо те ност, ста ре е ње то на 
на се ле ни е то, се меј но то на силс тво и зго ле ме-
на та стап ка на раз во ди, мо же да се оче ку ва 
тренд на зго ле му ва ње на оваа ран ли ва гру па.  

2.1.3 Ро ми 
Спо ред по пи сот од 2002 го ди на (Државен 

завод за статистика, 2005), Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја има 2.022.547 жи те ли, од кои 53.879 
(2,66%) се из јас ни ле ка ко Ро ми. Ме ѓу тоа, 
дру ги со од вет ни из во ри и истра жу ва ња ука-
жу ва ат на број ка што е мно гу по ви со ка и тоа 
ме ѓу 150.000 и 260.000, до де ка нај но ва та до-
стап на не о фи ци јал на про це на за Ро ми те из-
не су ва 135.490 (6,77%) (Macedonia: country 
profile 2011-2012, 2013). Стап ка та на не вра-
бо те ност кај ром ска та по пу ла ци ја из не су-
ва 53 про цен ти. Ром ски те же ни се осо бе но 
ран ли ви, со стап ка на не вра бо те ност од 70 
про цен ти,, двој но по ве ќе од стап ка та на же-
ни што не при па ѓа ат на ром ска та по пу ла ци ја. 

Стап ка та на не вра бо те ност кај мла ди те Ро ми 
на во зраст ме ѓу 15 и 24 го ди ни из не су ва 63 
про цен ти за ма жи и 83 про цен ти за же ни, а 
кај оп шта та по пу ла ци ја из ме ре на та стап ка на 
не вра бо те ност из не су ва 61 про цент. Не фор-
мал но то вра бо ту ва ње ме ѓу Ро ми те во Ма ке-
до ни ја из не су ва 64 про цен ти во спо ред ба со 
25 про цен ти из ме ре ни кај на се ле ни е то што 
не при па ѓа на ром ска та по пу ла ци ја(“Roma 
data”, н.д.) . Офи ци јал но, спо ред по да то ци те 
на АВРМ, во Ма ке до ни ја има 6.047 ре ги стри-
ра ни не вра бо те ни Ро ми, од кои 2.178 се же ни. 

2.1.4 Ли ца со преч ки во раз во јот 
Во Ма ке до ни ја, на ли ца та со преч ки во 

раз во јот сè уште во го ле ма ме ра се гле да 
низ приз ма на ми ло сти на, ме сто ка ко на гра-
ѓа ни со исти чо ве ко ви пра ва ка ко и дру ги те 
по е дин ци. Тие мо жат да нај дат ра бо та са мо 
во се гре ги ра ни ра бот ни ме ста што не при-
до не су ва ат кон нив на та со ци јал на ин те гра-
ци ја. До де нес, мал ку е на пра ве но за да се 
иден ти фи ку ва ат и да се раз ви јат ре ал ни те 
ка па ци те ти на ли ца та со преч ки во раз во јот 
за да ра бо тат на отво ре ни от па зар, ме сто 
во за штит ни ком па нии (Рамадани и Маџова, 
2013). Спо ред по да то ци те што се од не су ва-
ат на 2011 го ди на, во зем ја ва по сто јат 411 
за штит ни друш тва во кои ра бо тат 3.541 ли це 
со ин ва лид ност, од кои 3.350 се ин ва ли ди од 
си те ка те го рии и 191 ли це се тру до ви ин ва ли-
ди; 406 ли ца ра бо тат ка ко тр го вец по е ди нец 
или ра бо тат кај тр гов ци по е дин ци; 971 ли це 
со ин ва лид ност ра бо тат во тр гов ски друш тва 
во отво ре но сто панс тво;15 ли ца со ин ва лид-
ност ра бо тат во јав ни от се ктор; или вкуп но 
5.339 ли ца со ин ва лид ност ра бо те ле во 2011 
го ди на (Станојковска-Трајковска и Петров, 
2012). Во 2000 го ди на во Ма ке до ни ја е до не-
сен За кон за вра бо ту ва ње ин ва лид ни ли ца, 
кој пред ви ду ва ни за сти му ла тив ни мер ки за 
вра бо ту ва ње ли ца со преч ки во раз во јот. Тој 
е отво рен за си те ра бо то дав ци, вклу чу вај ќи 
го и гра ѓан ски от се ктор. Со ва ква по зи тив-
на ре гу ла тив на рам ка и сти му ла тив ни мер ки 
мо жат да се по фа лат мно гу мал ку зем ји во 
Евро па. Од дру га стра на, пак, мер ки те не ги 
до не соа оче ку ва ни те ре зул та ти. Го лем број 
ра бо то дав ци, прив ле че ни од не по врат ни те 
средс тва до де лу ва ни од по себ ни от фонд при 
за во дот за вра бо ту ва ње, са мо фи ктив но ги 

вра бо ту ва ле ли ца та со преч ки во раз во јот, ги 
иско ри сту ва ле средс тва та, а по тоа ги ли кви-
ди ра ле фир ми те (Grujevski, n.d.).

Врз ос но ва на офи ци јал ни те по да то ци од 
Аген ци ја та за вра бо ту ва ње на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, вкуп ни от број ре ги стри ра ни не вра-
бо те ни ли ца со ин ва лид ност е след ни ов:

Та бе ла 1: Број на не вра бо те ни ли ца 
со ин ва лид ност во Ма ке до ни ја 

2.1.5 Ко рис ни ци на дро га 
и на ал ко хол 
Во Ма ке до ни ја до де нес не е на пра ве но 

кон крет но истра жу ва ње за ко ри сте ње то на 
дро га кај оп шта та по пу ла ци ја спо ред стан-
дар ди те на ЕУ, по ра ди не до стиг од средс тва.  
Спо ред На ци о нал ни от из ве штај за нар ко тич-
ни дро ги за 2012 го ди на, од 582 офи ци јал-
но ре ги стри ра ни ко рис ни ци на дро га, 48 се 
вра бо те ни, 70 се по вре ме но вра бо те ни и 25 
до би ва ат хо но рар, што е до бар по ка за тел 
де ка оваа гру па се со о чу ва со ди скри ми на ци-
ја на па за рот на тру дот (United Nations office 
on drugs and crime, 2011). Спо ред Др жав ни от 
за вод за ста ти сти ка, во зем ја ва, во 2014 го ди-
на има ло 133 ко рис ни ци на ал ко хол што би ле 
при ма те ли на со ци јал на по мош и 283 ко рис-
ни ци на дро га што би ле при ма те ли на со ци-
јал на по мош (Државен завод за статистика, 
2015). Не ма до стап ни по да то ци за со стој ба та 
со вра бо те но ста на ко рис ни ци те на ал ко хол.  

2.1.6 Мла ди ли ца
Вкуп но то на се ле ние во Ма ке до ни ја на во-

зраст од 15 до 24 го ди ни из не су ва 292.517 
ли ца, од кои 44.517 се вра бо те ни, 50.397 се 
не вра бо те ни и 197.603 се сме та ат за не а-
ктив ни (Државен завод за статистика, 2014). 
Стап ка та на не вра бо те ни мла ди ли ца (15-24) 
во Ма ке до ни ја во 2014 го ди на из не су ва ла 
53,1 про цен ти, што прет ста ву ва зго ле му ва ње 
од 1,2 про цент во спо ред ба со 2013 го ди на 
(Државен завод за статистика,2014). Стап ка-

5 Целосната ЕТХОС типологија е достапна на следниот линк: http://bezdomnistvo.mk/definicija/%D0%B5
%D1%82%D1%85%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B
8%D1%98%D0%B0/ 

6 Повеќе информации за страната можат да се најдат на следниот линк: http://bezdomnistvo.mk/ 

7 Издавач на уличното списание „Лице в лице“ е асоцијацијата за истражување, комуникации и развој 
„Паблик“. Повеќе информации на www.licevlice.mk 

Година Невработени лица 
со инвалидност Жени

2014 1.443 488
2013 1.208 438

2012 2.034 753
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та на не вра бо те ни мла ди ли ца во зем ја та е 
ре чи си двој но по го ле ма од стап ка та на не-
вра бо те ност на во зрас ни. Ка ко ре зул тат на 
не со од вет на та мла дин ска по ли ти ка на на ци-
о нал но ни во, во из ми на ти ве не кол ку го ди ни 
по ве ќе од 230.000 мла ди ли ца ја на пу шти ја 
др жа ва та во по тра га по по до бра ид ни на, а 
ду ри 75 про цен ти од мла ди те ли ца по твр ди-
ја де ка сво ја та ид ни на ја гле да ат во дру га 
зем ја (Spirovska, 2014).  

2.1.7 Не ква ли фи ку ва ни ли ца 
Во 2014 го ди на вкуп ни от број ли ца без 

обра зо ва ние из не су ва 29.064, од кои 8.229 

се ма жи и 20.835 се же ни. Спо ред иста та ан-
ке та, 104.694 ли ца се со не за вр ше но ос нов-
но и сред но обра зо ва ние, од кои 34.539 се 
ма жи и 70.155 се же ни. Исто та ка, во зем ја та 
има 517.580 ли ца со ос нов но обра зо ва ние, 
од кои 234.875 се ма жи и 282.704 се же ни 
(Државен завод за статистика, 2014). Од 
дру га стра на, спо ред нај но ви те по да то ци 
обез бе де ни од Аген ци ја та за вра бо ту ва ње 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ре ги стри ра ни се 
вкуп но 46.213 ли ца без обра зо ва ние и со 
ос нов но обра зо ва ние, од кои 15.533 се же-
ни (Агенција за вработување на Република 
Македонија, 2015).

Образование Вработени Невработени Неактивно население
Мажи Жени Мажи  Жени Мажи Жени

Без образование 3.314 2.833 1.718 1.629 4.915 18.002
Незавршено основно и
средно образование 14.979 10.946 5.637 2.818 19.561 59.208

Основно образование 137.538 67.036 43.744 20.533 97.337 215.669

Та бе ла 3: Ра бо тос по соб но на се ле ние спо ред еко ном ска актив ност, пол и обра зо ва ние, 2014 го ди на

2.2 До стап ни актив ни мер ки 
за ин те гра ци ја на па за рот на тру дот 

Ка ко нај же жок проб лем во Ма ке до ни ја, не-
вра бо те но ста има и по ли тич ко зна че ње.  Во 
пос лед ни те го ди ни, Вла да та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја го на пра ви на ма лу ва ње то на не-
вра бо те но ста при о ри тет во сво ја та еко ном-
ска по ли ти ка. Ка ко ед на ком по нен та од оваа 
по ли ти ка, во ве де ни се по ве ќе актив ни мер ки 
на па за рот на тру дот (АМПТ), ка ко мо де рен 
си стем на актив ни ус лу ги и про гра ми за па-
за рот на тру дот. Пр ви те опе ра тив ни пла но-
ви за актив ни мер ки се во ве де ни во 2007 го-
ди на од стра на на Ми ни стерс тво то за труд 
и со ци јал на по ли ти ка, а не кол ку актив ни 
мер ки ве ќе се спро ве ду ва ат од 2002 го ди на.  
Спро ве ду ва ње то на АМПТ се упра ву ва пре ку 
го диш ни опе ра тив ни пла но ви, кои на го диш-
на ос но ва ги утвр ду ва ат оп се гот, де ло кру гот 
и фи нан си ска та ало ка ци ја на ус лу ги и на 

про гра ми за вра бо ту ва ње што тре ба да се 
по ну дат.

Во опе ра тив ни от план за 2015 го ди на се 
вклу че ни след ни ве про гра ми:  

 ус лу ги за вра бо ту ва ње (по мош при ба-
ра ње ра бо та; мо ти ва ци ска обу ка; ус лу ги за 
по сре ду ва ње при вра бо ту ва ње, ус лу ги за 
ра бо то дав ци; под го то вка за вра бо ту ва ње и 
за ра бо та; ка ри ер но со ве ту ва ње и про фе си-
о нал на ори ен та ци ја); 

 раз вој на прет при е маш тво; 
суб вен ци о ни ра ње вра бо ту ва ње (под др шка 

на раз во јот на ми кро и на ма ли биз ни си во 
соз да ва ње то но ви ра бот ни ме ста; про гра ма 
за  ус ло вен па ри чен на до мест  за суб вен ци о-
ни ра но вра бо ту ва ње ли ца  со со ци ја лен ри-
зик; суб вен ци о ни ра но вра бо ту ва ње мла ди 
ли ца со ос ло бо ду ва ње од при до не си; суб вен-

ци о ни ра но вра бо ту ва ње ли ца со ин ва лид-
ност); 

 обу ка (обу ки  кај  поз нат ра бо то да-
вец  со  суб вен ци о ни ра но вра бо ту ва ње; обу-
ка на ра бот но то ме сто со суб вен ци о ни ра но 
вра бо ту ва ње; обу ки за де фи ци тар ни про фе-
сии; обу ка за да се за до во ли по ба ру вач ка та 
на па за рот на тру дот обез бе де на од стра на 
на при ват ни те про вај де ри на обу ки; обу ка за 
на пред ни ИТ ве шти ни; ста жи ра ње; истра жу-
ва ње за да се од го во ри на по тре би те од ве-
шти ни на па за рот на тру дот; обу ка за оп шти 
ве шти ни за поз на ва ње стран ски ја зик и комп-
ју тер ски ве шти ни); 

 про гра ма за оп штин ска ко рис на ра бо та 
и дру ги пи лот-про гра ми (про гра ма за вос по-
ста ву ва ње биз нис во мул ти ет нич ки те за ед ни-
ци; обу ка за ве шти ни за гра де ње енер гет ски 
ефи кас ни об је кти; обу ка на по ле то на без-
бед ност; ин ку ба тор за за на е ти; обу ка за жи-
вот ни ве шти ни). 

Во го диш ни от из ве штај на Аген ци ја та за 
вра бо ту ва ње е да ден општ прег лед на бро-
јот на учес ни ци во се ко ја актив на про гра ма 
и до де лен бу џет.  Ме ѓу тоа, во зем ја ва не ма 
јав но до стап на ева лу а ци ја за оце ну ва ње на 
дол го роч ни те ефе кти од актив ни те мер ки 
за вра бо ту ва ње и ка ко овие мер ки при до-
не соа кон на ма лу ва ње на не вра бо те но ста. 
Истражувањата по ка жу ва ат де ка кај ран ли-
ви те ка те го рии гра ѓа ни, осо бе но кај оние 
со по ни зок сте пен на обра зо ва ние, по стои 
не до стиг од ин фор ма ции за нив. До пол ни-
тел но, во про це сот на ап ли ци ра ње гра ѓа ни те 
нај че сто се со о чу ва ат со обем на и не јас на 
до ку мен та ци ја, ка ко и со де лум но не ус луж-
ли ви др жав ни служ бе ни ци. Ко рис ни ци те на 
па сив ни те мер ки за на ма лу ва ње на си ро-
ма шти ја та не ги ко ри стат активните мерки, 
нај че сто по ра ди не ин фор ми ра ност (70%) и 
не ис пол ну ва ње на ус ло ви те (21%). Ме ѓу дру-
го то, мно гу ре тко до би ле ин фор ма ции за 
акту ел ни те мер ки за вра бо ту ва ње од стра на 
на Аген ци ја та за вра бо ту ва ње или ни ко гаш не 
до би ле (Петрески, Петреска, и Костадинов, 
2014). Во 2015 го ди на, Вла да та на Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја изд во и ла 0,18 про цен ти од 
вкуп ни те бу џет ски рас хо ди за актив ни мер ки 

за на ма лу ва ње на си ро ма шти ја та, што прет-
ста ву ва по раст од 0,05 про цен ти во од нос на 
2013 го ди на, ко га би ле изд во е ни 0,13 про цен-
ти од вкуп ни те бу џет ски рас хо ди (Буџет на 
Република Македонија за 2013-2015 година). 
Од дру га стра на, пак, во зем ја ва по стои на-
го рен тренд и мно гу по ви со ки средс тва за 
исп ла та на со ци јал ни те транс фе ри, од нос но 
до кол ку во 2010 го ди на се исп ла те ни 40,34 
про цен ти од вкуп ни те бу џет ски рас хо ди за 
оваа на ме на, во 2011 го ди на за иста та на ме на 
се исп ла те ни 42,12 про цен ти, а во 2015 го ди-
на - 45,46 про цен ти. 

Со ци јал но то прет при е маш тво во Ма ке до-
ни ја не е нов фе но мен, и ва ква та фор ма на 
ор га ни за ци ско дејс тву ва ње се за бе ле жу ва 
са мо кај гра ѓан ски те ор га ни за ции. Во Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја во 2014 го ди на би ле 
ре ги стри ра ни вкуп но 13.565 асо ци ја ции и 
фон да ции, од кои са мо 4.156 се ре ре ги стри-
ра ле во сог лас ност со из ме ни те во За ко нот 
за асо ци ја ции и за фон да ции (и се нај ве ро-
јат но актив ни). Гра ѓан ски от се ктор во 2014 
го ди на учес тву ва со 0,96 про цен ти од БДП; 
вра бо ту ва 0,38 про цен ти од вкуп но вра бо-
те ни те во зем ја та (Велат и Хафнер Адеми, 
2015). Од дру га стра на, пак, стра те ги и те за 
вра бо ту ва ње на РМ до ми нант но се кон цен-
три ра ни на ана ли за на ра бот на та си ла во 
при ват ни от се ктор. Мер ки те во рам ки на 
„Ма ке до ни ја вра бо ту ва“ се по доб ни за ко ри-
сте ње од стра на на здру же ни ја и фон да ции. 
Во де фи ни ра ње то на овие мер ки во Опе ра-
тив ни от план за актив ни про гра ми и мер ки за 
вра бо ту ва ње и ус лу ги на па за рот на тру дот 
за 2016 го ди на се ко ри сти тер ми нот „ра бо-
то да вец од при ват ни от се ктор“. Во пра кти ка 
ГО ги ко ри стат овие мер ки, а АВРМ ги це ни 
ба ра ња та ка ко по доб ни. По стои за ин те ре-
си ра ност од гра ѓан ски от се ктор, но и за гри-
же ност за ис пол ну ва ње то на ус ло ви те на 
мер ки те (Кусиникова и Мирчевски, 2015). Во 
2014 го ди на, вкуп ни от при ход на нев ла ди ни-
от се ктор бил 81.516.765 евра, со ви со ки 68 
про цен ти кои до а ѓа ат од до на ции и гран то ви, 
до де ка са мо шест про цен ти од вкуп ни от при-
ход е од про даж ба на про из во ди и на ус лу ги 
(Велат и Хафнер Адеми, 2015). 
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2.3.1. Цел но за ко но дав ство 
за со ци јал ни те прет при ја ти ја
На ци о нал ни те стра те ги ски до ку мен ти 

пред ви ду ва ат усво ју ва ње цел но за ко но дав-
ство во оваа об ласт. Име но, во Стра те ги ја-
та за со ра бо тка на Вла да та со гра ѓан ски от 
се ктор (2012-2017) раз во јот на со ци јал на та 
еко но ми ја е ед на од це ли те под стра те ги ски-
от при о ри тет: Еко ном ски раз вој и со ци јал на 
ко хе зи ја. Мер ки те утвр де ни под „Про мо ви ра-
ње и по диг ну ва ње на све ста за кон цеп тот на 
со ци јал но то прет при е маш тво“ пред ви ду ва ат 
утвр ду ва ње ов ла сту вач ко за кон ско оп кру жу-
ва ње за со ци јал но прет при е маш тво и усво-
ју ва ње За кон за со ци јал но прет при е маш тво 
(Влада на Република Македонија, 2012). Спо-
ред Стра те ги ја та за со ра бо тка на Вла да та со 
гра ѓан ски от се ктор (2012-2017), За ко нот за 
со ци јал но прет при е маш тво се пла ни ра да би-
де усво ен во пер и о дот 2014-2016 го ди на. Во 
На ци о нал ни от ак ци ски план за вра бо ту ва ње 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја (2014-2015), исто 
та ка, е утвр де на под го то вка та на За кон за 
со ци јал но прет при е маш тво ка ко мер ка по вр-
за на со ак ци ска та на со ка: Уна пре ду ва ње на 
со ци јал на та инк лу зи ја и бор ба про тив си ро-
ма шти ја та (Министерство за труд и социјална 
политика, 2013). Вре мен ска та рам ка за спро-
ве ду ва ње на мер ка та е 2014 го ди на. Во Про-
гра ма та на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
(2014-2018), исто та ка, е утвр де но усво ју ва-
ње то За кон за со ци јал ни прет при ја ти ја ка-
ко ед на од мер ки те на по ле то на со ци јал на 
без бед ност и за шти та. Вре мен ска та рам ка за 
усво ју ва ње на за ко нот е од 2014 до 2018 го-
ди на (Влада на Република Македонија, 2013). 

За ко нот за со ци јал но прет при е маш тво е во 

2.3 За кон ска рам ка за со ци јал но то 
прет при е маш тво и по вр за ни те 
пре диз ви ци за СП во Ма ке до ни ја

фа за на под го то вка во Ма ке до ни ја. Во 2012 
го ди на, над леж но то Ми ни стерс тво за труд и 
за со ци јал на по ли ти ка вос по ста ви ра бот на 
гру па за це ли те на ана ли за на по тре ба та од 
во ве ду ва ње по себ но за ко но дав ство за со-
ци јал но прет при е маш тво. Ра бот на та гру па 
оп фа ќа ше прет став ни ци од ор га ни за ции од 
гра ѓан ско то оп штес тво (Огненовска, 2015). 
Пр вич ни от пред лог-за кон бе ше изра бо тен 
од стра на на ра бот на та гру па и фи на ли зи-
ран од стра на на Ми ни стерс тво то за труд и за 
со ци јал на по ли ти ка. Во рам ки те на про е ктот 
Под др шка на раз во јот на за кон ска ре гу ла ти-
ва за со ци јал но прет при е маш тво во Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја бе ше спро ве де на ана ли за 
на со стој ба та на со ци јал ни те прет при ја ти-
ја и на мож но сти те за за кон ска ре гу ла ти ва 
(Министерство за труд и социјална политика, 
2015). Исто та ка, не кол ку гра ѓан ски ор га ни-
за ции, вклу чу вај ќи ја и ор га ни за ци ја та „Ко-
нект“, ор га ни зи раа на ста ни (ин фор ма тив ни 
се сии, ра бо тил ни ци, де ба ти и кон фе рен ции) 
со цел по диг ну ва ње на свес но ста и гра де ње 
ка па ци те ти за со ци јал но прет при е маш тво во 
Ма ке до ни ја. Офи ци јал ни от Пред лог-за кон за 
со ци јал но прет при е маш тво (Министерство за 
труд и социјална политика, 2015) бе ше об ја-
вен на 28.7.2015 го ди на пре ку Единс тве ни от 
на ци о на лен еле ктрон ски ре ги стар на про пи-
си (ЕНЕР) на Ма ке до ни ја, кој обез бе ду ва мож-
ност за јав ни ко мен та ри. Прет ход но, не бе ше 
ор га ни зи ра на јав на де ба та, ко ја би овоз мо-
жи ла по ши ро ко ан га жи ра ње на за ин те ре си-
ра ни те стра ни во вр ска со пред лог-за ко нот. 
Не кол ку ко мен та ри беа по сти ра ни на ЕНЕР од 
стра на на со од вет ни за ин те ре си ра ни стра ни. 
Во пред лог-за ко нот се ре гу ли ра ни прин ци пи-

те, фор ми те и актив но сти те на со ци јал но то 
прет при е маш тво, кри те ри у ми те за ос но ва ње 
и за во де ње со ци јал но прет при ја тие, ка ко и 
еви ден ци ја, из ве сту ва ње и сле де ње на со ци-
јал ни те прет при ја ти ја. Во пред лог-за ко нот, 
исто та ка, е ре гу ли ран ор га ни зи ран си стем за 
за ста пу ва ње на за ин те ре си ра ни те стра ни во 
про це си те на соз да ва ње по ли ти ка за раз вој 
на со ци јал но прет при е маш тво и се утвр де ни 
мер ки за пот тик ну ва ње на со ци јал но то прет-
при е маш тво. „Ко нект“, „Паб лик“ и „Ре а ктор“, 
ка ко парт не ри во РРПП „Пре диз ви ци те и 
мож но сти те за вра бо ту ва ње мар ги на ли зи ра-
ни гру пи во со ци јал ни прет при ја ти ја“, из вр-
ши ја ана ли за на пред лог-за ко нот и јав но ги 
да доа след ни ве ко мен та ри: 

 По тре бен е по ши рок де ло круг на пред-
лог-за ко нот за де фи ни ра ње и за пре поз на-
ва ње на со ци јал но то прет при е маш тво. Пред-
лог-за ко нот е фо ку си ран иск лу чи тел но на 
ка па ци те ти те на со ци јал ни те прет при ја ти ја 
за вра бо ту ва ње на мар ги на ли зи ра ни те гру пи. 

 Овој из ве штај и прет ход но спро ве де но то 
истра жу ва ње иден ти фи ку ва ат не кол ку ви до-
ви по стој ни мо де ли на со ци јал ни прет при ја-
ти ја. Пред лог-за ко нот не го приз на ва исто ри-
ски от кон ти ну и тет и нас ледс тво то во вр ска со 
со ци јал ни те прет при ја ти ја и пре теж но е фо-
ку си ран на мо де лот на ра бот но ин те гри ра ње 
на со ци јал но то прет при е маш тво.

 Пред лог-за ко нот де фи ни ра огра ни че на и 
за тво ре на гру па ко рис ни ци. Ус лов за здо би-
ва ње ста тус со ци јал но прет при ја тие е трај но 
вра бо ту ва ње на нај мал ку еден вра бо тен, кој 
при па ѓа на огра ни че на та ли ста на ко рис ни-
ци во те кот на пр ва та го ди на и нај мал ку уште 
еден вра бо тен до кра јот на вто ра та го ди на. 
За по ве ќе то по стој ни суб је кти во СП, оваа 
об вр ска не е ком па ти бил на со вкуп ни от кон-
цепт и цел на СП. Исто та ка, огра ни че на та ли-
ста не оп фа ќа не кои мар ги на ли зи ра ни гру пи, 
ка ко без дом ни ци, кои ве ќе се цел на гру па на 
по стој ни те со ци јал ни прет при ја ти ја. Ид ни от 
за кон би тре ба ло да се ба зи ра на по тре би те 
на по стој ни те и на по тен ци јал ни те СП, а не 
да би де огра ни чен са мо на нив ни те мож ни 
ко рис ни ци.

 Пред лог-за ко нот не е ја сен во од нос на 
тоа да ли суб је кти те ќе до би јат ста тус на со-
ци јал но прет при ја тие или ќе би де во ве де на 
но ва за кон ска фор ма за ко ја е не оп ход на 
прет ход на ре ги стра ци ја. 

 Одред би те од пред лог-за ко нот во вр ска 
со из ве сту ва ње то соз да ва ат ад ми ни стра тив-
но пре оп то ва ру ва ње. Оваа об вр ска би тре-
ба ло да ко рес пон ди ра со ди мен зи ја та и со 
ка па ци те тот на кон крет но то СП. 

 Пред лог-за ко нот на ло жу ва об вр ска на 
СП да би дат здру же ни во ко мо ра. Асо ци ја-
ци и те или здру же ни ја та се иден ти фи ку ва ни 
ка ко по ве ќе со од вет ни фор ми што ко рес пон-
ди ра ат со не про фит ни ка ра кте ри сти ки. 

 Утвр де но е де ка Со ве тот за со ци јал но 
прет при е маш тво се со стои од чле но ви име ну-
ва ни од стра на на Вла да та. Овој при стап не 
обез бе ду ва со од вет на инк лу зив ност и учес-
тво на со од вет ни те за ин те ре си ра ни стра ни. 

 Утвр де ни те мер ки за под др шка се огра-
ни че ни и се пре по ра чу ва да ста нат до стап ни 
за си те СП за це ли те на раз вој на со ци јал на та 
еко но ми ја во зем ја та. 

 Одред би те за пре кр шу ва ња и за не по чи-
ту ва ње на за ко нот се ри го роз ни и мо жат да 
пре диз ви ка ат де мо ти ва ци ја за ре ги стри ра ње 
СП.       

Оваа пред лог-вер зи ја на за ко нот не е до-
ста ве на ка ко офи ци ја лен пред лог-за кон во 
пар ла мен тар на по стап ка. Во тек е Про е ктот 
за тех нич ка по мош на Ми ни стерс тво то за 
труд и за со ци јал на по ли ти ка фи нан си ран од 
стра на на ЕУ. Овој про ект има за цел да ја по-
до бри инк лу зив но ста на па за рот на труд по 
пат на соз да ва ње мож но сти за но ви ра бот ни 
ме ста пре ку сти му ли ра ње со цио-еко ном ски 
ини ци ја ти ви. 

2.3.2. По стој но за ко но дав ство, 
кое овоз мо жу ва функ ци о ни ра ње
 на СП
По ве ќе то по стој ни со ци јал ни прет при ја ти-

ја функ ци о ни ра ат ка ко суб је кти ре ги стри ра-
ни спо ред За ко нот за здру же ни ја и за фон-
да ции, За ко нот за за дру ги те и За ко нот за 
вра бо ту ва ње ин ва лид ни ли ца. 

За ко нот за здру же ни ја и за фон да ции е 
ос нов ни от за кон што го ре гу ли ра ос но ва ње-
то и на чи ни те на ра бо те ње на не про фит ни 
ор га ни за ции ка ко здру же ни ја, фон да ции, 
ко а ли ции и сл. За ко нот обез бе ду ва оп шта 
рам ка за ра ко во де ње то на здру же ни ја та и 
на фон да ци и те, ка ко и за фи нан си ра ње то 
на гра ѓан ски те ор га ни за ции. По стој ни от За-
кон за здру же ни ја и за фон да ции доз во лу ва 
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еко ном ски актив но сти по вр за ни со одре де на 
ми си ја, до кол ку здо би е ни от при ход се ко ри-
сти за утвр де ни не про фит ни це ли на ор га-
ни за ци и те ре ги стри ра ни спо ред овој за кон. 
Исто та ка, За ко нот за со ци јал на та за шти та, 
За ко нот за бесп лат на прав на по мош и За ко-
нот за јав ни на ба вки пред ви ду ва ат мож ност 
гра ѓан ски от се ктор да обез бе ду ва ус лу ги. Со 
ог лед на прин ци пи те на ра ко во де ње спо ред 
за ко нот, не про фит на та при ро да на актив но-
сти те и за кон ски утвр де на та за бра на за ко ри-
сте ње средс тва за при ват ни це ли, за кон ска та 
рам ка ја де фи ни ра ос но ва та за здру же ни ја та 
и за фон да ци и те да се раз ви јат ка ко со ци јал-
ни прет при ја ти ја.    

Во 2000 го ди на, бе ше во ве ден За ко нот за 
вра бо ту ва ње ин ва лид ни ли ца, кој по тоа бе ше 
пред мет на ре ви ди ра ње во те кот на на ред ни-
те го ди ни. Овој за кон обез бе ду ва дра го це на 
под др шка за ос но ва ње и за функ ци о ни ра ње 
за штит ни друш тва, кои вра бо ту ва ат лица со 
попреченост (по ве ќе од 40 про цен ти од нив-
на та ра бот на си ла). Спо ред до стап ни те по да-
то ци, бро јот на за штит ни друш тва во Ма ке до-
ни ја е 291. Во вр ска со вра бо ту ва ње толица 
со попреченост во при ват ни ком па нии и кај 
дру ги ра бо то дав ци, За ко нот за вра бо ту ва ње 
ин ва лид ни ли ца пред ви ду ва фи нан си ски и 
дру ги при до би вки за це ли те на пот тик ну ва-
ње на ра бо то дав ци те (ка ко и на вра бо те ни-
те). Истра жу ва ња та по ка жу ва ат де ка мер-
ки те утвр де ни со овој за кон пре теж но се 
ко ри стат од стра на на за штит ни те друш тва, 
до де ка на дру ги от дел од биз нис-за ед ни ца-
та му не до сти га ат со од вет ни ин фор ма ции 
(Конект, 2014). По тре ба та за сен зи ти за ци ја и 
за еду ка ци ја на ра бо то дав ци те за да го сог-
ле да ат по тен ци ја лот за вра бо ту ва ње лица со 

попреченост и по тре ба та за до пол ни тел ни 
на по ри за ин фор ми ра ње на ра бо то дав ци те 
во вр ска со при до би вки те пред ви де ни со за-
кон се наг ла се ни со со од вет ни те истра жу ва-
ња на ова по ле (Конект, 2014). 

Исто ри ски гле да но, во Ма ке до ни ја пр ва-
та за дру га би ла ос но ва на во се ло Ро бо во 
во фор ма на по тро шу вач ка за дру га, до де ка 
вто ра та за дру га би ла ос но ва на во фор ма на 
ри бо лов на за дру га во До јран во 1914 го ди-
на (Сивчев и Ранделовиќ, 1966) и ос тва ри ле 
про ши ру ва ње вед наш по Вто ра та свет ска 
вој на, со офор му ва ње то на Ју гос ла ви ја и со 
фор ми ра ње то на зем јо дел ски те за дру ги, кои 
ду ри и де нес прет ста ву ва ат нај чест на чин на 
тру до во здру жу ва ње (Borzaga, Defourny и No-
gales, 2008). За дру ги те во по ра неш на Ју гос-
ла ви ја се ос но ва ле по др жав на ини ци ја ти ва. 
За дру ги те што се про мо ви ра ат од ас пект на 
со ци јал но то прет при е маш тво се ини ци ра ни 
од стра на на са ми те чле но ви, исто ка ко и за 
тра ди ци о нал ни от биз нис, без др жав но по-
сред ниш тво. 

За дру ги те се ре гу ли ра ни со За ко нот за за-
дру ги ка ко здру же ни ја ос но ва ни од нај мал-
ку три фи зич ки и прав ни ли ца со цел да се 
по до брат или за шти тат одре ден број точ но 
де фи ни ра ни еко ном ски ин те ре си во си те де-
лов ни об ла сти, освен во бан кар ски от се ктор 
и во дру ги де лов ни деј но сти за бра не ти со 
за ко нот. За дру ги те мо жат да ос тва ру ва ат до-
би вка и таа мо же да би де по де ле на ме ѓу чле-
но ви те, но под ус лов да ин ве сти ра ат нај мал-
ку пет про цен ти од про фи тот во ре зер ви ра ни 
средс тва за пер и од од 20 го ди ни. Тие мо жат 
да вос по ста ву ва ат до пол ни тел ни средс тва 
што мо же да се ко ри стат за це ли те на за дру-
га та или во слу чај на фи нан си ски кри зи.

2.4. Исто ри ско нас ледс тво  

Пра вен, со ци ја лен, еко ном ски и по ли тич ки 
кон текст во ми на то то за раз вој на СП и не го во 
вли ја ние врз акту ел ни те слу чу ва ња. 

Раз во јот на со ци јал ни те прет при ја ти ја во 
го ле ма ме ра е под вли ја ние на прав на та рам-
ка и на ин сти ту ци о нал на та под др шка, ко ја 
гра ѓан ско то оп штес тво и дру ги те прав ни 
фор ми што ја дви жат со ци јал на та еко но ми-

ја ја здо би ле во раз лич ни исто ри ски пер и о-
ди. Во след ни от дел од овој из ве штај се да ва 
прег ле дот на исто ри ски от кон текст во кој се 
раз ви ва ле фор ми те на со ци јал на еко но ми ја 
во Ма ке до ни ја.  

Пе ри дот за вре ме на СФРЈ
Те о рет ски, прет ста ву ва пре диз вик да се 

ела бо ри ра гра ѓан ско то оп штес тво во Со ци ја-
ли стич ка Фе де ра тив на Ре пуб ли ка Ју гос ла ви-
ја (во на та мош ни от текст: СФРЈ), но овој из ве-
штај се фо ку си ра на ор га ни за ци ски те фор ми 
што по сто е ле во те кот на оваа ера и кои се 
приз на е ни ка ко „прет ход ни ци“ на де неш ни те 
гра ѓан ски ор га ни за ции.  Актив но сти те и ка-
ра кте ри сти ки те на овие ор га ни за ци ски фор-
ми се ана ли зи ра ат во од нос на ка ра кте ри сти-
ки те на со ци јал ни те прет при ја ти ја ка ко што 
се де фи ни ра ни де нес,  Ана ли за та на прав на-
та рам ка и искус тва та од овој пер и од на СФРЈ 
по ка жу ва ат де ка оп штес тве ни те ор га ни за ции 
и здру же ни ја на гра ѓа ни што функ ци о ни раа 
во овој пер и од ги вклу чу ва ат прин ци пи те на 
со ци јал но прет при е маш тво ка кви што ги зна-
е ме де нес.  

Из во ри те на фи нан си ра ње на здру же ни-
ја та на гра ѓа ни беа де фи ни ра ни во нив ни-
те ин тер ни акти ка ко што е пред ви де но со 
За ко нот за здру же ни ја на гра ѓа ни од 1972 
го ди на. Овој за кон не ја ре гу ли ра експ ли-
цит но мож но ста за из вр шу ва ње еко ном ски 
актив но сти, кои во те кот на овој пер и од се из-
вр шу ваа во пра кти ка. За ко нот за оп штес тве-
ни ор га ни за ции и здру же ни ја на гра ѓа ни од 
1983 го ди на де фи ни ра де ка оп штес тве ни те 
ор га ни за ции мо жат да фор ми ра ат „ра бот-
ни ор га ни за ции“ за из вр шу ва ње еко ном ски 
актив но сти, кои ќе им слу жат на це ли те и на 
актив но сти те на оп штес тве на та ор га ни за ци ја 
ка ко што е де фи ни ра но во неј зи ни от Ста тут 
и во сог лас но со за кон. Ова е ја сен по ка за-
тел за прин ци пот на за бра на за ко ри сте ње 
средс тва за при ват ни це ли на со ци јал на та 
еко но ми ја. Во рам ки те на исти от член 15, 
овој пра вен акт има ли бе ра лен при стап со кој 
се по твр ду ва де ка оп штес тве на та ор га ни за-
ци ја мо же ди рект но да из вр шу ва еко ном ски 
актив но сти до кол ку не ма до вол но ус ло ви за 
фор ми ра ње по себ на ор га ни за ци ја.  Ме ѓу тоа, 
по ре стри кти вен при стап е при ме нет за здру-
же ни ја на гра ѓа ни што не мо жат ди рект но да 
из вр шу ва ат еко ном ски актив но сти. За ко нот 
за оп штес тве ни ор га ни за ции и здру же ни ја 
на гра ѓа ни од 1990 го ди на го за др жу ва овој 
при стап и во член 34 доз во лу ва овие прав ни 
суб је кти да из вр шу ва ат еко ном ски актив но-
сти до кол ку е ис пол не то за кон ско то ба ра ње 
за ус ло ви те за одре де на де лов на актив ност. 
Си сте мот на са мо у пра ву ва ње и за кон ски те 
одред би за упра ву вач ка та стру кту ра на овој 

вид ор га ни за ции е во сог лас ност со кри те-
ри у ми те за де мо крат ско упра ву ва ње, кое во 
де неш ни от кон текст е по вр за но со кон цеп тот 
на со ци јал ни прет при ја ти ја (чле но ви те 6,7 и 8 
од За ко нот, 1973; чле но ви те 10 и 11 од За ко-
нот, 1983; и чле но ви те 10 од За ко нот, 2010). 
Ти пич ни при ме ри за овој вид ор га ни за ции се 
мла дин ски те и кул тур ни цен три, кои обез бе-
ду ва ат еду ка тив ни кур се ви, ка ко и ус лу ги за 
па ту ва ње и за сме сту ва ње со по пуст. Овие 
ор га ни за ции и мно гу дру ги (ка ко што се из-
вид нич ки те ор га ни за ции) упра ву ва ле имот со 
зна чи тел на вред ност и одр жу ва ле фи нан си-
ска ста бил ност во овој пер и од. По ли тич ка та 
по ста ве ност и си сте мат ска та под др шка што 
ја ужи ва ле овие ор га ни за ции соз да ва ла по-
вол на сре ди на за нив ни раз вој ка ко еден вид 
со ци јал ни прет при ја ти ја.   

Мо де лот на оп штес тве ни ор га ни за ции за 
вре ме на Со ци ја ли стич ка Фе де ра тив на Ре-
пуб ли ка Ју гос ла ви ја (СФРЈ) прет ста ву ва вид 
со ци јал но прет при ја тие. Иа ко нив на та ми си-
ја и про фил нуж но не про из ле гу ва ле од со-
ци ја ли стич ка та иде о ло ги ја (ка ко на при мер 
Со јуз на из вид ни ци), тие би ле фор ми ра ни и 
оп сто ју ва ле во те кот на овој исто ри ски пер-
и од. Тие би ле дел од по го ле ма стру кту ра на 
ча дор-ор га ни за ции и со ве ти (ка ко на при мер 
Со јуз на со ци ја ли стич ка та мла ди на на Ма ке-
до ни ја) во кои др жа ва та игра ла до ми нант на 
уло га.

Се пак, мно гу број ни со ци ја ли стич ки ор га-
ни за ции ги со др же ле прин ци пи те што се ка-
ра кте ри стич ни за со ци јал ни те прет при ја ти ја 
во не о дам неш ни от ака дем ски и по ли тич ки 
ди скурс, ка ко што се: 

 Експ ли цит на цел за обез бе ду ва ње бе не-
фи ции за за ед ни ци те или за одре де ни гру пи 
во за ед ни ца та 

 Обез бе ду ва ње сто ка и ус лу ги на кон крет-
ни цел ни гру пи

 Ко ри сте ње на прет при е мач ки те прин ци-
пи за по стиг ну ва ње на сво и те це ли 

 Евен ту ал ни от ге не ри ран ви шок при ход 
се ре ин ве сти ра во ор га ни за ци ја та и за по тре-
би те на цел ни те гру пи

 Пар ти ци па тив ни упра ву вач ки стру кту ри 
Во тој пог лед, мо де лот на оп штес тве ни ор-

га ни за ции е од осо бе но зна че ње за раз во јот 
на со ци јал но то прет при е маш тво во Ма ке до-
ни ја. Тоа по ка жу ва де ка по сто е ла тра ди ци-
ја на со ци јал но прет при е маш тво и по крај 
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оп што то мис ле ње де ка тоа е не о дам не шен 
тренд под вли ја ние на зго ле ме ни от ин те рес 
на ЕУ за овој кон цепт.  

Во по ра неш на Ју гос ла ви ја, вра бо ту ва ње-
то лица со попреченост би ло ре гу ли ра но со 
За ко нот за ра бот ни од но си, кој пред ви ду вал 
по сто е ње за штит ни ра бо тил ни ци за обу ка и 
за вра бо ту ва ње лица со попреченост. Овие 
за штит ни ра бо тил ни ци има ле одре де ни фи-
нан си ски олес ну ва ња од стра на на др жа ва-
та. Има ло вра бо ту ва ња ду ри и во „отво ре-
на та еко но ми ја“. Во „отво ре на та еко но ми ја, 
лицата со попреченост, т.е., ор га ни за ци и те 
што вра бо ту ва ле ли ца со ин ва лид ност, не ма-
ле ни ка кви при ви ле гии од за ед ни ца та. Иа ко 
ра бо тил ни ци те во отво ре на та еко но ми ја во 
тој пер и од не би ле нај до бро ор га ни зи ра-
ни, тие би ле зна ча ен фа ктор во про це сот на 
вра бо ту ва ње и на ре ха би ли та ци ја на лицата 
со попреченост (Грујевски, 2004). Во СФРЈ 
за штит ни те друш тва би ле ди рект но за вис ни 
од дру ги друш тва. На при мер, ако ед на ком-
па ни ја про из ве ду ва ла ле ко ви, па ку ва ње то 
би ло обез бе ду ва нo од за штит но друш тво. 
За штит ни те друш тва во Ма ке до ни ја по сто јат 
од 1970 го ди на. Мла ди те, пак, во по ра неш-
на Ју гос ла ви ја пре ку здру жу ва ња во за дру ги, 
со ве ти, со ју зи и пре ку мож но сти те за при вре-
ме ни ра бот ни ан гаж ма ни се под го тву ва ле за 
па за рот на труд.

Ак цен тот на пра ва та, при о ри те ти те и на ин-
те ре си те на мла ди те во Ма ке до ни ја се за бе-
ле жу ва вед наш по Вто ра та свет ска вој на, со 
ос но ва ње то мла дин ски за дру ги, мла дин ски 
со ве ти, сту дент ски со ју зи, ра бот нич ки уни-
вер зи те ти и мла дин ски се кто ри во рам ки те на 
вла де јач ка та пар ти ја (Бојаџиевска, Шапкова, 
Забрчанец, Лазаров, Маричиќ, и Стојановска,  
2009). Здру жу ва ње то и со ра бо тка та на сред-
но школ ци те се од ви ва ла пре ку уче нич ки за-
дру ги што со ра бо ту ва ле со ком па ни и те и, 
глав но, до би ва ле ан гаж ман за бер ба на пло-
до ви, а при хо дот се ко ри стел за по кри ва ње 
на  тро шо ци те за ек скур зи ја за нај си ро маш-
ни те со у че ни ци, за но ви кни ги и за за ед нич ки 
прос ла ви. И сту ден ти те пре ку сту дент ски те 
за дру ги би ле ан га жи ра ни ка ко при вре ме ни 
ра бот ни ци од стра на на ком па ни и те, а за 
сво ја та ра бо та до би ва ле, на при мер, пла тен 
пре стој во сту дент ски дом (Додевски, 2015).  
Ва кви те за дру ги да ти ра ат од 1938 го ди на, а 

нив на та глав на цел е под го то вка на мла ди те 
за па за рот на труд пре ку ну де ње мож но сти за 
кра тко роч ни ра бот ни ан гаж ма ни (Шветман, 
2005).

За ко нот за мла дин ски за дру ги го ре гу ли ра 
ос но ва ње то, членс тво то, са мо у пра ву ва ње то, 
пра ва та и об вр ски те на мла дин ски те за дру ги. 
Се ко ја мла дин ска и сту дент ска за дру га, ка ко 
што е про пи ша но со за ко нот, тре ба ло да има 
ми ни мум 30 чле но ви. Овој за кон се сме тал 
за ре стри кти вен (Економски магазин, 2001), 
за тоа што доз во лу вал вра бо ту ва ње са мо на 
мла ди лу ѓе на во зраст од 15 до 27 го ди ни 
(член 12) ед наш го диш но. За дру га та ја ра ко-
во дат неј зи ни те чле но ви на на чин про пи шан 
со до го во рот за са мо у пра ву ва ње, Ста ту тот и 
ка ко што е про пи ша но со овој за кон. Ви си на-
та на на до ме стот, за ед но со кри те ри у ми те за 
се лек ци ја за вра бо ту ва ње се јас но де фи ни-
ра ни во до го во рот за са мо у пра ву ва ње на за-
дру га та (Закон за дружен труд, 1988). 

Во по ра неш на Ју гос ла ви ја, мла дин ски-
те за дру ги мно гу че сто би ле ан га жи ра ни во 
из град ба та на ка пи тал ни об је кти. Нив на та 
ор га ни за ци ска стру кту ра има ла јас но де фи-
ни ран си стем со јас но утвр де на ви зи ја. Хи е-
рар хи ска та по ста ве ност да ва ла шан са ме ѓу 
мла дин ци те да се изд во јат ли де ри и на овој 
на чин би ле иден ти фи ку ва ни ид ни те ра ко вод-
ни ка дри на др жа ва та и на ком па ни и те. Од 
дру га стра на, мла дин ски те за дру ги при до-
не су ва ле кон по до бра ор га ни за ци ја на сло-
бод но то вре ме на мла ди те ли ца. Ра бот ни те 
ак ции на бр зо би ле приз на е ни од стра на на 
офи ци јал ни те ор га ни, ка ко етаб ли ра на, ко-
рис на пла тфор ма за мо би ли зи ра ње на сè 
по по жел на та под др шка од ју гос ло вен ска та 
мла ди на (Вејзагиќ, 2013). 

Про ме не ти от кон текст
По не за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 

(1991 год.), а осо бе но со до не су ва ње то на но-
ви от за кон од 1998 го ди на, со ци ја ли стич ки те 
ор га ни за ции мо раа да се транс фор ми ра ат, 
што зна чи тел но вли ја е ше на нив но то ид но 
функ ци о ни ра ње и на мо де лот на со ци јал но 
прет при ја тие ка ко та ков. Бро јот на гра ѓан-
ски ор га ни за ции се зго ле ми по 1990 го ди на. 
По ли тич ка та тран зи ци ја од со ци ја ли стич ки 
кон де мо крат ски по ли тич ки си стем че сто се 
по вр зу ва со по ја ва та на гра ѓан ско то оп штес-

тво ка кво што го зна е ме де нес.  Во рам ки те 
на овој тран зи ци ски пер и од, беа фор ми ра ни 
го лем број гра ѓан ски ор га ни за ции со цел да 
се ре шат те ков ни те по тре би на со ци јал ни от 
кон текст. Ка ко ре зул тат на тоа, сле ду ва ше 
про це сот на ди вер си фи ка ци ја на ин те ре сот 
и тренд на раз вој на гра ѓан ско то оп штес тво. 
На по че то кот на де ве де сет ти те го ди ни, по 
рас па ѓа ње то на Ју гос ла ви ја, по стои тренд 
на фор ми ра ње ху ма ни тар ни, до бро твор ни и 
мла дин ски ор га ни за ции (Влада на Република 
Македонија, 2006).  Не за вис но ста на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја во 1991 го ди на до не се раз-
лич но де фи ни ра ње на гра ѓан ски от се ктор и 
не го во од во ју ва ње од др жав ни от си стем, што 
за гра ѓан ски те ор га ни за ции зна че ше фи нан-
си ска не за вис ност. На по че то кот на 1990 го-
ди на, стран ски те до на то ри поч наа да би дат 
актив ни, што вли ја е ше на по ле то на ин те рес 
на ор га ни за ци и те (Клековски, Стојанова, 
Јаковлевска и Нурединоска, 2011) и на нив-
ни те из во ри на фи нан си ра ње. Во овој пер и од 
ор га ни за ци и те ги ре стру кту ри раа сво и те ка-
ра кте ри сти ки ка ко „нев ла ди ни“ суб је кти што 
се це лос но од во е ни од др жав ни те акте ри и 
слу жат ка ко нив ни ко ре кто ри. Ка ко ре зул тат 
на тоа, сле деј ќи ги вред но сти те на стран ски-
те до на то ри и но ви те по ли тич ки слу чу ва ња, 
сре ди на та на де ве де сет ти те е поз на та по 
фор ми ра ње то гра ѓан ски ор га ни за ции што 
се фо ку си раа на чо ве ко ви те пра ва (Влада 
на Република Македонија, 2006). За ко нот за 
здру же ни ја на гра ѓа ни и фон да ции од 1998 
го ди на ги огра ни чи мож но сти те за еко ном-
ски актив но сти на ГО. Чле нот 7 од овој За-
кон утвр ду ва де ка здру же ни ја та на гра ѓа ни и 
фон да ци и те не мо жат да из вр шу ва ат еко ном-
ски актив но сти, освен ако не фор ми ра ат по-
се бен пра вен суб јект (тр гов ско друш тво или 
ак ци о нер ско друш тво). Ка ко и прет ход ни те 
прав ни ре ше ни ја, овој за кон, исто та ка, пред-
ви ду ва де мо крат ско упра ву ва ње на суб је кти-
те и иско ри сту ва ње на до би е ни от при ход за 
це ли што суб је ктот ги де фи ни рал во сво јот 
Ста тут. Исто та ка, во сог лас ност со чле но-
ви те 82 и 83, имо тот и средс тва та до де ле ни 
на оп штес тве ни те ор га ни за ции и здру же ни ја 
на гра ѓа ни што се до би е ни за ко ри сте ње од 
стра на на прет ход ни от по ли тич ки си стем се 
сме та ат за др жав на сопс тве ност. Ко ри сте ње-
то на овој имот (во мно гу слу чаи, кан це ла рии) 
би мо же ло да про дол жи са мо ако ор га ни за-

ци ја та што е пра вен нас лед ник се сог ла си 
да пла ќа на ем ни на на др жа ва та пред ви де на 
со до го вор. Овие за кон ски окол но сти кре и-
раа го лем пре диз вик за одр жу ва ње на кон-
ти ну и те тот на ор га ни за ци и те фор ми ра ни во 
прет ход ни от си стем, кои функ ци о ни раа ка ко 
фор ма на со ци јал ни прет при ја ти ја (мо дел на 
оп штес тве ни ор га ни за ции).  

Оп штес тве ни те ор га ни за ции трг наа по дру-
ги па ти шта на транс фор ма ци ја и раз вој.  Мно-
гу број ни ГО, вклу чу вај ќи ги Фе ри ја лен со јуз 
на Ма ке до ни ја и Со ју зот на из вид ни ци прав-
но се пре ре ги стри раа ка ко не за вис ни здру-
же ни ја на гра ѓа ни. Тие ја за др жаа сво ја та го-
ле ма ба за на чле но ви. Ме ѓу тоа, во пог лед на 
нив ни те ус лу ги и одрж ли вост, тие се со о чи ја 
со мно гу број ни пре диз ви ци. Пр во, по ве ќе то 
мла ди ли ца што ра бо теа за ГО во пер и о дот 
1996/1997 го ди на пре ста наа да до би ва ат ди-
рект ни др жав ни суб вен ции, вклу чу вај ќи ги и 
средс тва та за ло та ри ја. Вто ро, но ви от за кон 
од 1998 го ди на го огра ни чи ди рект но то ан га-
жи ра ње во актив но сти ба зи ра ни на па за рот. 
Здру же ни ја та што пла ни раа да вр шат еко-
ном ски актив но сти беа об вр за ни да фор ми-
ра ат тр гов ски друш тва. Тре то, но ви от за кон 
има ше вли ја ние врз нед виж ни от имот до де-
лен на оп штес тве ни те ор га ни за ции. Нед виж-
ни от имот се сме та ше за др жа вен имот и ГО 
имаа доз во ла да го ко ри стат за сво и те ста ту-
тар ни актив но сти спо ред до го вор во пис ме на 
фор ма и пла ќа ње на ем ни на на др жа ва та. Во 
пра кти ка, др жа ва та го пре зе де имо тот (ка ко 
мла дин ски от и из вид нич ки от камп во Охрид) 
и го пре на ме ни или во мно гу слу чаи го при ва-
ти зи ра ше за ко мер ци јал ни це ли. На оп штес-
тве ни те ор га ни за ции не им бе ше доз во ле но 
да го ко ри стат иа ко тие ди рект но при до не-
соа со сопс тве ни ре сур си во из град ба та на 
ин фра стру кту ра та. Оче ку ва но, овие окол-
но сти вли ја е ја на прет при е мач ки от дух и на 
де фи ни ра ње то на гра ѓан ски от се ктор ка ко 
се ктор што не из вр шу ва ди рект но еко ном ски 
актив но сти.  Овие слу чу ва ња вли ја е ја не са мо 
на фи нан си ска та одрж ли вост на са ми те ор-
га ни за ции, ту ку, што е уште по важ но, вли ја е ја 
на со ци јал ни те ус лу ги што ги обез бе ду ваа. 
Не кои од ус лу ги те, осо бе но тие што се по вр-
за ни со ко ри сте ње то нед ви жен имот, це лос-
но пре ста наа да по сто јат.  Дру ги те ус лу ги сè 
уште се обез бе ду ва ат, но со огра ни чен оп сег. 
Освен тоа, со ци ја ли стич ки те / ко му ни стич ки-
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те ми сии на не кои ор га ни за ции за ста реа.  
По 1998 го ди на, по ве ќе то гра ѓан ски ор га-

ни за ции и со ци јал ни прет при ја ти ја поч наа да 
за ви сат од стран ски фи нан си ра ња за одр жу-
ва ње на сво и те ус лу ги.  Не кои од нив се на-
ма ли ја би деј ќи не мо же да ги по кри јат опе-
ра тив ни те тро шо ци. ГО во Ма ке до ни ја има ат 
раз лич ни из во ри на фи нан си ра ње. Истра жу-
ва ње то што се фо ку си ра ше на си ту а ци ја та во 
2009 го ди на, по ка жа де ка ре тко еден из вор 
со чи ну ва по ве ќе од 80 про цен ти од вкуп ни от 
бу џет на ед на ор га ни за ци ја. Ме ѓу на род ни те и 
стран ски те до на то ри, вклу чу вај ќи ја и Европ-
ска та уни ја, се глав ни от из вор на фи нан си-
ра ње на по го ле ми от број ГО во Ма ке до ни ја, 
но не за не мар ли во е де ка чле на ри на та е, 
исто та ка, еден од из во ри те на фи нан си ра-
ње на нај го ле ми от број ГО (51,2%) (Клековски, 
Стојанова, Јаковлевска и Нурединоска, 2011).  
Од дру га стра на, по да то ци те за стру кту ра та 
на при хо ди те на гра ѓан ски от се ктор по ка жу-
ва ат де ка 17 про цен ти од при хо дот во 2008 
го ди на и 13 про цен ти од при хо дот во 2009 го-
ди на е од про даж ба на сопс тве ни про из во ди, 
сто ка и ус лу ги (Смилевски, 2011). Ова е ја сен 
по ка за тел за по сто е ње то еко ном ска актив-
ност и по крај ре стри ктив на та за кон ска рам ка. 

Во те кот на про це сот на тран зи ци ја, за-
штит ни те друштва во Ма ке до ни ја по ми наа 
низ мно гу број ни про ме ни. Сле деј ќи ги по-
зи тив ни те при ме ри на зем ји те-член ки на ЕУ, 
во 2000 го ди на во Ма ке до ни ја се до не се За-
ко нот за вра бо ту ва ње ин ва лид ни ли ца, со 
глав на цел биз ни сот да се пот тик не да вос-
по ста ви за штит ни друш тва и да се сти му ли ра 
вра бо ту ва ње то на лицата со попреченост. 
По тоа, во 2005 го ди на бе ше до не сен За ко нот 
за при ва ти за ци ја и за куп на гра деж но зем-
ји ште во др жав на сопс тве ност, за штит ни те 
друш тва ја за гу би ја под др шка та од др жа ва-
та, а не кои од нив беа ли кви ди ра ни, оти доа 
во сте чај или беа при ва ти зи ра ни.  

Пред да поч не со сво ја та ра бо та, ра бо-
то да ве цот тре ба да до бие Од лу ка од над-
леж ни те ин сти ту ции, ка ко што се Тру до ва та 
инс пек ци ја и дру ги ин сти ту ции су штин ски 
за не го ва та ра бо та, ка ко по твр да де ка про-
сто рот за ра бо та ги ис пол ну ва ми ни мал ни те 
тех нич ки ус ло ви и стан дар ди за ос тва ру ва ње 
кон крет ни де лов ни актив но сти. За по до бру-
ва ње на ус ло ви те за вра бо ту ва ње лица со 
попреченост, прис по со бу ва ње на ра бот но-

то ме сто и на ба вка на опре ма, за штит но то 
друш тво до би ва фи нан си ска под др шка од 
Спе ци јал ни от фонд за по до бру ва ње на ус ло-
ви те за вра бо ту ва ње и за ра бо та на лицата со 
попреченост. Со из ме на та на За ко нот за вра-
бо ту ва ње ли ца со ин ва лид ност се пред ви ду-
ва де ка за штит но то друш тво за прис по со бу-
ва ње на ра бот но то ме сто мо же да до бие до 
20 про сеч ни пла ти исп ла те ни во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја во ме се цот пред под не су ва ње то 
на ба ра ње то за на ба вка на опре ма. Ра бот но-
то ос по со бу ва ње со вра бо ту ва ње на лицата 
со попреченост е ре гу ли ра но во по ли ти ка та 
за ра бот но ос по со бу ва ње на ли ца та со ин ва-
лид ност и во За ко нот за вра бо ту ва ње ли ца со 
ин ва лид ност, ка ко и за ко ни те за из ме ну ва ње 
и за до пол ну ва ње на За ко нот за вра бо ту ва ње 
ин ва лид ни ли ца.  

Во 2006 го ди на бе ше до не сен За ко нот за 
аген ции за при вре ме ни вра бо ту ва ња со цел 
утвр ду ва ње ос но ва за про мо ви ра ње на ус лу-
ги те во про це сот на по сре ду ва ње за вра бо-
ту ва ње и ре гу ли ра ње на ста ту сот на ли ца та 
при вре ме но ан га жи ра ни кај ра бо то дав ци 
пре ку мла дин ски за дру ги или од стра на на 
са ми те ра бо то дав ци, без пот пи шу ва ње до го-
вор. Во сог лас ност со чле нот 22 од За ко нот 
за аген ци и те за при вре ме ни вра бо ту ва ња 
си те по стој ни мла дин ски за дру ги има ле об-
вр ска да ја усог ла сат сво ја та ра бо та со овој 
нов за кон во рок од три ме се ци за да не би дат 
из бри ша ни од офи ци јал ни от ре ги стар. 

Де нес, спо ред ре ги ста рот на Аген ци ја та за 
вра бо ту ва ње, по сто јат вкуп но 21 офи ци јал но 
ре ги стри ра ни аген ции за при вре ме но вра бо-
ту ва ње (15 во Скоп је, ед на во Го сти вар, ед на 
во Ко ча ни, ед на во Би то ла, две во При леп и 
ед на во Стру ми ца, или 18 аген ции со ли цен-
ца А и три аген ции со ли цен ца Б). Аген ци ја-
та за при вре ме ни вра бо ту ва ња мо ра да би де 
ре ги стри ра на во ре ги ста рот на Ми ни стерс-
тво то за труд и со ци јал на по ли ти ка и тре ба 
да обез бе ди бан кар ска га ран ци ја од 10.000 
евра за ма кси мум 100 до го во ри за вра бо ту ва-
ње (ли цен ца В), 20.000 евра за ма кси мум 250 
до го во ри (ли цен ца Б) и 30.000 евра за по ве ќе 
од 250 до го во ри го диш но (ли цен ца А). Оваа 
бан кар ска га ран ци ја ќе би де акти ви ра на во 
слу чај ра бот ни кот да не при мил пла та во пер-
и од од три ме се ци. 

По 2010 го ди на: Мож но ста за еко ном ски 
актив но сти што тре ба да ги вр шат ГО, бе ше 

об но ве на со За ко нот за здру же ни ја на гра ѓа-
ни и фон да ции од 2010 го ди на.  Ка ко што се 
ба ра со За ко нот, до би вка та не тре ба да би де 
цел са ма по се бе, ту ку ќе би де ре ин ве сти ра-
на / иско ри сте на за утвр де ни це ли на гра ѓан-
ска та ор га ни за ци ја и за фи нан си ра ње на неј-
зи ни те актив но сти (ка ко и ре дов ни тро шо ци 
вклу чу вај ќи хо но ра ри) (Ми ов, 2013). Исто та ка, 
ко га се вр ши ди рект на еко ном ска актив ност, 
са ма та актив ност мо ра да би де по вр за на со 
це ли те на ор га ни за ци ја та. За ко нот, исто та ка, 
ги оп фа ќа ка ра кте ри сти ки те на со ци јал но то 
прет при е маш тво ка ко што е за бра на за ко ри-
сте ње средс тва за при ват ни це ли и де мо крат-
ско упра ву ва ње. Со овој За кон се отво ра мож-
но ста за со ци јал но до го ва ра ње во рам ки те на 
ме ха низ мот на јав но ов ла сту ва ње. Пре фр ла-
ње то на ов ла сту ва ње то од цен трал на та и ло-
кал на та власт на гра ѓан ски те ор га ни за ции е 
овоз мо же но во сог лас ност со про гра ма та и 
по стап ки те утвр де ни од стра на на ин сти ту-
ци и те и дру ги за ко ни (Миов, 2013).  По крај 
тоа, со За ко нот за со ци јал на за шти та од 2004 
го ди на се обез бе ду ва мож ност за со ци јал но 
до го ва ра ње ме ѓу гра ѓан ски те ор га ни за ции и 
Ми ни стерс тво то за труд и за со ци јал на по-
ли ти ка. Во окол но сти во кои фи нан си ска та 

одрж ли вост е го лем пре диз вик за гра ѓан ски-
те ор га ни за ции, мож но ста за вр ше ње сто пан-
ски деј но сти е од го ле мо зна че ње. Мож но ста 
за со ци јал но до го ва ра ње обез бе ду ва до пол-
ни тел на мож ност за раз вој на со ци јал на та 
еко но ми ја во Ма ке до ни ја. Оваа рам ка бе ше 
иско ри сте на од стра на на гра ѓан ски те ор га-
ни за ции во об ла ста на обез бе ду ва ње ус лу ги 
и де ин сти ту ци о на ли за ци ја на мар ги на ли зи-
ра ни те гру пи, ка ко што се „По ра ка Не го ти но“ 
и „По кров“. Овие актив но сти се под др жа ни и 
од средс тва та што се на рас по ла га ње во рам-
ки те на Ин стру мен тот за прет при стап на по-
мош (ИПА) на ЕУ и на Европ ски от ин стру мент 
за де мо кра ти ја и за чо ве ко ви пра ва (ЕИДХР), 
во рам ки те на при о ри те ти те за вра бо ту ва-
ње и со ци јал на та ко хе зи ја. Мно гу е важ но 
за гра ѓан ско то оп штес тво да обез бе ди сво ја 
фи нан си ска одрж ли вост во си ту а ци ја на пов-
ле ку ва ње на по стој ни те го ле ми стран ски из-
во ри на фи нан си ра ње (Клековски, Стојанова, 
Јаковлевска и Нурединоска, 2011)  Овие 
окол но сти го зго ле ми ја ин те ре сот кај ГО за 
раз ви ва ње пла но ви за со ци јал но прет при е-
маш тво. Це лос но ква ли фи ку ва ни со ци јал ни 
прет при ја ти ја ра бо тат ре ги стри ра ни ка ко 
гра ѓан ски ор га ни за ции. 
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III НАОДИ ОД 
ИСТРАЖУВАЊЕТО

За це ли те на истра жу ва ње то, беа изд во е-
ни се дум мар ги на ли зи ра ни гру пи: же ни (не-
вра бо те ни и еко ном ски не а ктив ни по ра ди 
обес хра бру ва ње), мла ди ли ца (не вра бо те ни, 
кои не се дел од обра зов ни от си стем и има ат 
ме ѓу 16 и 29 го ди ни), Ро ми (не вра бо те ни ли ца 
што се иден ти фи ку ва ат ка ко Ро ми, Егип ќа ни, 
Син ти, Но ма ди, Чер га ри...) не ква ли фи ку ва ни 
/ не о бра зо ва ни (не вра бо те ни ли ца со ос нов-
но обра зо ва ние или без обра зо ва ние), ли ца 
со ин ва лид ност (не вра бо те ни ли ца со преч ки 
во раз во јот), ко рис ни ци на дро га и на ал ко хол 
(не вра бо те ни ко рис ни ци на дро га и на дру ги 
пси хо троп ни суп стан ции и не вра бо те ни ко-
рис ни ци на ал ко хол) и без дом ни ци (не вра бо-
те ни ли ца што жи ве ат на ули ца и се гле да ат 
се бе си ка ко без дом ни ци, без раз ли ка да ли 
има ат нед ви жен имот до кој, мо же би, не ма ат 
при стап). 

Истра жу вач ки от тим на Асо ци ја ци ја та за 
истра жу ва ње, ко му ни ка ции и за раз вој „Паб-
лик“ го спро ве ду ва ше истра жу ва ње то на те-
рен и  на пра ви ин терв јуа со се дум 7 до 14 ли-
ца по ка те го ри ја оби ду вај ќи се да ја раз бе ре 
по лож ба та на ис пи та ни ци те, проб ле ми те со 
кои се со о чу ва ат и мож но сти те за нив ни при-
стап до па за рот на тру дот пре ку со ци јал ни 
прет при ја ти ја. Во исто вре ме, се истра жу ва-
ше и вли ја ни е то на со ци јал ни те бе не фи ции 
врз мо ти ва ци ја та за вклу чу ва ње на па за рот 
на труд. Истра жу ва ње то се спро ве ду ва ше во 
пер и о дот од ју ли до но ем ври, 2015 го ди на.

 
3.1.1. Мла ди ли ца 
Во те кот на пос лед ни те не кол ку го ди ни, сè 

по го ле мо по ли тич ко вни ма ние се по све ту ва 
на вра бо ту ва ње то мла ди ли ца во Ма ке до ни ја 
по ра ди те шко ти и те со кои се со о чу ва ат при 
вле гу ва ње то на па за рот на тру дот, ком би ни-
ра ни со до пол ни тел ни от то вар на го лем број 
мла ди ли ца со не си гу рен ра бо тен ан гаж ман, 
че сто во не фор мал на та еко но ми ја (Action 
plan on youth employment, 2012). Стап ка та на 

не вра бо те ни мла ди ли ца (15-24) во Ма ке до-
ни ја во 2014 го ди на из не су ва ше 53,1 про цен-
ти, што прет ста ву ва зго ле му ва ње од 1,2 про-
цент во спо ред ба со 2013 го ди на и во зем ја та 
е ре чи си двој но по го ле ма од стап ка та на не-
вра бо те ност на во зрас ни (Државен завод за 
статистика, 2014). На ци о нал на та стра те ги ја 
за мла ди (2005-2025) има цел да ја по до бри 
по лож ба та на мла ди те ли ца (15-29 го ди ни) 
пре ку: зго ле му ва ње на ква ли те тот на фор-
мал но то и на не фор мал но то обра зо ва ние; 
про мо ви ра ње на прет при е маш тво то; по до-
бру ва ње на учес тво то на мла ди те во јав ни от 
жи вот и во до не су ва ње то од лу ки. Вра бо ту ва-
ње то мла ди ли ца е наг ла се но и во На ци о нал-
на та стра те ги ја за вра бо ту ва ње 2015 го ди на, 
а во ак ци ски от план е на пра вен при о ри тет на 
актив но сти те за про мо ви ра ње на вра бо ту ва-
ње то на мла ди те. Ефе кти те од два та стра те-
ги ски до ку мен та тре ба до пр ва да се ви дат.

  
ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
При ме ро кот се со стои од се дум ли ца од кои 

че ти ри се же ни, а трој ца се ма жи. Си те жи ве-
ат во ур ба ни об ла сти. Најм ла ди от ис пи та ник 
е на во зраст од 20 го ди ни, а нај ста ри от на во-
зраст од 27 го ди ни. Си те ис пи та ни ци се сам ци 
и жи ве ат со сво и те ро ди те ли.  Са мо еден од 
нив бил оже нет и има де те, но и тој жи вее со 
сво и те ро ди те ли би деј ќи е раз ве ден.  Шест ми-
на од нив се со ви со ко обра зо ва ние, а еден 
од нив е со сред но обра зо ва ние. Трој ца ис-
пи та ни ци жи ве ат во до ма ќинс тво со три ли ца, 
двај ца ис пи та ни ци - во до ма ќинс тво со че ти ри 
ли ца и дру ги двај ца ис пи та ни ци жи ве ат во до-
ма ќинс тво со пет ли ца.  Во од нос на про сеч-
ни от ме се чен при ход, трој ца ис пи та ни ци не 
да доа од го вор на пра ша ње то, еден ис пи та ник 
при ја ви про се чен ме се чен при ход од 53 евра, 
друг ис пи та ник од 200 евра и двај ца ис пи та-
ни ци од по ве ќе од 700 евра. 

Си те ис пи та ни ци од гру па та мла ди не вра-
бо те ни  ли ца го де лат мис ле ње то за зна чи тел-

3.1. Ре зул та ти од ана ли за та на 
по да то ци те за ко рис ни ци на СП
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но огра ни че ни те мож но сти за вра бо ту ва ње 
во зем ја та, исто вре ме но наг ла су вај ќи де ка 
кон ти ну и ра но ап ли ци ра ат за ра бо та. Оваа 
гру па ис пи та ни ци проб ле мот за сво ја та не-
мож ност за вклу чу ва ње на па за рот на тру дот 
ја ло ци ра ат и во нив на та по ли тич ка не у трал-
ност и неч ле ну ва ње то во по ли тич ки пар тии 
ка ко ус лов за до би ва ње ра бот но ме сто, ка ко 
и во ма ке дон ски от обра зо вен си стем, кој без 
план про ду ци ра ка дри што не се по треб ни на 
па за рот на тру дот. „Уни вер зи те ти те тре ба 
да при ма ат сту ден ти во сог лас ност со по
тре би те на па за рот на труд сог ле ду вај ќи го 
де фи ци тот од про фе си о нал ци, во спро тив но, 
мно гу мла ди ли ца ќе се здо би јат со уни вер зи
тет ска дип ло ма, но без мож но сти за вра бо
ту ва ње“ (25 годишна испитаничка). Еден од 
ис пи та ни ци те наг ла си и де ка ра бо то дав ци те 
ја зло у по тре бу ва ат се гаш на та со стој ба на 
па за рот на тру дот и не го це нат ква ли те тот 
на ра бот ни кот, кој е пла тен мно гу по мал ку 
откол ку што зас лу жу ва.

Си те ис пи та ни ци се со одре де но ра бот но 
искус тво, но пре теж но во об ла сти што не се 
по вр за ни со нив на та про фе си ја и ин те ре си. 
Со иск лу чок на еден ис пи та ник, кој по ра но 
бил вра бо тен по ве ќе од ед на го ди на, си те 
дру ги ра бо те ле са мо се зон ски или на ра-
бот ни ме ста со скра те но ра бот но вре ме, без 
до го вор за вра бо ту ва ње. Двај ца од ис пи та-
ни ци те ра бо тат хо но рар но пре ку ин тер нет, 
а дру ги двај ца хо но рар но се ан га жи ра ни во 
ком па нии во кои се пла те ни по мал ку од про-
сеч на та пла та во Ма ке до ни ја.  

Си те ис пи та ни ци наг ла си ја де ка има ат 
жел ба за ра бо та и пет од се дум ис пи та ни ци 
из ја ви ја де ка се под го тве ни уште де нес да 
поч нат со ра бо та. Ед на ис пи та нич ка наг ла-
си де ка раз мис лу ва да се са мо вра бо ти ка ко 
умет ник, а дру га ис пи та нич ка ре че де ка не 
са ка да се вра бо ти за што на тој на чин неј зи-
ни те ро ди те ли би ги за гу би ле со ци јал ни те бе-
не фи ции. „Ра бо там во раз лич ни про дав ни ци, 
но се тру дам да не оста нам пре дол го на ед но 
ме сто за да из бег нам вра бо ту ва ње и хо но рар 
на сме тка за што на тој на чин мо и те ро ди
те ли би ја за гу би ле со ци јал на та по мош. Би ја 
пре ки на ла оваа пра кти ка ко га би наш ла ста
бил но вра бо ту ва ње на кое не ма да би дам лес
на цел за отказ“. (24-го диш на ис пи та нич ка ) 

Ко га ис пи та ни ци те беа пра ша ни ка кви 
про ме ни тре ба да се слу чат за да поч нат да 

ра бо тат, си те да доа раз лич ни, но исто вре-
ме но и не си гур ни од го во ри.  По ве ќе то од 
нив глав ни от проб лем го гле да ат во мно гу 
по ши ро ки те со ци јал ни проб ле ми откол ку во 
са ми от па зар на тру дот. Еден ис пи та ник сме-
та де ка за па за рот на тру дот да функ ци о ни ра 
по до бро, пр во тре ба да се на пра ват ре фор-
ми во обра зов ни от си стем. Со ова е по вр за но 
и мис ле ње то на друг ис пи та ник, кој наг ла си 
де ка до кол ку има по ква ли тет но обра зо ва-
ние, сту ден ти те би се чув ству ва ле мно гу по-
под го тве ни и по си гур ни во се бе во од нос на 
сво и те ве шти ни и  нив но то зна е ње би би ло 
по ба ра но. „Со ва ков обра зо вен си стем, се кој 
мо же да до бие дип ло ма во одре де на об ласт 
и по тоа са мо тре ба да има вр ски, поз нај ни-
ци или да чле ну ва во по ли тич ка пар ти ја за да 
се вра бо ти“(26 годишен испитаник)  Трој ца 
ис пи та ни ци сме та ат де ка ра бо ти те мо жат да 
се по до брат ако са ми те ра бо то дав ци поч нат 
да ба ра ат ква ли фи ку ва ни ли ца со со од вет но 
обра зо ва ние и во исто вре ме да ја це нат нив-
на та ра бо та и труд. „На це ло то оп штес тво 
му се по треб ни ре фор ми, а не са мо на па за
рот на тру дот“ (25 годишен испитаник) .

Мла ди те ли ца се пре теж но се за ин те ре си-
ра ни за ра бот ни ме ста за кои се ква ли фи ку-
ва ни. Освен еден, си те ис пи та ни ци би са ка ле 
ра бот на по зи ци ја во сог лас ност со сво и те 
сту дии.  Са мо ед на од ис пи та ни ци те из ја ви 
де ка не е за до вол на со дип ло ма та и пре фе-
ри ра да кре и ра рач но изра бо тен на кит. Друг 
ис пи та ник би са кал да ра бо ти ка ко за бен 
тех ни чар, но по ра ди си ро ма шти ја та во ко ја 
жи вее це ло то не го во се мејс тво, ис пи та ни кот 
наг ла си де ка ќе при фа ти се ка ква ра бо та са-
мо ако му обез бе ди си гур но вра бо ту ва ње и 
оси гу ру ва ње. 

Са мо трој ца ис пи та ни ци сме та ат де ка им е 
по треб на обу ка за кое би ло ра бот но ме сто и 
ве лат де ка би ги ин ве сти ра ле ре сур си те што 
им се на рас по ла га ње ка ко што се вре ме, па-
ри и, до кол ку е по треб но, и па ту ва ње, за да 
се до о бу чат. Дру ги те че тво ри ца ис пи та ни ци 
сме та ат де ка не им е по треб на обу ка или на-
та мо шен раз вој на ка ри е ра та и де ка вед наш 
мо жат да поч нат да ра бо тат на пре фе ри ра-
ни те ра бот ни ме ста.  Еден од ма шки те ис пи-
та ни ци и три од жен ски те ис пи та ни ци из ја ви-
ја де ка ни ко гаш не би при фа ти ле да ра бо тат 
ка ко кел не ри би деј ќи во на ше то оп штес тво 
тоа е пот це не та ра бо та. Дру ги те ис пи та ни ци, 

пак, из ја ви ја де ка не би при фа ти ле ра бо та во 
ад ми ни стра ци ја ка ко служ бе ник, чи стач или 
те шка фи зич ка ра бо та. Ко га ис пи та ни ци те во 
оваа гру па беа пра ша ни за ми ни мал на та пла-
та под ко ја не би при фа ти ле не ко ја ра бо та, 
од го во ри те беа раз лич ни, поч ну вај ќи од 100 
евра до 280 евра. Ин те рес но е тоа што ис пи-
та ни ци те, чи и што ро ди те ли има ат по ви со ки 
при ма ња, би при фа ти ле да ра бо тат за по ни-
ска пла та, до де ка ис пи та ни ци те што жи ве е ле 
са мо стој но одре де но вре ме и чи и што ро ди-
те ли има ат по ни ски при ма ња, не би при фа ти-
ле пла та по ни ска од 150 евра.  

Имај ќи ги пред вид пре дус ло ви те за со ци-
јал ни бе не фи ции пред ви де ни во За ко нот за 
со ци јал на за шти та8, ни ту еден од ис пи та ни-
ци те не при ја ви де ка при ма со ци јал ни бе-
не фи ции. Си сте мот на бе не фи ции за не вра-
бо те ност ре чи си не ги оп фа ќа мла ди те ли ца 
по ра ди тоа што не ги по кри ва ли ца та што 
прв пат ба ра ат ра бо та. Са мо ро ди те ли те на 
еден ис пи та ник при ма ат со ци јал ни бе не фи-
ции во из нос од 55 евра, до де ка ро ди те ли те 
на си те дру ги ис пи та ни ци ни ко гаш не при ма-
ле со ци јал на по мош.  

Си те ис пи та ни ци го де лат мис ле ње то де ка 
со ци јал ни те бе не фи ции во зем ја та се прем-
но гу ни ски и со нив не мо же да се пла ти ки-
ри ја, сме тки, хра на ни ту дру ги тро шо ци по вр-
за ни со до ма ќинс тво то.  Дру га ра бо та за ко ја 
си те се сог ла си ја е де ка ус ло ви те за до би ва-
ње со ци јал ни бе не фи ции се прем но гу стро ги 
и по стап ка та е прем но гу комп ли ку ва на. По-
ве ќе то ис пи та ни ци ге не рал но се сог ла су ва ат 
де ка се ит но по треб ни ре фор ми и по до бру-
ва ња на си сте мот за со ци јал ни бе не фи ции, 
од нос но де ка е по треб но до пол ну ва ње на 
по стој ни от За кон за со ци јал на за шти та од ас-
пект на мла ди те не вра бо те ни ли ца. „Ка ко и во 
се ко ја дру га зем ја, др жа ва та тре ба да обез бе
ди со ци јал ни бе не фи ции за мла ди те што дип
ло ми ра ле, а не мо жат да нај дат ра бо та, но 
и да овоз мо жи ин те гра ци ја на ли ца та што 
се из др жу ва ат од со ци јал ни бе не фи ции во со
ци јал ни те про це си би деј ќи ин те гра ци ја та е 
нај важ ни от про цес за овие лу ѓе и мо же да се 
по стиг не са мо пре ку нив но вра бо ту ва ње“. (25 

годишна испитаничка)
Што се од не су ва до жи вот ни те окол но сти, 

си те ис пи та ни ци жи ве ат со сво и те ро ди те ли, 
што зна чи де ка тро шо ци те што ги по кри ва ат 
ос нов ни те по тре би ка ко што се сме тки, хра-
на и си те ви до ви тро шо ци по вр за ни со до ма-
ќинс тво то, се на то вар на нив ни те ро ди те ли. 
Ни е ден од нив не при до не су ва кон при хо ди те 
на до ма ќинс тво то. Во ос но ва, си те мла ди ли-
ца со кои е на пра ве но ин терв ју за ра бо ту ва ат 
со се зон ска ра бо та и со ра бо та со скра те но 
ра бот но вре ме или ка ко хо но рар ни ра бот ни-
ци, но па ри те што ги за ра бо ту ва ат се нез на-
чи тел ни во од нос на тро шо ци те по вр за ни со 
до ма ќинс тво то.  

Си те ис пи та ни ци се сог ла си ја де ка вла да та 
тре ба да ги зго ле ми шан си те за вра бо ту ва ње 
пре ку отво ра ње но ви ра бот ни ме ста, а трој ца 
ис пи та ни ци го гле да ат проб ле мот од раз лич-
на глед на точ ка и под ла бо ко го ана ли зи ра ат.  
Еден од нив сме та де ка глав на та при чи на за 
ви со ка та стап ка на не вра бо те ност во Ма ке-
до ни ја е лес ни от при стап до уни вер зи тет и 
не го ви от ква ли тет со што се олес ну ва дип ло-
ми ра ње то на по ве ќе то сту ден ти. „Ма ке до ни ја 
е цен тра ли зи ра на др жа ва со што се спре чу ва 
раз во јот на ме ста та над вор од Скоп је, а глав
ни от град ста ну ва единс тве но то ме сто со 
мож но сти за вра бо ту ва ње обра зо ва ни лу ѓе“. 
(27 годишен испитаник).  Дру ги те двај ца сме-
та ат де ка ко ре нот на проб ле мот ле жи дла бо-
ко во еко ном ски от и во по ли тич ки от си стем 
на др жа ва та и вла да та не ма да го по до бри 
ква ли те тот на жи во тот ако ра бо ти на пра ша-
ње то за вра бо ту ва ње ка ко на по се бен дел од 
це ли от си стем и де ка до кол ку др жа ва та не 
мо же да обез бе ди при стој на ра бо та за си те, 
то гаш таа, ка ко од го вор на за до бро со стој ба-
та на се кој гра ѓа нин, тре ба да обез бе ди фи-
нан си ска под др шка за се кој гра ѓа нин.

 
3.1.2 Ли ца со фи зич ки или 
со мен тал ни преч ки во раз во јот
Ли ца та со преч ки во раз во јот во Ма ке до ни-

ја сè уште се со о чу ва ат со преч ки во це лос-
на та ре а ли за ци ја на сво јот по тен ци јал. Тие 

8  Во согласност со Законот за социјална заштита,„Службен весник“ бр. 79 од 24.06.2009 год., член 44, 
социјални бенефиции можат да се исплаќаат само на деца без родители или родителска грижа до 
18-годишна возраст. 
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се и со ци јал но иск лу че ни и мар ги на ли зи ра-
ни. Па ке ти те со со ци јал ни бе не фи ции што 
ги до би ва ат ли ца та со преч ки во раз во јот се 
по ве ќе сим бо лич ни, откол ку ко рис ни за до-
сто инс твен жи вот.  Сле деј ќи ги по зи тив ни те 
при ме ри на зем ји те-член ки на ЕУ, во 2.000 
го ди на во Ма ке до ни ја се до не се За ко нот за 
вра бо ту ва ње ли ца со по пре че но сти, со глав-
на цел да се пот тик не биз ни сот да фор ми ра 
за штит ни друш тва и да се сти му ли ра вра бо-
ту ва ње то на ли ца со преч ки во раз во јот. Во 
2005 го ди на со За ко нот за при ва ти за ци ја и 
за за куп на гра деж но зем ји ште во др жав на 
сопс тве ност, за штит ни те друш тва ја за гу би ја 
под др шка та од др жа ва та, а не кои од нив беа 
ли кви ди ра ни, оти доа во сте чај или беа при-
ва ти зи ра ни. За ко нот за вра бо ту ва ње ли ца со 
по пре че но сти пред ви ду ва мож но сти, но во 
пра кти ка мно гу по че сто има зло у по тре ба на 
до го во ри те за вра бо ту ва ње и на суб вен ци и те 
откол ку што е мер ка што ја уб ла жу ва мар ги-
на ли за ци ја та на оваа гру па. 

ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та ли ца со преч ки во раз во јот, на-

пра ве ни се ин терв јуа со не вра бо те ни ли ца со 
одре ден сте пен на мен тал на или на те лес на 
ин ва лид ност. Си те ис пи та ни ци, освен двај ца, 
жи ве ат со сво ја та ин ва лид ност од ра ѓа ње. 
При ме ро кот се со стои од еди на е сет ли ца, 
шест же ни и пет ма жи, на во зраст од 20 до 
39 го ди ни. Еден ис пи та ник со уме ре на мен-
тал на ин ва лид ност наг ла си де ка не са ка да 
ра бо ти, ни ту се га, ни ту во ид ни на и ка ко ре-
зул тат на тоа ис пи та ни кот е ана ли зи ран са мо 
во гру па та пра ша ња за ра бот на ин те гра ци ја. 
Двај ца ис пи та ни ка жи ве ат во ру рал на об ласт, 
а дру ги те де вет во ур ба на сре ди на. Осум ис-
пи та ни ка има ат уме ре на мен тал на ин ва лид-
ност, а трој ца се со те лес на ин ва лид ност. 
Са мо двај ца ис пи та ни ка се во брак, еден од 
нив има де те, до де ка си те дру ги ис пи та ни ци 
се сам ци. Двај ца та ис пи та ни ци од ру рал на та 
сре ди на не ма ат обра зо ва ние, двај ца ис пи-
та ни ци се со ос нов но обра зо ва ние, пет ми на 
има ат за вр ше но сред но обра зо ва ние, а еден 
ис пи та ник не го до за вр шил обра зо ва ни е то 
во сред но то учи ли ште. Са мо еден ис пи та ник 
има за вр ше но тер ци јар но обра зо ва ние. Три 
ис пи та ни ка жи ве ат во до ма ќинс тва со по ве-
ќе од пет ли ца, трој ца дру ги во до ма ќинс тва 
со три чле на, еден ис пи та ник жи вее во до ма-

ќинс тво со пет ли ца, дру ги двај ца во до ма-
ќинс тва со две ли ца, еден ис пи та ник жи вее 
во до ма ќинс тво со че ти ри ли ца, до де ка са мо 
ед но ли це жи вее во цен тар за ли ца со мен-
тал ни преч ки во раз во јот.  Пет од вкуп но еди-
на е сет ис пи та ни ци од оваа ка те го ри ја не ма ат 
увид во се меј ни те фи нан сии, а еден ис пи та-
ник не се чув ству ва ше при јат но да да де од-
го вор. Двај ца ис пи та ни ка при ја ви ја про се чен 
при хо дот на до ма ќинс тво то ме ѓу 100 евра до 
160 евра, еден ис пи та ник жи вее во се мејс-
тво со при ход од приб лиж но 325 евра, а друг 
при ја ви ме се чен при ход од 500 евра. Са мо 
еден ис пи та ник жи вее во се мејс тво што има 
ме сеч ни при хо ди над про се кот, во из нос над 
2000 евра, би деј ќи еден од ро ди те ли те ра бо-
тел во Гер ма ни ја во те кот на це ли от жи вот, а 
се га до би ва гер ман ска пен зи ја. 

По ве ќе то ис пи та ни ци во при ме ро кот се 
оби ду ваа да ги нај дат при чи ни те за сво јот ра-
бо тен ста тус во сво и те преч ки во раз во јот, а 
не во са ми от па зар на труд од кој се оче ку ва 
да обез бе ди ед на кви мож но сти за си те. Са-
мо че ти ри ли ца наг ла си ја де ка на ли ца та со 
преч ки во раз во јот не им се да ва шан са на па-
за рот на тру дот. Ис пи та ни ци те ка ко проб лем 
ја по со чи ја и свес но ста кај ли ца та со преч ки 
во раз во јот и кај ра бо то дав ци те. „Ра бо то
да ва чи те не се свес ни де ка си те ние тре ба 
да има ме ед на кви мож но сти“ (35-го диш на 
ис пи та нич ка). Дел од ис пи та ни ци те наг ла су-
ва ат де ка ли ца та со преч ки во раз во јот ре-
тко ап ли ци ра ат за ра бо та би деј ќи те шко ги 
пре поз на ва ат сво и те спо соб но сти и мож но-
сти, а ка ко се ри о зен проб лем ја на ве ду ва ат 
и не при стап но ста на об је кти те. Еден од нив 
из ја ви де ка со да ва ње то со ци јал ни бе не фи-
ции на ли ца та со ин ва лид ност, др жа ва та не 
ги ре ша ва нив ни те проб ле ми, ту ку тре ба да 
пот тик ну ва вра бо ту ва ње на овие лу ѓе. 

Се дум од вкуп но еди на е сет ис пи та ни ци 
ни ко гаш не би ле вра бо те ни.  Најм ла ди от, сè 
уште е во про цес на обра зу ва ње, но е акти-
вен ка ко во лон тер во не кол ку гра ѓан ски ор-
га ни за ции.  Си те пет ис пи та ни ци со ра бот но 
искус тво зад се бе ра бо те ле на ни ско ква ли-
фи ку ва ни ра бот ни ме ста, ка ко што се: па ку-
ва ње во цве ќар ни ца, па ку ва ње на ма ши на 
во фа бри ка, ре цеп ци о нер или тек сти лен ра-
бот ник.  Вре ме тра е ње то на нив но то ра бот но 
искус тво ва ри ра од че ти ри до де вет на е сет 

го ди ни. При чи ни те за на пу шта ње на ра бот но-
то ме сто, кои ис пи та ни ци те ги на ве ду ва ат, се: 
мен тал ни проб ле ми и не со од вет ни ра бот ни 
ме ста за фи зич ка та ин ва лид ност на ис пи та-
ни ци те, а двај ца од нив би ле от пу ште ни од 
ра бо та, од кои ед ни от од за штит но друш тво 
што про пад на ло.

И по крај проб ле ми те со кои се со о чу ва ат, 
де сет од еди на е сет ис пи та ни ци са ка ат да ра-
бо тат. Осум ис пи та ни ци по ка жаа сил на вол-
ја за ра бо та и би поч на ле со ра бо та вед наш.  
Најм ла ди от ис пи та ник твр ди де ка би при фа-
тил ра бот но ме сто што не ма да му се пок ло-
пу ва со пре да ва ња та на уни вер зи тет, но са ка 
да ра бо ти по ра ди по тре ба та од до пол ни те-
лен при ход. Друг ис пи та ник из ја ви де ка би 
са кал да раз мис ли за по тен ци јал но то вра бо-
ту ва ње би деј ќи не мо же да ра бо ти на се ка ква 
ра бот на по зи ци ја по ра ди не го ви те преч ки во 
раз во јот.  Еден ис пи та ник што не би са кал да 
ра бо ти под ни ка кви ус ло ви во ид ни на, не е 
пред мет на на та мош на ана ли за.

Пре фе рен ци и те во од нос на ра бот но то 
ме сто ва ри ра ат. Ед на по ло ви на од ис пи та-
ни ци те са ка ат ни ско ква ли фи ку ва ни ра бот ни 
ме ста, ка ко што се: чи сте ње, ми е ње са до ви, 
аси стен ти во про дав ни ца, ста ва ње ети ке ти 
на про из во ди, општ ра бот ник во фа бри ка, 
пра ве ње рам ки за са ќе и ад ми ни стра ци ја. 
Дру ги те пет ис пи та ни ци би са ка ле да ра бо-
тат на ви со ко ква ли фи ку ва ни ра бот ни ме ста, 
ка ко што се: де фе кто лог, од но си со јав ност 
во вр ска со ли ца со ин ва лид ност, актер или 
ди ре ктор на дра ма, веб-ди зај нер, ди зај нер на 
по сте ри, ТВ-во ди тел и ра бо та со де ца. Шест 
од де сет ис пи та ни ци из ја ви ја де ка не им е 
по треб на обу ка за овие ра бот ни ме ста. Са мо 
две ли ца са ка ат без ус лов но да по ми нат обу-
ка, а дру ги двај ца не би по ми на ле низ обу ка 
до кол ку тре ба да одат во друг град или ако 
таа се од ви ва на ве чер. Во од нос на ра бо та 
што ни ко гаш не би ја ра бо те ле, ис пи та ни ци те 
наг ла си ја де ка тоа би би ле ра бот ни по зи ции 
што не би мо же ле да ги из вр шу ва ат по ра ди 
сво ја та по пре че ност во раз во јот или за кои 
не ма ат зна е ње и искус тво. Двај ца ис пи та ни-
ци из ја ви ја де ка не по стои ра бот но ме сто што 
ни ко гаш не би го ра бо те ле и би ја при фа ти ле 
се ко ја по ну да. Ми ни мал на та пла та под ко ја 
оваа гру па на ис пи та ни ци не би при фа ти ла 
ра бо та ва ри ра ме ѓу 150 и 450 евра. Во овој 
при ме рок, лу ѓе то со мен тал ни преч ки во раз-

во јот има ат тен ден ци ја да оче ку ва ат по ни-
ска пла та во спо ред ба со ли ца та со фи зич ки 
преч ки. 

Де вет од де сет ис пи та ни ци не до би ваа ин-
ва лид ски бе не фи ции во мо мен тот ко га бе ше 
спро ве де но истра жу ва ње то. Са мо еден од 
нив, сту дент, до би ва бесп лат но сме сту ва ње 
во сту дент ски дом и пре воз, но не и па рич ни 
бе не фи ции. „Во процедура сум да добијам и 
месечен надомест за лица со попречености 
и тоа ќе биде од големо значење за мене и 
за моето семејство кое што нема доволно 
средства да ми помага“ (20 годишен 
испитаник). Еден од ис пи та ни ци те има со ци-
јал ни бе не фи ции во из нос од 62 евра, а друг 
до би вал бе не фи ции што му би ле пре ки на ти 
пред че ти ри го ди ни, но не мо же ше да ги об-
јас ни при чи ни за тоа.  Си те дру ги ис пи та ни ци 
не до би ва ле ни ка ков вид др жав ни бе не фи-
ции во пос лед ни те пет го ди ни. 

Си те ли ца со кои е на пра ве но ин терв ју се 
за вис ни од при хо дот на сво и те ро ди те ли или 
на сво е то се мејс тво. Еден од нив жи вее во 
за ед ни ца за груп но жи ве е ње на ли ца со ин-
ва лид ност и си те тро шо ци му ги по кри ва др-
жа ва та. Ли це то што до би ва со ци јал ни бе не-
фи ции сме та де ка из но сот е прем но гу ни зок 
за да мо же да ан га жи ра дру го ли це што ќе му 
по ма га во се којд нев ни те актив но сти. Ме ѓу-
тоа, со ци јал ни те бе не фи ции за ис пи та ни кот, 
се пак, се мно гу важ ни би деј ќи на тој на чин 
по кри ва тро шо ци, кои, ина ку, не ма ка ко да 
ги пла ти. Тој не се пла ши де ка ќе ги за гу би 
со ци јал ни те бе не фи ции во слу чај ако се вра-
бо ти би деј ќи вра бо ту ва ње то но си по го лем 
при ход и по го ле ма ста бил ност. Во од нос на 
по стап ка та за до би ва ње бе не фи ции, ис пи-
та ни кот сме та де ка се га по стап ки те се мно гу 
комп ли ку ва ни, а исто вре ме но и ска пи. Си те 
ис пи та ни ци со мен тал ни преч ки во раз во јот 
наг ла си ја де ка са ка ат да до би ва ат бе не фи-
ции, до де ка ис пи та ни ци те со фи зич ки преч ки 
во раз во јот из ја ви ја де ка не са ка ат со ци јал на 
по мош, ту ку ра бо та. 

3.1.3. Не вра бо те ни же ни
Ви со ки 55 про цен ти од си те не а ктив ни же-

ни во зем ја ва се ан га жи ра ни во до ма ќин ски 
актив но сти и ова е осо бе но еви дент но кај тие 
со по ма ло ни во на обра зо ва ние и кај тие што 
жи ве ат во ру рал ни по драч ја (Светска банка, 
2008). 
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ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та же ни на пра вив ме ин терв јуа со 

не вра бо те ни жен ски ли ца што се из др жу ва ат 
со со ци јал ни бе не фи ции или со при хо ди од 
друг член на се мејс тво то. При ме ро кот се со-
стои од 14 ис пи та нич ки.  Најм ла да та ме ѓу нив 
е на во зраст од 20 го ди ни, а нај ста ра та има 58 
го ди ни. Че ти ри од же ни те со кои е пра ве но 
ин терв ју се во сре ди на та на три е сет ти те го-
ди ни, по три во сре ди на та на че ти ри е сет ти те 
и на пе де сет ти те го ди ни и, по крај нај ста ра та 
ис пи та нич ка, уште ед на ис пи та нич ка е во доц-
ни те пе де сет ти го ди ни. Од 14 же ни, осум се 
ма же ни, од кои се дум жи ве ат со сво јот со пруг, 
а ед на е раз де ле на; че ти ри же ни се раз ве де ни 
и две се не ма же ни.  Пет од же ни те има ат по 
ед но де те, две има ат по три де ца и дру ги те се 
со по две де ца. Осум ис пи та нич ки се мај ки на 
ма ло лет ни де ца. Са мо ед на од ис пи та нич ки те 
жи вее во ру рал на об ласт, а освен ед на од же-
ни те со кои е пра ве но ин терв ју, ко ја не ма ше 
ни ка кво обра зо ва ние, дру ги те има ат за вр ше-
но одре ден сте пен на обра зо ва ние: осум се 
со сред но обра зо ва ние, че ти ри со ос нов но, 
а ед на е со ви со ко обра зо ва ние. Ме сеч ни те 
при хо ди на до ма ќинс тва та на ис пи та нич ки те 
ва ри ра ат од 0 до 500 евра. Пет ис пи та нич-
ки жи ве ат во до ма ќинс тва во кои при хо дот е 
по ви сок од 325 евра; три од ис пи та нич ки те 
жи ве ат со при хо ди по ви со ки од 200 евра; че-
ти ри жи ве ат од со ци јал ни бе не фи ции, чиј што 
из нос ва ри ра ме ѓу 30 и 105 евра; ед на ис пи та-
нич ка жи вее со ро ди те ли те и не знае кол кав е 
при хо дот во до ма ќинс тво то, до де ка дру га ис-
пи та нич ка не ма ни ка кви при хо ди и жи вее со 
сво и те две де ца.  По че ти ри од же ни те со кои 
е пра ве но ин терв ју жи ве ат во до ма ќинс тво со 
две, од нос но со три ли ца, три ис пи та нич ки 
се дел од до ма ќинс тва со че ти ри ли ца, ед на 
жи вее во до ма ќинс тво со пет ли ца и две ис-
пи та нич ки жи ве ат во до ма ќинс тво со по ве ќе 
од пет ли ца.  

Си те же ни со кои е на пра ве но ин терв ју ја 
сме та ат сво ја та си ту а ци ја за фру стри рач ка, а 
нив ни те ви зии за ид ни на та ва ри ра ат во сог-
лас ност со нив на та во зраст. Фру стра ци ја та 
про из ле гу ва од обес хра бру вач ки от при стап 
со кој се со о чу ва ат ко га ста ну ва збор за на-
о ѓа ње при стој на ра бо та. Тие се обес хра бру-
ва ат по ра ди нив на та во зраст, пол, обра зо ва-
ние, не ма ње то до вол но вр ски и поз нанс тва, 

неч ле ну ва ње то во по ли тич ка пар ти ја, а обес-
хра бру ва ње то до а ѓа и од нив ни те се мејс тва. 
По ве ќе то од нив се по ми ри ле со си ту а ци ја та 
во ко ја се наш ле, а са мо мал дел, или по точ-
но три од нив се на де ва ат и пла ни ра ат да го 
по до брат ква ли те тот на сво јот жи вот. Дел 
од ис пи та нич ки те од оваа гру па при чи на та 
за сво ја та не вра бо те ност ја гле да ат во мај-
чинс тво то и во во зра ста, по го ле ми от дел од 
нив при чи на та ја ба ра ат во са ми те се бе, ка-
ко во сво ја лич на од лу ка, до де ка дру ги те се 
чув ству ва ат обес хра бре ни по ра ди раз лич ни 
со ци јал ни фа кто ри. Три ис пи та нич ки од го во-
ри ја де ка е не воз мож но да ра бо тат би деј ќи 
има ат ма ли де ца за кои не ма кој да се гри жи, 
што е по ка за тел за ед на мно гу по ши ро ка сли-
ка на скри е на по ло ва ди скри ми на ци ја. Са ми-
от факт де ка же ни те не мо жат ни ту да по мис-
лат да ра бо тат по ра ди мај чинс тво то ука жу ва 
на по ло ва ди скри ми на ци ја во по ли ти ка та за 
вра бо ту ва ње. Две ис пи та нич ки ја по со чи ја 
сво ја та во зраст ка ко глав на при чи на за сво-
ја та не вра бо те ност. Тие се чув ству ва ат обес-
хра бре ни ду ри и да по ба ра ат ра бо та би деј ќи, 
спо ред нив, не е воз мож но не кој да вра бо ти 
во зрас на лич ност, осо бе но не же на што не ма 
ра бот но искус тво. Ед на од же ни те не ма обра-
зо ва ние и тоа е при чи на та по ра ди ко ја се чув-
ству ва обес хра бре на да по ба ра ра бо та. Таа 
сме та де ка де нес има тол ку мно гу лу ѓе со 
за вр ше но ви со ко обра зо ва ние што е не воз-
мож но не кој што не ма обра зо ва ние да нај де 
ра бо та. Ед на од же ни те истак на де ка во те кот 
на го ди ни те по ми на ти во брак, неј зи ни от со-
пруг не ѝ доз во лу вал да ра бо ти или да из ле-
гу ва од до ма без не го, а во исто вре ме би ла 
и жр тва на се меј но на силс тво. Во ми на то то 
мо ра ла да се по све ти на до мот и на де ца та, 
а отка ко се раз ве ла се чув ству ва обес хра бре-
на во се кој пог лед за да нај де ра бо та. „Ка ко 
же на без ра бот но искус тво, не воз мож но е да 
нај дам ра бо та“. (43 годишна испитаничка)

Три на е сет од че ти ри на е сет ис пи та нич ки 
би ле вра бо те ни одре ден вре мен ски пер и од, 
кој тра ел од ед на до два е сет и осум го ди ни 
во ми на то то. Пет ис пи та нич ки што се над вор 
од па за рот на труд по ве ќе од осум го ди ни се 
со нај дол го ра бот но искус тво, и исти те тие 
се во по од ми на ти го ди ни. От ту ка мо же да се 
зак лу чи де ка одре де ни во зрас ни гру пи же ни 
се осо бе но кри тич ни за да се ин те гри ра ат на 
па за рот на труд. Си те овие пет же ни се чув-

ству ва ат обес хра бре ни да нај дат ра бо та, па 
оста на ле до ма би деј ќи го за гу би ле ра бот но-
то ме сто, при што ед на од нив жи вее од со ци-
јал на по мош. Дру ги те се еко ном ски за вис ни 
од сво јот со пруг. Пет од же ни те ра бо те ле 
ка ко про да вач ки во мар ке ти, бу ти ци, пе кар-
ни ци... Дру ги про фе сии во кои ис пи та нич ки-
те има ат искус тво се: ко мер ци ја лист во при-
ват на фир ма, фри зер ка, ши вач ка во мод на 
кон фек ци ја, сопс тве ник на ка фу ле и на став-
нич ка по ин фор ма ти ка. Пет од ис пи та нич ки-
те што ра бо те ле во ми на то то, ка ко при чи на 
за гу бе ње то на сво ја та ра бо та го на ве ду ва ат 
про па ѓа ње то на ком па ни и те во пер и о дот на 
тран зи ци ја што ре зул ти ра ло со тех но ло шки 
ви шок на вра бо те ни или со за тво ра ње на са-
ми те ком па нии. Две ис пи та нич ки со ра бот но 
искус тво мо ра ле да се отка жат од сво и те ра-
бот ни ме ста би деј ќи ро ди ле де ца и не ма ло 
кој да се гри жи за нив.

Де вет од ис пи та нич ки те од го во ри ја де ка 
би са ка ле да поч нат да ра бо тат вед наш или 
во кое би ло вре ме во ид ни на, до де ка дру ги те 
пет, и по крај тоа што од го во ри ја де ка са ка ат 
да ра бо тат, це нат де ка не се под го тве ни да 
поч нат со ра бо та на ско ро, ту ку не ко гаш во 
ид ни на. Три ис пи та нич ки што од го во ри ја де-
ка се под го тве ни да ра бо тат во ид ни на има ат 
ма ли де ца. Ни ту ед на од овие ис пи та нич ки 
не мо же да си доз во ли да дил ка, ни ту, пак, 
мо же да нај де ра бот но ме сто со поф ле кси-
бил но ра бот но вре ме. „Имам бебе, разведена 
сум и финансиски сум комплетно зависна 
од моите родители. Аплицирав за социјална 
помош, а за работа не можам да размислувам 
во моментов поради обврските околу 
детето. Од поранешниот сопруг не добивам 
алиментација“ (20 годишна испитаничка). И 
по крај фа ктот што си те ис пи та нич ки се не-
вра бо те ни по долг пер и од, еди на е сет од нив 
из ја ви ја де ка не им е по треб на обу ка. Три ис-
пи та нич ки изра зи ја под го тве ност за обу ка, но 
две од нив не би би ле во мож ност да ја по се-
ту ва ат до кол ку тре ба да ја пла тат са ми те или 
да па ту ва ат во друг град. 

По ве ќе то ис пи та нич ки има ат тен ден ци ја да 
оче ку ва ат ра бот ни ме ста со ни ско ни во на ве-
шти ни, освен ед на, ко ја има ви со ко обра зо ва-
ние и по са ку ва ра бот но ме сто во сог лас ност 
со ква ли фи ка ци и те. Нај че сто спо ме ну ва но то 
ра бот но ме сто е про да вач ка во мар кет, бу тик 
или ка ков би ло друг вид про дав ни ца. И по-

крај тоа што по ве ќе то од нив на ве доа по ве ќе 
ра бот ни ме ста на кои би са ка ле да ра бо тат, 
„про да вач ка“ бе ше од го во рот на се дум од 
ис пи та нич ки те. Дру го че сто ра бот но ме сто, 
спо ме на то од че ти ри ис пи та нич ки, е чи стач-
ка, а же ни те со кои е на пра ве но ин терв ју ги 
на ве доа и след ни ве ра бот ни ме ста: фри зер-
ка, да дил ка, же на што ва ри ка фе, ши вач ка во 
мод на ин ду стри ја, не гу ва тел ка на ста ри ли ца, 
ра бот нич ка во фо то ко пир ни ца и во куј на или 
во ре сто ран. За раз ли ка од тие че ти ри же ни 
што би са ка ле да ра бо тат ка ко чи стач ки, три 
дру ги же ни ја на ве доа оваа ра бо та ка ко не-
што што ни ко гаш не би го ра бо те ле би деј ќи ја 
сме та ат за де гра ди рач ка и за не со од вет на за 
нив. Дру ги те ис пи та нич ки из би ра ат по зи ции 
што би мо же ле да би дат те шки или не при-
јат ни за нив, или по ра ди нив на та пер цеп ци ја 
или по ра ди не до сти гот од зна е ње / искус тво. 
Од го во ри те во од нос на из но сот на пла та та 
за ко ја вре ди да се ра бо ти ва ри раа ме ѓу 32 
евра и 250 евра.

Ко га беа пра ша ни за со ци јал на по мош, си-
те пет ис пи та нич ки што во мо мен тов се на со-
ци јал на по мош го де лат мис ле ње то де ка из-
но сот што го до би ва ат е пре мал и не до во лен 
за да по крие и еден единс твен тро шок – сме-
тки, хра на или об ле ка. Си те тие сме та ат де ка 
др жа ва та би тре ба ло да им обез бе ди до пол-
ни тел ни при ма ња или ба рем зго ле му ва ње на 
со ци јал на та по мош до раз у мен из нос со кој 
би мо же ле да има ат при сто ен жи вот. Во од-
нос на по стап ка та за до би ва ње со ци јал на 
по мош, по ве ќе то ис пи та нич ки на ве доа де ка 
ја сме та ат за прем но гу комп ли ку ва на и де ка 
се ба ра прем но гу до ку мен та ци ја. Ис пи та нич-
ки те што не до би ва ат со ци јал на по мош беа 
ин ди фе рент ни и са мо на ку со ре коа де ка е 
прем но гу ни ска, де ка из но сот би тре ба ло да 
би де по го лем и де ка би тре ба ло да ја при ма-
ат по ве ќе лу ѓе. Че ти ри од де вет ис пи та нич ки 
што не се ко рис ни ци на со ци јал ни бе не фи-
ции од го во ри ја де ка би са ка ле да до би јат со-
ци јал на по мош би деј ќи сме та ат де ка е по до-
бро да се при ма не што откол ку ни што.

Ко га ста ну ва збор за жи вот ни те окол но сти, 
ед на по ло ви на од ис пи та нич ки те жи ве ат од 
при ма ња та на сво јот со пруг. Две од нив жи ве-
ат удоб но твр деј ќи де ка пла та та на нив ни от 
со пруг е до вол на за до ма ќинс тво то, до де ка 
дру ги те пет се по жа ли ја де ка при ма ња та на 
нив ни те со пат ни ци не се до вол ни. Не кол ку 
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од нив до би ва ат фи нан си ска по мош од сво-
и те ро ди те ли, до де ка дру ги те ед вај вр зу ва ат 
крај со крај. Са мо ед на од ома же ни те же ни 
до би ва со ци јал на по мош и со тоа, на не кој 
на чин, при до не су ва во до ма ќинс тво то. Че ти-
ри од же ни те што се раз де ле ни, раз ве де ни 
или не о ма же ни, жи ве ат со со ци јал на по мош, 
но об јас ну ва ат де ка им е мно гу те шко да го 
пре жи ве ат се кој ме сец. Си те же ни се сог ла-
су ва ат де ка нај го ле ми те те шко тии што тре ба 
да ги над ми нат се кој ме сец се фи нан си и те. 
За не кои од нив не до сти гот од фи нан сии по-
драз би ра не ма ње па ри за сме тки и за хра на, 
до де ка за дру ги тоа зна чи пра ве ње прес ме-
тки со па ри те за си те тро шо ци во се кој ме сец 
и не ма ње до вол но за тро ше ње на об ле ка, 
кул тур ни на ста ни, со ци јал ни збид ну ва ња и 
лич ни ин те ре си. 

3.1.4 Без дом ни ци 
За без дом ни ци те во Ма ке до ни ја, во сог лас-

ност со За ко нот за со ци јал на за шти та, по стои 
во нин сти ту ци о нал на за шти та, од нос но при-
фа тен цен тар со ка па ци тет на згри жу ва ње 
од 70 ли ца. Во рам ки те  на во нин сти ту ци о-
нал на та под др шка, функ ци о ни ра и улич но то 
спи са ние „Ли це в ли це9“, кое ну ди ра бо тен 
ан гаж ман што по драз би ра еко ном ско и со-
ци јал но за си лу ва ње на оваа ран ли ва гру па 
гра ѓа ни. Цр ве ни от крст на град Скоп је има 
раз ви е но две про гра ми за по мош на без дом-
ни ци те, пункт и па трол на со ци јал на служ ба.

 
ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та без дом ни ци, на пра ве ни се ин-

терв јуа со не вра бо те ни ли ца што жи ве ат на 
ули ца и се сме та ат за без дом ни ци, не за вис но 
од тоа да ли има ат имот до кој не ма ат при-
стап.  При ме ро кот се со стои од 14 ли ца од 
кои 11 се ма жи и три се же ни. Во мо мен тот 
ко га се спро ве ду ва ше истра жу ва ње то, си те 
жи ве е ја во Скоп је (12 ли ца) или во око ли на та 
(две ли ца). Еди на е сет ис пи та ни ци се ко рис-
ни ци на ус лу ги те што ги обез бе ду ва Цр ве ни от 
крст на град Скоп је во пун ктот за без дом ни ци 
во Мо мин По ток, а две ли ца се сме сте ни во 
при фат ни от цен тар за без дом ни ци во Чи чи но 

Се ло, кој е во сопс тве ност на др жа ва та. Најм-
ла ди от ис пи та ник е на во зраст од 20 го ди ни, 
а нај ста ри от има 61 го ди на. Осум од ис пи та-
ни ци те се сре до веч ни, двај ца се во ра ни те 
се дум де сет ти го ди ни и трој ца се во доц ни те 
че ти ри е сет ти го ди ни.  Де вет ис пи та ни ци се 
сам ци, че тво ри ца се раз ве де ни и еден ис пи-
та ник(-чка) жи вее со парт нер.  По ве ќе то ис-
пи та ни ци има ат одре ден сте пен на обра зо ва-
ние, а са мо двај ца од нив се без обра зо ва ние.  
Шест ис пи та ни ци има ат сред но обра зо ва ние, 
че ти ри се со за вр ше но ос нов но и двај ца се со 
тер ци јар но обра зо ва ние.

 
Двај ца од че ти ри на е сет ис пи та ни ци од 

оваа гру па се во без дом ниш тво што трае по-
ве ќе од два е сет го ди ни, а поч на ло во нив на та 
мла дост по ра ди на ру ше ни се меј ни од но си 
или по ра ди не ре шен ста тус на ба ра тел на 
азил од вој на та во Бос на и Хер це го ви на. Че-
тво ри ца од без дом ни ци те жи ве ат на ули ца 
шест до 10 го ди ни, а се дум од нив ме ѓу ед на 
и пет го ди ни. Са мо ед но ли це е на ули ца по-
мал ку од ед на го ди на и бе ше во пре го во ри за 
из нај му ва ње жи ве а ли ште во вре ме то на во де-
ње то на ин терв ју то. Раз во дот, не ра зре ше ни те 
имот ни пра ва, на ру ше ни те се меј ни од но си и 
се меј но то на силс тво се глав ни те при чи ни по-
ра ди кои ис пи та ни ци те оста на ле без по крив. 

Си те ис пи та ни ци ја оце ну ва ат сво ја та си ту-
а ци ја ка ко мно гу те шка. Еди на е сет од нив се 
ко рис ни ци на ус лу ги те обез бе де ни од Цр ве-
ни от крст на град Скоп је во пун ктот за без-
дом ни ци во Мо мин По ток, до де ка две ли ца се 
сме сте ни во цен та рот за без дом ни ци во Чи чи-
но Се ло.  Осум ис пи та ни ци жи ве ат на ули ца 
и спи јат под мо сто ви и на клу пи, ед но ли це 
жи вее во кар тон ска ко ли ба, а дру го во бли зи-
на на де по ни ја, под ве дро не бо. 

Ед на по ло ви на од ис пи та ни ци те ка ко глав-
на при чи на за не ма ње то ра бо та го на ве ду-
ва ат не до сти гот од мож но сти за ра бот ни 
ме ста, го ле ми от број ли ца што ба ра ат ра бо-
та и нес по соб но ста на др жа ва та да го ре ши 
пра ша ње то со не вра бо те но ста. Од го во ри те 
на оваа гру па ис пи та ни ци во дат до зак лу чо-
кот де ка па за рот на труд во Ма ке до ни ја не е 

до вол но инк лу зи вен за ба ра те ли на ра бо та 
што се во зрас ни и не до вол но обу че ни, ка ко 
и за ба ра те ли на ра бо та што имаа здрав стве-
ни проб ле ми или кри вич но до сие. Ка ко дру ги 
при чи ни за не вра бо те но ста се на ве ду ва ат: 
не до сти гот од жи ве а ли ште, од ре сур си за 
ис пол ну ва ње на ос нов ни те чо ве ко ви по тре-
би и од обра зо ва ние и ква ли фи ка ции. Си те 
ис пи та ни ци се дол го роч но не вра бо те ни и се 
над вор од па за рот на труд ме ѓу три и 15 го ди-
ни. Де вет од че ти ри на е сет ис пи та ни ци би ле 
вра бо те ни одре ден пер и од од сво јот жи вот, 
кој ва ри ра од три ме се ци до 25 го ди ни. По-
го ле ми от дел од ис пи та ни ци те со ра бот но 
искус тво ра бо те ле са мо на ра бот ни ме ста со 
ни ско ни во на ве шти ни ка ко: ра бо та на ма ши-
на за про из водс тво на пла стич ни ши ши ња, во 
три ко та жа, оп шти ра бот ни ци во фа бри ка, ма-
га цин или ре сто ран, до де ка двај ца ис пи та ни-
ци има ат ра бот но искус тво во мар ке тинг и во 
про даж ба. Гу бе ње то на ра бот но то ме сто ме ѓу 
без дом ни ци те со кои е на пра ве но ин терв ју се 
дол жи на раз лич ни при чи ни, глав но по вр за-
ни со сопс тве нич ки про ме ни во ком па ни и те 
во кои ра бо те ле, ап се ње на сопс тве ни кот или 
прог ла су ва ње сте чај, до де ка еден ис пи та ник 
бил от пу штен би деј ќи бил уап сен за фал си-
фи ку ва ње до ку мен ти. Две без дом ни ли ца би-
ле прог ла се ни за тех но ло шки ви шок, а дру ги 
две ги за гу би ле сво и те ра бот ни ме ста по ра ди 
здрав стве ни проб ле ми ка ко те шка де пре си ја 
и рак на бе ли те дро бо ви. 

И по крај те шки те жи вот ни окол но сти, 
три на е сет од че ти ри на е сет ис пи та ни ци се 
под го тве ни да ра бо тат се га или во кое би ло 
вре ме во ид ни на. Са мо еден ис пи та ник, же-
на, твр ди де ка не е спо соб на за ра бо та под 
ни ка кви окол но сти по ра ди те шка де пре си ја 
и мен тал ни проб ле ми, по ра ди што со оваа ис-
пи та нич ка не бе ше про дол же но ин терв ју то10. 
Еден ис пи та ник наг ла си де ка би при фа тил 
са мо не при ја ве на ра бо та би деј ќи се пла ши 
да не ја за гу би пен зи ја та од по чи на ти от со-
пруж ник. Друг, пак, из ја ви де ка би бил спо со-
бен за ра бо та во рок од еден ме сец би деј ќи 
ра бо ти ка ко не при ја вен ра бот ник на ра бот но 
ме сто чу вар во фа бри ка. Ис пи та ни кот ра бо ти 
во тре та сме на и исто то ме сто го ко ри сти и 
ка ко жи ве а ли ште. „Прет по чи там ра бо та во 

јав на ад ми ни стра ци ја за што тоа е единс
тве но си гур но ме сто за вра бо ту ва ње. Во 
при ват ни от се ктор мно гу лес но мо жеш да ја 
за гу биш ра бо та та“ (53 годишен испитаник). 
Друг ис пи та ник ве ли де ка не е во мож ност да 
трг не на ра бо та би деј ќи не ма ни ка кви лич ни 
до ку мен ти и би поч нал штом ќе му би дат го-
то ви до ку мен ти те. 

Си те без дом ни ци што учес тву ваа во истра-
жу ва ње то ка ко ра бот ни ме ста на кои би се 
чув ству ва ле нај ко мот но на ве доа по ни ско ква-
ли фи ку ва ни по зи ции ка ко гип сар, не гу ва тел 
на по ста ри ли ца, кел нер, бар мен, ра бот ник 
во ма га цин, шо фер и бер бер.  Ед на по ло ви на 
од ис пи та ни ци те, ка ко ма жи, та ка и же ни, на-
ве доа чи сте ње ку ќи, ста но ви и пар ко ви ка ко 
ра бо та што са ка ат да ја ра бо тат.  Че тво ри ца 
без дом ни ци се гле да ат се бе си ка ко чу ва ри 
на об је кти и за нив тоа е нај по са ку ва но ра-
бот но ме сто. Двај ца та без дом ни ци со ра бот-
но искус тво во мар ке тинг и во про даж ба по-
втор но ја на ве доа иста та по зи ци ја. По ве ќе то 
ис пи та ни ци не ја пре поз на ва ат по тре ба та 
од обу ка или пре ква ли фи ка ци ја за да би дат 
по кон ку рент ни на па за рот на труд. Осум ис-
пи та ни ци из ја ви ја де ка не им е по треб на до-
пол ни тел на обу ка за да мо жат да ја вр шат 
сво ја та ра бо та или да се пре ква ли фи ку ва ат 
за дру ги ра бот ни по зи ции.  Са мо че тво ри ца 
од ис пи та ни ци те се под го тве ни да по се ту ва-
ат обу ка под кои би ло ус ло ви, до де ка ед но 
ли це наг ла си де ка би оде ло на обу ка са мо 
до кол ку е бесп лат на. Трој ца без дом ни ци, 
кои се под го тве ни да по се ту ва ат обу ка, ка ко 
пр во из бра но ра бот но ме сто го на ве ду ва ат 
чу ва ње то об је кти. Ка ко ра бо ти што се под-
го тве ни вед наш да ги поч нат, без прет ход на 
обу ка, ис пи та ни ци те ги на ве доа след ни ве: 
бра вар, чи стач, фи зич ки ра бот ник и ра бо та 
во ма га цин. 

По ве ќе то ис пи та ни ци, твр дат де ка би ја 
при фа ти ле се ко ја ра бо та што се спо соб ни 
да ја вр шат, но не и ра бо та за ко ја не ма ат 
со од вет но зна е ње или ка па ци тет или до-
кол ку по зи ци ја та оп фа ќа актив но сти што не 
се по вр за ни со нив ни те етич ки вред но сти. 
Трој ца ис пи та ни ци што има ат по се ри оз ни 
здрав стве ни проб ле ми наг ла си ја де ка не се 
спо соб ни за вр ше ње те шка фи зич ка ра бо та 

9 Издавач на уличното списание „Лице в лице“ е асоцијацијата за истражување, комуникации и за развој 
„Паблик“. Повеќе информации на www.licevlice.mk 10 Овој испитаник не е натаму анализиран
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или за дол ги ра бот ни ча со ви. Еден од ис пи та-
ни ци те из ја ви де ка не би при фа тил ра бо та во 
при ват ни от се ктор по ра ди експ ло а та ци ја та и 
по ра ди тоа што та му за вр ше на та ра бо та не се 
на гра ду ва ла со од вет но. Оче ку ва ња та за ми-
ни мал на пла та за без дом ни ци те се дви жат од  
80 до 200 евра. Две те же ни се под го тве ни да 
при фа тат ра бо та за двој но по ни ска пла та од 
без дом ни те ма жи. 

Пет од три на е сет ис пи та ни ци се дек ла ри-
раа ка ко при ма те ли на со ци јал на по мош, а 
осум ис пи та ни ци ни ко гаш не го ос тва ри ле 
сво е то пра во на со ци јал на по мош, и по крај 
тоа што при па ѓа ат на нај ран ли ва та гру па. Из-
но сот на средс тва та од со ци јал на та по мош 
кај ис пи та ни ци те ва ри ра од 35 евра до 100 
евра. Тие што при ма ат со ци јал на по мош об-
јас ни ја де ка се бла го дар ни за неа, но, исто 
та ка, истак наа де ка тој из нос е не до во лен за 
да мо жат да ги по кри јат си те ме сеч ни тро-
шо ци. Од дру га стра на, си те при ма те ли на 
со ци јал на по мош овој при ход го сме та ат за 
иск лу чи тел но ва жен би деј ќи тоа е нив но то 
единс тве но си гур но при ма ње. Пет од де вет 
ис пи та ни ци што не при ма ат со ци јал на по мош 
би из бра ле да ја при ма ат. Тие не мо жат да го 
ос тва рат пра во то на со ци јал на по мош по ра-
ди: отсус тво на по сто ја но жи ве а ли ште, за-
кон ски проб ле ми со прет ход на сопс тве ност 
на мо тор но во зи ло и не по се ду ва ње лич ни 
до ку мен ти за иден ти фи ка ци ја11. Че тво ри ца 
ис пи та ни ци из ја ви ја де ка не би са ка ле да 
ста нат ко рис ни ци на со ци јал на по мош по ра-
ди тоа што пре фе ри ра ат ра бо та со по кри е но 
со ци јал но и здрав стве но оси гу ру ва ње за во 
ид ни на да мо жат да го ос тва рат пра во то на 
пен зи ја.

Ко га ста ну ва збор за жи вот ни те окол но-
сти во кои жи ве ат без дом ни ци те со кои е 
на пра ве но ин терв ју, си те тие пре жи ву ва ат 
со по ма га ње од стра на на дру ги лу ѓе. Ед на 
без дом нич ка оди на па зар и им по ма га на па-
зар џи и те и за тоа до би ва па ри чен на до мест, 
а и хра на. Дру ги те три без дом ни ма жи до би-
ва ат не фор мал ни ра бот ни ан гаж ма ни пре ку 
при ја те ли што са ка ат да им по мог нат и за тоа 
до би ва ат мал на до мест. Три без дом ни ли ца 
(вклу чу вај ќи и ед на же на) со би ра ат пла стич-

ни ши ши ња и ги про да ва ат за да мо жат да 
ку пат хра на. Двај ца без дом ни ци про сат за да 
пре жи ве ат.  Еден без дом ник ра бо ти не при ја-
ве но ка ко чу вар во фа бри ка во тре та сме на, 
а та му е и ме сто то ка де што жи вее и спие. 
По ве ќе то без дом ни ци со ки е на пра ве но ин-
терв ју до би ва ат по мош од гра ѓа ни и од при-
ја те ли, ка ко хра на, об ле ка и па ри. Че тво ри ца 
без дом ни ци го на ве доа пун ктот на Цр ве ни от 
крст на гра дот Скоп је ка ко ме сто ка де што 
мо жат да се иска пат, да до би јат чи ста об ле-
ка и ле ко ви. Са мо ед на без дом на же на твр-
ди де ка не при ма ни ка ква по мош, ни ту, пак, 
се чув ству ва при јат но да до би ва ми ло сти на. 
Друг без дом ник, по крај по мо шта од Цр ве ни-
от крст, до би ва ма ла по мош и од ро ди те ли-
те. Ко га ис пи та ни ци те беа пра ша ни за нај го-
ле ми те те шко тии со кои се со о чу ва ат, ед на 
по ло ви на од нив ре коа де ка тоа е не ма ње то 
по крив над гла ва. „Те шко е да се ра бо ти ко га 
жи ве еш на ули ца, ко га не маш дом. Не мо жеш 
да се од мо риш со од вет но, не маш со од вет на 
хра на, ни што не маш...Ка ко да се под го твиш 
за на ра бо та? (51 годишен испитаник)“. Еден 
ис пи та ник наг ла си де ка тоа е не ма ње то ра бо-
та, а друг ис пи та ник сме та де ка со ци јал на та 
изо ли ра ност е нај го ле ма та те шко ти ја. Ко га 
ги пра шав ме без дом ни ци те ка ко лу ѓе то или 
вла да та мо жат да им по мог нат да ги над ми-
нат те шко ти и те со кои се којд нев но се со о-
чу ва ат, по ве ќе то од нив имаа пе си ми стич ки 
став. Тие сме та ат де ка нив ни от проб лем не е 
при о ри тет на днев ни от ред на вла да та, не ма-
ат оче ку ва ња за ид ни на та, твр дат де ка ду ри 
и јав ни те служ бе ни ци од го вор ни за нив на та 
до бро со стој ба не ја вр шат сво ја та ра бо та и 
де ка има тол ку мно гу лу ѓе во иста си ту а ци ја 
што вла да та не мо же да по стиг не да им обез-
бе ди под др шка на си те. „Нај те шко е да нај
деш ре ше ние во пер и о дот на кри за, пр ви те 
не кол ку де на ко га ќе оста неш без дом, на ули
ца. Во тој нај те жок пер и од, не мо жеш да ко
ри стиш ни ка ква со ци јал на за шти та, би деј ќи 
про це ду ра та трае ми ни мум две не де ли“ (61 
годишен испитаник). Не кои од нив ги пред-
ло жи ја след ни ве ре ше ни ја: ре кон струк ци ја 
на на пу ште ни об је кти за тие да мо жат да се 
ко ри стат ка ко до мо ви; обез бе ду ва ње со ци-

11 Една испитаничка како ќерка на бегалец од Косово не може да најде законска постапка за добивање 
на документи за лична идентификација. Друг испитаник, бегалец од војната во Босна и Херцеговина, има 
проблеми со меморијата и нема документи ниту од Босна ниту од Македонија. 12 Високото образование вклучува: факултет, магистратура и докторат 

јал на по мош за си те ли ца што се без дом ни ци; 
обез бе ду ва ње жи ве а ли ште и хра на, до де ка 
без дом ни те ли ца не до би јат ра бо та. 

3.1.5 Не ква ли фи ку ва ни ли ца
Обра зов но то ни во на еко ном ски актив на-

та ра бот на си ла кај мно зинс тво то (54,48%) е 
три го диш но и че ти ри го диш но сред но обра-
зо ва ние, по што сле ду ва ат 20,33 про цен ти со 
за вр ше но ос нов но и по ни ско сред но обра-
зо ва ние. 19,24 про цен ти од ра бот на та си ла 
има за вр ше но ви со ко обра зо ва ние12, 2,82 
про цен ти се со ви шо струч но обра зо ва ние, 
2,53 со ос нов но и по ни ско сред но обра зо-
ва ние и мно гу мал про цент 0,40 про цен ти 
од еко ном ски актив ни те ли ца се без обра зо-
ва ние. Во зем ја ва вкуп ни от број на ли ца без 
обра зо ва ние во 2014 го ди на из не су ва 29.064 
ли ца, а со за вр ше но ос нов но обра зо ва ние 
се 517.580 ли ца, а со не за вр ше но ос нов но и 
сред но обра зо ва ние се 104.694 ли ца.  Вкуп-
ни от број на не ква ли фи ку ва ни ли ца во зем-
ја ва е 651.338 ли ца, а па за рот на труд не ма 
до вол но ра бот ни по зи ции со од вет ни на ве-
шти ни те на овие ли ца. 

ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та на не ква ли фи ку ва ни / не о бра-

зо ва ни ли ца, на пра ве ни се ин терв јуа со не-
вра бо те ни ли ца и со ли ца со ос нов но обра зо-
ва ние или без обра зо ва ние.  При ме ро кот се 
со стои од еди на е сет ли ца, се дум же ни и че-
тво ри ца ма жи. Де сет ис пи та ни ка се од Скоп-
је, а еден од Охрид.  Двај ца жи ве ат во оп-
шти на Шу то Ори за ри, а еден ис пи та ник, кој 
за ме сто на жи ве е ње го на ве де Скоп је, има 
по тек ло од Стру ми ца. Ис пи та ни кот е де те 
без ро ди те ли и ка ко ре зул тат на не мож но ста 
да нај де по сто јан дом, по сто ја но се се ли на 
ре ла ци ја Скоп је – Стру ми ца.  Ис пи та ни кот од 
Охрид жи вее во згра да што е во сопс тве ност 
на оп шти на та. Најм ла ди от ис пи та ник има 18 
го ди ни, а нај ста ри от 55 го ди ни.  Двај ца ис пи-
та ни ци се сам ци, двај ца се раз ве де ни и еден 
е раз де лен. Си те ис пи та ни ци, освен двај ца, 
има ат де ца. Нај го ле ми от дел од нив има ат по 
две де ца, еден ис пи та ник има че ти ри де ца, а 
двај ца ис пи та ници има ат по три де ца. Пет ис-
пи та ни ка има ат за вр ше но ос нов но учи ли ште, 

трој ца не ма ат обра зо ва ние и трој ца се со не-
за вр ше но ос нов но обра зо ва ние. Нај го ле ми от 
дел од ис пи та ни ци те жи ве ат во до ма ќинс тва 
со пет или по ве ќе од пет чле на, а дру ги те се 
дел од по ма ли до ма ќинс тва со двај ца или со 
трој ца чле но ви. Че творица ис пи та ници жи-
ве ат во до ма ќинс тва со по ве ќе од пет ли ца, 
трој ца од ли ца та со кои е пра ве но ин терв ју 
- во до ма ќинс тва со пет ли ца, двај ца ис пи та-
ни ци - во до ма ќинс тва со три ли ца, а дру ги 
двај ца - во до ма ќинс тва со по две ли ца. 

Во мо мен тот на спро ве ду ва ње на истра-
жу ва ње то, трој ца од еди на е сет ис пи та ни ци 
не маа ни ка ков при ход, двај ца ма жи и ед на 
же на. Двај ца ис пи та ни ци има ат при ход ме-
ѓу 30 и 35 евра. Ед на ис пи та нич ка не ма ше 
ин фор ма ции за при хо дот на до ма ќинс тво-
то, би деј ќи со пру гот е тој што ги упра ву ва 
фи нан си и те, а друг ис пи та ник об јас ни де ка 
при хо дот се раз ли ку ва на днев на ос но ва и 
за ви си од тоа кол ку пла сти ка и кар то ни ќе 
со бе рат. Еден ис пи та ник има при ход од 100 
евра, кој го до би ва за во лон тер ски ан гаж ман. 
Са мо двај ца ис пи та ни ци има ат по ви со ки при-
ма ња од 400, од нос но 500 евра, но при хо дот 
е нез на чи те лен зе мај ќи ги пред вид чле но ви те 
во до ма ќинс тва та. Во два та слу ча ја се ра бо ти 
за се думч ле ни се мејс тва. 

Си те еди на е сет ис пи та ни ци од при ме ро-
кот се дол го роч но не вра бо те ни, осум од нив 
ни ко гаш не би ле вра бо те ни, а трој ца има ат 
ра бот но искус тво што тра е ло од еден ме сец 
до че ти ри го ди ни. Во мо мен тов, нај го лем дел 
од ис пи та ни ци те ра бо тат во не фор мал на та 
еко но ми ја и има ат ра бот ни ан гаж ма ни ка ко: 
чи сте ње ку ќи и ста но ви, па ку ва чи, но са чи на 
ба гаж, гра деж ни ра бот ни ци и ра бот ни ци во 
зем јо делс тво. 

За ед но со не до сти гот од до стап ни мож но-
сти за ра бо та ка ко фа ктор што е на ве ден од 
стра на на осум од ис пи та ни ци те и не до сти-
гот од обра зо ва ние ка ко што е на ве де но од 
стра на на два ис пи та ни ка, ка ко дру ги при-
чи ни што при до не су ва ат за не вра бо те но ста, 
ис пи та ни ци те ги на ве ду ва ат: неч ле ну ва ње то 
во по ли тич ки пар тии и не ма ње то до бри вр-
ски за да стиг нат до вра бо ту ва ње. И по крај 
фа ктот што по ве ќе то од нив се по сто ја но во 
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по тра га по ра бо та пре ку Аген ци ја та за вра-
бо ту ва ње, всуш ност, ним ни ко гаш не им би ла 
по ну де на ра бо та. „На по че то кот мис лев де ка 
не сум вра бо тена би деј ќи не сум обра зо вана, 
но, од дру га стра на, мо ја та ќер ка, ко ја е мла
да и обра зо ва на, исто та ка, е не вра бо те на. 
Таа за вр ши сред но учи ли ште за гра фи ка. 
Не ма ра бо та“ (52-го диш на ис пи та нич ка). 
Нај го лем дел од ис пи та ни ци те би са ка ле да 
до би јат ра бот ни ме ста што се во сог лас ност 
со нив ни те ка па ци те ти. Спо ред тоа, де вет ис-
пи та ни ка го на ве доа чи сте ње то об је кти ка ко 
пр во или вто ро ра бот но ме сто на кое се под-
го тве ни да ра бо тат. Дру ги по са ку ва ни ра бот-
ни ме ста што ис пи та ни ци те од оваа гру па би 
са ка ле да ги до би јат, за ма шки те ис пи та ни ци 
се след ни ве: еле ктри чар, гра деж ник и ко-
пач, до де ка за жен ски те ис пи та ни ци из бо-
рот е: ми е ње са до ви, се кре тар ка, фри зер ка, 
ра бот нич ка во пе чат ни ца, кон фек ци ја и во 
ре сто ран. И по крај тоа што се не о бра зо ва-
ни, се дум од еди на е сет ис пи та ни ци на ве доа 
де ка не им е по треб на обу ка. Са мо че ти ри 
ис пи та ни ка наг ла си ја де ка има ат по тре ба 
од обу ка, до де ка са мо еден од нив е под-
го твен да вло жи вре ме и па ри за учес тво на 
обу ка. Нај го лем дел од ис пи та ни ци те не беа 
во мож ност да го иден ти фи ку ва ат ра бот но то 
ме сто на што би поч на ле вед наш да ра бо тат 
без обу ка. На пра ша ње то на кои ра бот ни ме-
ста ни ко гаш не би ра бо те ле, кај по ве ќе то од 
од го во ри те беа по ве ќе во сог лас ност со нив-
ни те ра бот ни спо соб но сти и етич ки вред но-
сти, до де ка двај ца ис пи та ни ка на ве доа де ка 
би при фа ти ле ка ква би ло ра бо та.  Ми ни мал-
на та пла та што ис пи та ни ци те ја на ве доа се 
дви жи од 100 евра до 250 евра. 

На пра ша ње то за со ци јал ни те бе не фи-
ции што ги до би ва ат, си те пет ис пи та ни ка се 
сог ла су ва ат де ка су ма та не е до вол на ни за 
по кри ва ње на ос нов ни те по тре би. Из но сот 
што го до би ва ат се дви жи од 30 евра до 68 
евра. Си те пет ис пи та ни ка твр дат де ка не 
се пла шат да ја за гу бат со ци јал на та по мош 
по ра ди вра бо ту ва ње би деј ќи из но сот што 
го до би ва ат е прем но гу ни зок. Си те тие на-
ве ду ва ат де ка про це ду ра та за до би ва ње со-
ци јал ни бе не фи ции не е те шка или комп ли-
ку ва на, а двај ца ис пи та ни ка наг ла си ја де ка 
им прет ста ву ва проб лем да се при ја ву ва ат во 
Аген ци ја та за вра бо ту ва ње и во Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та на се кои пет на е сет де на. 

Че ти ри од пет ис пи та ни ка што се ко рис ни ци 
на со ци јал на по мош сме та ат де ка со ци јал ни-
те бе не фи ции мо ра да се зго ле мат, а еден од 
нив пред ло жи ми ни мал ни от из нос да би де 
150 евра. Друг ис пи та ник су ге ри ра ше ин-
сти ту ци и те да при ме нат по до бри кон трол ни 
ме ха низ ми при до не су ва ње то од лу ка кој да 
при ма со ци јал ни бе не фи ции. 

Нај го лем дел од ис пи та ни ци те што не се 
ко рис ни ци на со ци јал ни бе не фи ции го де лат 
мис ле ње то де ка во иде а лен слу чај, лу ѓе то 
што се ра бо тос по соб ни тре ба да ра бо тат би-
деј ќи со ци јал ни те бе не фи ции се прем но гу 
ни ски. Се пак, пет од шест ис пи та ни ка што 
во мо мен тот не се ко рис ни ци на со ци јал ни 
бе не фи ции би са ка ле да ста нат ко рис ни ци. 
Двај ца од нив се за гри же ни де ка има пре-
го ле ма би ро кра ти ја во про це ду ра та, а ед на 
ис пи та нич ка - са мо хра на мај ка наг ла си не 
мо же да до бие со ци јал ни бе не фи ции по-
ра ди по греш на до ку мен та ци ја на неј зи но то 
нај ма ло де те.

Ко га се ра бо ти за жи вот ни те ус ло ви во кои 
жи ве ат ис пи та ни ци те во оваа гру па, си те од 
нив се из јас ни ја де ка жи ве ат во ап со лут на си-
ро ма шти ја и де ка се со о чу ва ат со се којд нев-
ни от пре диз вик да спо јат крај со крај. Нај го-
ле ми от дел од нив не ма ат до вол но при хо ди 
да пла ќа ат ко му на лии, а двај ца ис пи та ни ка 
ве ќе не ма ат при стап до во да или еле ктрич-
на енер ги ја. Двај ца ис пи та ни ка твр дат де ка 
пре про да ва ат ста ро же ле зо и на овој на чин 
ги по кри ва ат сво и те ме сеч ни тро шо ци.  Двај-
ца дру ги ис пи та ни ци до би ва ат фи нан си ска 
под др шка од сво и те бра ќа и се стри. Еден ис-
пи та ник, со во лон тер ски на до мест од 6.000 
де на ри из др жу ва се мејс тво од се дум чле на, 
кое се со о чу ва со пре диз ви кот ка ко да се 
пре жи вее де нот би деј ќи пла ќа ат трој ца из-
вр ши те ли по ра ди неп ла те ни сме тки за во да. 
Друг ис пи та ник со по мош на при ја те ли и на 
гра ѓа ни ги по кри ва днев ни те тро шо ци, а трет 
е про да вач на улич но то спи са ние „Ли це в ли-
це“ и со при хо ди те од про даж ба го из др жу ва 
це ло то се мејс тво. Еден ис пи та ник во пос лед-
ни те два ме се ца се со о чу ва со те шко тии да 
ја пла ти ки ри ја та и жи вее во страв де ка ќе 
ста не без дом ник. Де сет од еди на е сет ис пи-
та ни ка сме та ат де ка им е по треб на до пол ни-
тел на под др шка за да има ат при сто ен жи вот, 
а са мо еден ис пи та ник твр ди де ка тоа не му 
е по треб но.  

3.1.6. Ро ми
Стап ка та на не вра бо те ност кај ром ска та 

по пу ла ци ја из не су ва 53 про цен ти, а ром ски-
те же ни се осо бе но ран ли ви со стап ка на 
не вра бо те ност од 70 про цен ти што е двој но 
по ве ќе од стап ка та на не вра бо те ност на же-
ни што не при па ѓа ат на ром ска та по пу ла ци ја. 
Не фор мал но то вра бо ту ва ње ме ѓу Ро ми те во 
Ма ке до ни ја е 64 про цен ти во спо ред ба со 
25 про цен ти из ме ре ни кај на се ле ни е то што 
не при па ѓа на ром ска та по пу ла ци ја (УНДП, 
2011). 

ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та Ро ми, на пра ве ни се ин терв јуа 

со не вра бо те ни по е дин ци, кои се иден ти фи-
ку ва ат ка ко Ро ми, Егип ќа ни, Син ти, Но ма ди, 
Чер га ри... При ме ро кот се со стои од 14 ли ца 
од кои осум се же ни, а шест се ма жи. Осум од 
ис пи та ни ци те се од оп шти на Шу то Ори за ри, 
пет од Ко ча ни и еден е од Ку ма но во. Најм ла-
ди от од ис пи та ни ци те е на во зраст од 23 го-
ди ни, а нај ста ри от има 57 го ди ни. По ве ќе то 
ис пи та ни ци се во три е сет ти те го ди ни или во 
ра ни те че ти ри е сет ти. Два на е сет ис пи та ни ци 
се во брак, са мо еден / ед на жи вее со парт-
нер и еден е раз ве ден. Три на е сет ис пи та ни ци 
има ат де ца, освен ед на же на, ко ја жи вее со 
парт нер. Три ис пи та ни ка има ат по пет де ца, 
два ис пи та ни ка по че ти ри, че тво ри ца има ат 
по три де ца, два ис пи та ни ка се со по две де-
ца и двај ца мла ди ис пи та ни ци има ат по ед но 
де те. Во од нос на обра зо ва ни е то, нај го ле-
ми от дел од Ро ми те со кои се на пра ве ни ин-
терв јуа, од нос но осум од нив не ма ат ни ка кво 
обра зо ва ние и ова е осо бе но еви дент но кај 
же ни те, од нос но од осум же ни, шест не ма ат 
ни ка кво обра зо ва ние. Са мо еден ис пи та ник, 
маж на во зраст од 26 го ди ни од Ко ча ни, има 
за вр ше но сред но учи ли ште.  Друг ис пи та ник 
е со за вр ше но ос нов но обра зо ва ние, а че тво-
ри ца ис пи та ни ци не ма ат до за вр ше но ос нов-
но обра зо ва ние. Ед на по ло ви на од ис пи та-
ни ци те жи ве ат во го ле ми се мејс тва со по ве ќе 
од пет ли ца или со пет ли ца, што е ти пич но 
за Ро ми те во Шу то Ори за ри.  Не кои ис пи та-
ни ци, пак, жи ве ат во до ма ќинс тва со де сет до 
пет на е сет ли ца. Исто та ка, и ис пи та ни кот од 
Ку ма но во е дел од се мејс тво со по ве ќе од пет 
ли ца.  За раз ли ка од нив, ис пи та ни ци те од Ко-
ча ни жи ве ат во по ма ли се мејс тва со че ти ри, 

три или со две ли ца во до ма ќинс тво. При ја ве-
ни от ме се чен при ход кај ис пи та ни ци те Ро ми 
зна чи тел но се раз ли ку ва ме ѓу ис пи та ни ци те 
од Шу то Ори за ри и ис пи та ни ци те од Ко ча-
ни.  По ве ќе то ис пи та ни ци од Шу то Ори за ри 
пре жи ву ва ат со со би ра ње и со пре про да ва-
ње пла стич ни ши ши ња, при што за ра бо ту ва ат 
по око лу 300 евра ме сеч но. Еден ис пи та ник, 
про да вач на улич но то спи са ние „Ли це в ли-
це“, има ме се чен при ход од 400 евра. Си те 
ис пи та ни ци од Ко ча ни се ко рис ни ци на со ци-
јал ни бе не фи ции и при ма ат од 21 до 45 евра. 
Са мо ед на же на од Ку ма но во има ме се чен 
при ход во из нос од 130 евра од др жа ва та ка-
ко бе не фи ци ја за тре то де те.   

Ед на по ло ви на од ис пи та ни ци те во оваа 
гру па го на ве доа сво е то обра зо ва ние ка ко 
глав на при чи на за не вра бо те но ста, до де ка 
дру га та по ло ви на го истак на ка ко проб лем 
не до сти гот од мож но сти за ра бо та. Осум-
те ис пи та нич ки ни ко гаш не би ле вра бо те ни, 
освен ед на, ко ја би ла ан га жи ра на ка ко се-
зон ски ра бот ник пред по ве ќе од пет го ди ни. 
Си ту а ци ја та кај ма жи те Ро ми е мал ку по и-
на ква. Двај ца ма жи ни ко гаш не би ле вра бо-
те ни, за раз ли ка од дру ги те че тво ри ца, кои 
прет ход но би ле вра бо те ни.  Вре ме тра е ње то 
на нив ни от ра бо тен ан гаж ман е раз лич но и 
се дви жи од не кол ку ме се ци до де вет на е сет 
го ди ни. Тие има ат ра бот но искус тво на ни ско 
ква ли фи ку ва ни ра бот ни ме ста, ка ко што се: 
чи сте ње и па ку ва ње во фа бри ки и гип сар ски 
ра бо ти. При чи ни те за гу бе ње на ра бо та та се 
раз лич ни: от пу штен по ра ди доц не ње на ра-
бо та, прет при ја ти е то об ја ви ло сте чај, еден 
бил вра бо тен пред из бо ри и от пу штен са мо 
по не кол ку ме се ци, а пос лед ни от ја за гу бил 
ра бо та та по ра ди на ма лу ва ње то на обе мот на 
ра бо та во ком па ни ја та. 

Си те ис пи та ни ци од оваа гру па, освен 
еден, из ја ви ја де ка се под го тве ни да поч нат 
да ра бо тат вед наш, а ис пи та нич ка та што не е 
во мож ност да поч не со ра бо та, об јас ни де ка 
има пет де ца. На пра ша ње то на кое ра бот но-
то ме сто би са ка ле да ра бо тат, нај го лем дел 
од ис пи та ни ци те из ја ви ја де ка са ка ат ра бо-
та во сог лас ност со нив ни те ка па ци те ти. Во 
оваа на со ка, си те же ни, освен ед на, се под-
го тве ни да ра бо тат ка ко чи стач ки, до де ка 
ма жи те са ка ат да би дат во за чи, по мош ни ци 
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во гра деж ни ра бо ти, чи ста чи, из ве ду ва чи на 
гип сар ски ра бо ти, одр жу ва чи на пар ко ви или 
со би ра чи на ста ро же ле зо. Нај го лем дел од 
ис пи та ни ци те сме та ат де ка не ма ат по тре ба-
та за обу ка и ра бот ни прет ква ли фи ка ции за 
ра бот ни те ме ста што им се во фо кус. Са мо 
пет ис пи та ни ци се под го тве ни да по ми нат 
про гра ма за обу ка и да ги вло жат по треб ни-
те ре сур си за да ја по ми нат. Во прин цип, не 
по сто јат ра бот ни ме ста на кои ис пи та ни ци те 
не би ра бо те ле, освен ако не се над вор од 
нив ни те мож но сти. Ед на же на твр ди де ка неј-
зи на та од лу ка да ра бо ти за ви си од неј зи ни от 
со пруг. Ми ни мал на та пла та што ја оче ку ва ат 
ис пи та ни ци те се дви жи од 50 до 500 евра, ме-
ѓу тоа нај го лем дел од ис пи та ни ци те оче ку ва-
ат пла та што е по ни ска од ми ни мал на та пла та 
утвр де на со за кон.

Тоа што е ин те рес но за оваа гру па ис пи та-
ни ци е што вкуп но два на е сет од че ти ри на е-
сет од ли ца та со кои е на пра ве но ин терв ју 
до би ле социјални бе не фи ции во те кот на 
пос лед ни те пет го ди ни.  Из но сот што го до би-
ва ат се дви жи од 23 евра до 50 евра. Си те ис-
пи та ни ци што се ко рис ни ци на со ци јал на по-
мош го де лат мис ле ње то де ка при хо ди те што 
ги до би ва ат ка ко со ци јал ни бе не фи ции не се 
до вол ни, но, од дру га стра на, тие има ат по-
зи ти вен став кон нив за тоа што тоа е при ход 
на кој тие мо жат да се пот прат. „Износот кој 
го добиваме како социјална помош е премногу 
мал. Добиваме 2000 денари, а во семејството 
сме 14 лица. Како да преживееме? Но од 
друга страна социјалната помош е многу 
посигурен приход од месечната плата“ (34 
годишна испитаничка). За си те нив, со иск-
лу чок на еден ис пи та ник, мно гу е важ но да 
про дол жат да при ма ат со ци јал ни бе не фи ции 
би деј ќи на овој на чин мо жат да по кри јат дел 
од ме сеч ни те тро шо ци. Пет ис пи та ни ка не се 
пла шат да ги за гу бат сво и те бе не фи ции во 
слу чај на вра бо ту ва ње, а двај ца се пла шат 
по ра ди не си гур но ста на па за рот на тру дот. 
Нај го ле ми от дел од ис пи та ни ци те што не 
би ле ко рис ни ци на со ци јал ни бе не фи ции 
во мо мен тот на спро ве ду ва ње на истра жу ва-
ње то го де лат мис ле ње то де ка со ци јал на та 
по мош е по треб на за си те, осо бе но за не вра-
бо те ни те. Че тво ри ца ис пи та ни ци ни ко гаш не 
ко ри сте ле со ци јал ни бе не фи ции, но си те ис-
пи та ни ци што не се ко рис ни ци во мо мен тов, 
во ид ни на са ка ат да би дат.  Си те ис пи та ни ци 

се во про цес на со би ра ње до ку мен ти за ко-
ри сте ње на пра во то на со ци јал ни бе не фи ции 
и си те има ат проб ле ми со по треб на та до ку-
мен та ци ја.

Нај го ле ми те проб ле ми со кои се со о чу ва ат 
не вра бо те ни те Ро ми се кој ме сец е не до стиг 
од хра на, средс тва за хи ги е на, при стап до 
во да и до еле ктрич на енер ги ја. „Понекогаш 
јадеме, понекогаш не. Собирам пластични 
шишиња и ги препродавам. Работам секој ден 
до 1516:00 часот. До тогаш семејството ме 
чека да однесам пари за храна“ (57 годишен 
испитаник). Са мо еден ис пи та ник твр ди де ка 
не вра бо те но ста е нај те шка. Си те ис пи та ни ци 
што жи ве ат во Шу то Ори за ри до би ва ат под-
др шка и до на ции од Днев ни от цен тар за де-
ца на ули ца.  Од оваа гра ѓан ска ор га ни за ци ја 
тие до би ва ат об ле ка, хра на и дне вен пре стој 
за нив ни те де ца. Еден ис пи та ник на ве де де ка 
из вр ши ле ма ло ре но ви ра ње на до мот со под-
др шка од улич но то спи са ние „Ли це в ли це“ и 
од „Ха би тат“ би деј ќи нив ни от син бил из бран 
за про да вач на го ди на та. Ис пи та ни ци те од 
дру ги те гра до ви (Ку ма но во и Ко ча ни) не до-
би ва ат ни ка ква под др шка од лу ѓе то и од ор-
га ни за ци и те.

3.1.7. Ко рис ни ци на дро га 
и на ал ко хол 
Во Ма ке до ни ја до де нес не е на пра ве но 

кон крет но истра жу ва ње за ко ри сте ње то на 
дро га кај оп шта та по пу ла ци ја спо ред стан-
дар ди те на ЕУ по ра ди не до стиг од средс тв.  
Спо ред Ми ни стерс тво то за вна треш ни ра бо-
ти, до кра јот на 2010 го ди на бро јот на ре ги-
стри ра ни ко рис ни ци на дро га бил 9.607, а 
од нив 3.768 би ле ко рис ни ци на хе ро ин. Од 
дру га стра на, во из ве шта јот на Европ ски от 
цен тар за сле де ње на дро ги и на за вис но сти 
од дро га (ЕМЦД ДА) стои де ка про це не ти от 
број на ли ца што ин тра вен ски ко ри стат дро га 
(ИКД) из не су ва 8.000.  Спо ред На ци о нал ни от 
из ве штај за нар ко тич ни дро ги за 2012 го ди на, 
од 582 ре ги стри ра ни ко рис ни ци на дро га, 48 
се вра бо те ни, 70 се при вре ме но вра бо те ни и 
25 се хо но рар но ан га жи ра ни. Спо ред Др жав-
ни от за вод за ста ти сти ка, во зем ја ва во 2014 
го ди на има ло 133 ко рис ни ци на ал ко хол при-
ма те ли на со ци јал на по мош и 283 ко рис ни-
ци на дро га при ма те ли на со ци јал на по мош. 
Не ма до стап ни по да то ци за со стој ба та со 

вра бо те но ста на ко рис ни ци те на ал ко хол. 
Ор га ни за ци и те што ра бо тат со оваа гру па 
мар ги на ли зи ра ни ли ца ука жу ва ат на зго ле-
му ва ње на ди скри ми на ци ја та на па за рот на 
труд со ко ја се со о чу ва ат ко рис ни ци те на ал-
ко хол и на дро га. 

ОПИС НА ПРИ МЕ РО КОТ
Во гру па та ли ца со за вис но сти на пра ве ни 

се ин терв јуа со не вра бо те ни по е дин ци што 
жи ве ат со за вис но сти или кои се на трет-
ман.  Шест ис пи та ни ци се по ра неш ни ко рис-
ни ци на хе ро ин.  Пет од овие ис пи та ни ци 
ги ко ри стат ус лу ги те на ХОПС13 - про ект за 
здрав стве ни оп ции. Че тво ри ца ис пи та ни ци 
се акту ел ни  или по ра неш ни ко рис ни ци на 
ал ко хол. Трој ца од нив се чле но ви на клу-
бот за тре ти ра ни ал ко хо ли ча ри во Скоп је, а 
еден ис пи та ник е сме стен во пси хи ја три ска та 
бол ни ца „Бар дов ци“ во Скоп је. При ме ро кот 
се со стои од 10 ли ца од кои шест се ма жи, 
а че ти ри се же ни. Во мо мен тот ко га се спро-
ве ду ва ше истра жу ва ње то, де вет ис пи та ни ци 
жи ве е ја во ур ба ни об ла сти и са мо еден ис-
пи та ник во ру рал на об ласт. Еден ис пи та ник 
е од Охрид, а си те дру ги се од Скоп је. Две те 
најм ла ди ли ца во при ме ро кот се на во зраст 
од 30 го ди ни, а нај ста ри от има 61 го ди на. 
Дру ги двај ца ис пи та ни ци се на во зраст од 31 
го ди на и дру ги те трој ца се во сред ни те три-
е сет ти го ди ни.  Шест ли ца од оваа гру па не 
се во брач на со стој ба, ед но ли це е раз де ле но 
од брач ни от парт нер и оче ку ва офи ци ја лен 
раз вод, до де ка дру га ис пи та нич ка е ома же на 
и жи вее со со пру гот и со сво јот син. Трој ца 
ис пи та ни ци има ат ма ло лет ни де ца - двај ца се 
гри жат за нив, до де ка тре ти от по кри ва са мо 
не кои тро шо ци и не пла ќа офи ци јал на али-
мен та ци ја за не го ви от син, кој жи вее со мај ка 
му. Че тво ри ца ис пи та ни ци има ат дип ло ми за 
за вр ше но сред но обра зо ва ние, пет се со ви-
со ко обра зо ва ние и еден има за вр ше но са мо 
ос нов но обра зо ва ние.  Шест од де сет ис пи-
та ни ци жи ве ат во до ма ќинс тва со три ли ца, 
трој ца ис пи та ни ци  - во до ма ќинс тво со две 
ли ца и са мо ед но од ли ца та со кои е на пра-
ве но ин терв ју жи вее са мо. Ни ту еден од ис-
пи та ни ци те не ос тва ру ва лич ни при хо ди, а 
са мо еден од нив при ма со ци јал на по мош. 

Освен ед на ис пи та нич ка што жи вее са ма и 
ко ја не ма фи нан си ска под др шка од ни ко го, 
си те дру ги жи ве ат со чле но ви на се мејс тво то, 
кои им по ма га ат и ги из др жу ва ат. При хо ди те 
од чле но ви те на нив ни те се мејс тва ва ри ра ат 
од со ци јал ни бе не фи ции во из нос од 60 евра 
до ком би ни ра ни пла ти од двај ца та ро ди те ли 
во из нос од 1.130 евра.  

Си те осум ми на ис пи та ни ци од при ме ро кот 
се ко рис ни ци на дро га или на ал ко хол по ве-
ќе од 10 го ди ни.  Че тво ри ца од нив се ко рис-
ни ци на ал ко хол, до де ка дру ги те шест ми на, 
од хе ро ин. Си те осум ис пи та ни ци наг ла си ја 
де ка оп штес тво то ги тре ти ра ка ко не ус пеш-
ни  и нес по соб ни. Освен еден ис пи та ник, кој 
ве ру ва де ка ни ко гаш не му би ло по треб но ле-
ку ва ње од за вис но ста, си те дру ги по ба ра ле 
по мош со цел да се отка жат од ко ри сте ње то 
хе ро ин или да пре ста нат да пи јат. Пет ми на 
од ис пи та ни ци те што се ко рис ни ци на хе ро ин 
при ма ат ме та дон ски те ра пии. Трој ца од нив 
пла ќа ат за ин ди ви ду ал на ме та дон ска те ра пи-
ја, а дру ги те ја до би ва ат во Др жав на бол ни ца 
и се по кри е ни со нив но то здрав стве но оси гу-
ру ва ње.

На пра ша ње то кои се при чи ни те за нив на-
та не вра бо те ност, си те ис пи та ни ци  на ве доа 
де ка тоа се лич ни те проб ле ми. Еден од ис пи-
та ни ци те твр ди де ка по стои го ле ма ди скри-
ми на ци ја на се гаш ни те, а и на по ра неш ни те 
ко рис ни ци те на дро га. „Ако ра бо то да ве цот е 
за поз нат со тво е то ми на то, имаш ма ли или 
ни ка кви шан си за вра бо ту ва ње“ (31 годишна 
испитаничка). Си те ис пи та ни ци се де мо ти ви-
ра ни да по ба ра ат ра бо та и се обес хра бре ни 
од це ло то оп штес тво, кое ги тре ти ра ка ко 
бол ни лу ѓе, а во исто вре ме се чув ству ва ат и 
изо ли ра ни. Си те ис пи та ни ци од оваа гру па 
из ја ви ја де ка се под го тве ни вед наш да поч-
нат да ра бо тат. Са мо трој ца од нив из ја ви ја 
де ка се спре че ни да ра бо тат опре де ле на ра-
бо та по ра ди здрав стве ни проб ле ми. 

Од де сет ис пи та ни ка, осум има ат ра бот но 
искус тво со раз лич но вре ме тра е ње од ед на 
до 21 го ди на. Пе ри о дот на не вра бо те ност, 
пак, се дви жи од ед на до два е сет и че ти ри 
го ди ни. Трој ца од ис пи та ни ци те го на ве доа 
ко ри сте ње то дро га и ал ко хол ка ко при чи на 

13 Вhttp://www.hops.org.mk/
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за гу бе ње на ра бот ни те ме ста.
На пра ша ње то да ли мо жат да поч нат со ра-

бо та вед наш, или да ли им е по треб на обу ка за 
ра бот ни те ме ста на кои би са ка ле да ра бо тат, 
се дум од ис пи та ни ци те се из јас ни ја де ка вед-
наш мо жат да поч нат со ра бо та, без до пол ни-
тел на обу ка, до де ка дру ги те трој ца изра зи ја 
под го тве ност и жел ба да би дат вклу че ни во 
обу ки за да би дат по под го тве ни за ра бот ни-
те по зи ции. Во од нос на ра бот ни те ме ста што 
не би ги при фа ти ле, ис пи та ни ци те на ве доа 
ра бот ни ме ста што не се во сог лас ност со нив-
но то обра зо ва ние, а трој ца од ли ца та со кои е 
на пра ве но ин терв ју из ја ви ја де ка не мо жат да 
се се тат на не ко ја ра бо та што не би ја при фа-
ти ле. Ми ни мал на та пла та што ис пи та ни ци те 
од оваа гру па ја на ве доа се дви жи од 165 евра 
до 325 евра, до де ка еден ис пи та ник од го во ри 
де ка не по стои ми ни ма лен из нос на пла та под 
кој не би при фа тил да ра бо ти. 

Во мо мен тот на спро ве ду ва ње на ин терв ју-
а та, са мо еден од ис пи та ни ци те до би ва ше со-
ци јал ни бе не фи ции во из нос од 78 евра ме сеч-
но. Без ог лед на тоа да ли до би ва ат, до би ва ле 
или ни ко гаш не до би ва ле, си те ис пи та ни ци 
се сог ла су ва ат де ка из но сот на со ци јал ни те 
бе не фи ции е прем но гу ни зок. „Па ри те што 
ги до би вам од др жа ва та не се до вол ни за ни
што, но мно гу ми се важ ни за што тоа е единс
тве ни от при ход што го имам.“ (58 годишен 
испитаник). Единс тве на та ко рис нич ка на со ци-
јал на по мош ме ѓу ис пи та ни ци те наг ла си де ка 

не се пла ши тоа што ќе ја за гу би по мо шта од 
др жа ва та, ко га би се вра бо ти ла.

Се дум ис пи та ни ка од го во ри ја де ка нај го-
лем проб лем за нив е не ма ње то фи нан си ски 
средс тва. Пет ми на од нив има ат се ри оз ни 
фи нан си ски проб ле ми и не ус пе ва ат да ги 
обез бе дат ни ту ос нов ни те на мир ни ци.  Дру-
ги двај ца ис пи та ни ка изра зи ја чув ство на 
без вред ност, оса ме ност и на страв ка ко нај-
го ле ми проб ле ми во нив ни от жи вот. Са мо 
ед на ис пи та нич ка ре че де ка во оп што не ма 
проб ле ми. Таа сме та де ка во мо мен тов за неа 
е нај важ на ме та дон ска та те ра пи ја, ко ја ре-
дов но ја до би ва.

На пра ша ње то на кој на чин би се над ми на-
ле проб ле ми те, ис пи та ни ци те ги да доа след-
ни ве пред ло зи: да поч нат се ри оз ни ре фор ми 
во си сте мот на со ци јал на та по ли ти ка, чи ја-
што цел не ма да би де са мо ед на со ци јал на 
гру па, ту ку си те гру пи; обез бе ду ва ње мож но-
сти за вра бо ту ва ње за си те, по чи ту ва ње на 
ра бот на та си ла. Двај ца ис пи та ни ци из ја ви ја 
де ка не ве ру ва ат во ни ка кви про ме ни. „Ни
што не мо же да се про ме ни, би деј ќи ние сме 
зас па на на ци ја и сѐ до де ка се чув ству вам ка
ко ѓу бре се кој пат ко га ќе чук нам на вра та та 
на цен та рот за со ци јал на ра бо та, не мо же 
да се оче ку ва ат ни ка кви про ме ни“ (38 годишн 
испитаник). Нај че сто ис пи та ни ци те ко рис ни-
ци на дро ги и на ал ко хол се из др жу ва ни од 
стра на на член на се мејс тво то – не го ва та пла-
та, пен зи ја или со ци јал ни бе не фи ции.

3.2. Мож но сти за вра бо ту ва ње 
на мар ги на ли зи ра ни те 
гру пи  од стра на на 
со ци јал ни прет при ја ти ја

Ви со ки де ве де сет про цен ти од ис пи та ни-
ци те (73 од вкуп но 81 ис пи та ник), при пад-
ни ци на се дум гру пи14 од мар ги на ли зи ра-
на та за ед ни ца, во рам ки на истра жу ва ње то 
„Мож но сти те и пре диз ви ци те на со ци јал ни те 

прет при ја ти ја за вра бо ту ва ње на мар ги на ли-
зи ра ни те гру пи“, по ка жу ва ат под го тве ност 
вед наш да се вклу чат на па за рот на тру дот. 
Но, ду ри пе де сет про цен ти (41 ис пи та ник) не 
ја пре поз на ва ат по тре ба та за тре нинг и за 

пре ква ли фи ка ции. Ис пи та ни ци те на  пет ран-
ли ви гру пи (без дом ни ци, не ква ли фи ку ва ни 
ли ца15, же ни16, Ро ми и ли ца со те лес ни или со 
мен тал ни преч ки во раз во јот) пре фе ри ра ат 
ни ско ква ли фи ку ва ни ра бот ни по зи ции, до-
де ка ис пи та ни ци те од гру пи те мла ди ли ца и 
ко рис ни ци на дро ги и на ал ко хол пре фе ри ра-
ат ра бот ни по зи ции во сог лас ност со нив но то 
обра зо ва ние и ква ли фи ка ции. Се дум де сет 
про цен ти од ис пи та ни ци те (57 ис пи та ни ци) 
не се при ма те ли на со ци јал на по мош, но ре-
чи си ше е сет про цен ти од нив (48 ис пи та ни ци) 
би са ка ле да при ма ат со ци јал на по мош или 
ве ќе се во про це ду ра со ог лед на ло ша та ма-
те ри јал на со стој ба во ко ја се на о ѓа ат.

Си сте мот на со ци јал на за шти та во зем ја ва 
не е ди зај ни ран да из ле зе в пре срет на спе ци-
фич ни те по тре би на мар ги на ли зи ра ни те гру-
пи, а во исто вре ме по стои не до стиг од тран-
зи ци ски мо де ли и про гра ми за вра бо ту ва ње 
на одре де но вре ме, кое вклу чу ва и раз вој на 
но ви ра бот ни спо соб но сти. Од дру га стра на, 
за гу бе ни те жи вот ни на ви ки кај по го лем про-
цент од мар ги на ли зи ра ни те гру пи прет ста-
ву ва ат преч ка за влез на па за рот на труд, а 
функ ци о нал ни те за ед ни ци (ли ца со преч ки 
во раз во јот, же ни, без дом ни ци, Ро ми и за вис-
ни ци) соз да ва ат па сив ност и иск лу че ност кај 
овие гру пи.

Огра ни че ни те мож но сти за вра бо ту ва ње 
и ви со ко пар ти зи ра ни от па зар на труд, ди-
скри ми на ци ја та врз ос но ва на на ци о нал на 
при пад ност, род, во зрас на гру па и обес хра-
бру ва ње што до а ѓа врз ос но ва на раз лич ни 
со ци јал ни фа кто ри (отсус тво на инк лу зив ни 
ра бот ни ме ста, не раз ви е на свест за мар ги-
на ли зи ра ни те ли ца и за при до би вки те од 
нив ни от труд) се нај че сти те при чи ни за не-
вра бо те ност што ги иден ти фи ку ва ат мар ги-
на ли зи ра ни те гру пи во Ма ке до ни ја.

Ва ква та си ту а ци ја на мет ну ва по тре ба од 
пот тик ну ва ње и раз вој на со ци јал ни прет при-
ја ти ја за ра бот на ин те гра ци ја ка ко не за вис ни 
еко ном ски ен ти те ти, чи ја што глав на цел е 
вклу чу ва ње на па за рот на труд на ли ца што 
се со о чу ва ат со те шко тии и со преч ки, пре-

ку про из водс тве ни актив но сти, тре нинг за 
ква ли фи ка ции и за пре ква ли фи ка ции, ка ко и 
пре ку прис по со бе ни актив но сти ед но по дру-
го за на та мо шен раз вој на ран ли ви те ли ца. 
Со ци јал ни те прет при ја ти ја мо жат да има ат 
зна чи тел но вли ја ние во на ма лу ва ње на еко-
ном ски те не ед на кво сти на по долг рок, а и во 
про це сот на тран зи ци ја на мла ди те ли ца од 
обра зо ва ние кон учес тво на па за рот на труд. 
Ини ци ја ти ви те за пот тик ну ва ње и за раз вој на 
со ци јал но прет при е маш тво, кои во мо мен тов 
се акту ел ни во зем ја ва, пре ку обез бе ду ва ње 
мен торс тво, под др шка во раз во јот на иде и те 
и фи нан си ска по мош, мо жат да да дат ва жен 
при до нес во соз да ва ње то стар та пи од стра-
на на мла ди ли ца. Во про це сот на тран зи ци ја, 
на мен ски соз да де ни со ци јал ни прет при ја ти-
ја би мо же ле да да дат зна ча ен при до нес при 
вра бо ту ва ње то мла ди ли ца, би ги зго ле ми ле 
ка па ци те ти те на ра бот на та си ла пре ку ин ди-
ви ду ал но мен торс тво, обу ка и во лон ти ра ње 
во со ра бо тка со дру ги со ци јал ни прет при ја-
ти ја, нев ла ди ни от се ктор и со биз нис-се кто-
рот и со тоа би ги зго ле ми ле шан си те за за др-
жу ва ње на ра бот ни те ме ста.

Со ци јал ни те прет при ја ти ја мо жат да има-
ат зна чи тел но вли ја ние и во обез бе ду ва ње-
то мож но сти за вра бо ту ва ње на ли ца та со 
преч ки во раз во јот, но и во про мо ци ја та на 
инк лу зи вен па зар на труд. Тра ди ци о нал ни те 
мо де ли за вра бо ту ва ње не се прис по со бе ни 
на спе ци ја ли зи ра ни те по тре би на лу ѓе то што 
се со о чу ва ат со преч ки и со тоа се ели ми-
ни ра мож но ста овие ли ца да учес тву ва ат во 
ра бот на та си ла. Во оваа на со ка, со ци јал ни-
те прет при ја ти ја мо жат да ста нат по зи ти вен 
мо дел:,1)  ќе отво рат ра бот ни ме ста во сог-
лас ност со ка па ци те ти те и со мож но сти те на 
ли ца та со преч ки во раз во јот, осо бе но за тие 
што се со о чу ва ат со по ве ќе преч ки за вра бо-
ту ва ње, со што ќе се оси гу ри нив на та со ци-
јал на и еко ном ска инк лу зи ја;  2)  ќе соз да дат 
поф ле кси бил на ра бот на не де ла и ра бот ни 
ме ста што се прис по со бе ни на раз лич ни те 
преч ки во раз во јот и 3) ќе соз да дат про гра ми 
за под др шка, кои ќе им по мог нат на ли ца та 
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со преч ки во раз во јот да го за др жат ра бот но-
то ме сто и да се ин те гри ра ат во оп штес тво то.

Ва кви от при од ќе до не се зна чај ни ре зул та-
ти и кај ран ли ва та гру па не вра бо те ни же ни, 
кои, ка ко што по ка жа истра жу ва ње то, се чув-
ству ва ат обес хра бре ни и ди скри ми ни ра ни не 
са мо врз ос но ва на по лот, ту ку и врз ос но ва 
на во зра ста и на ни во то на обра зо ва ние. Зе-
мај ќи ги пред вид преч ки те што ги пре поз на-
ва ат во про це сот на ба ра ње ра бо та - мај чинс-
тво и не мож ност да нај дат ра бот но ме сто 
со поф ле кси бил но ра бот но вре ме, во зраст, 
по ло ва ди скри ми на ци ја и не до вол но ни во на 
обра зо ва ние, со ци јал ни те прет при ја ти ја мо-
жат да соз да дат мож но сти за вра бо ту ва ње за 
же ни те со поф ле кси бил на ра бот на не де ла, 
при што: 1)  би по мог на ле во вра бо ту ва ње то 
на же ни те и во зго ле му ва ње то на ка па ци те ти-
те на нив на та ра бот на та си ла; 2) би отво ри ле 
ра бот ни ме ста во сог лас ност со ка па ци те ти-
те и со мож но сти те на же ни те, осо бе но за 
жр тви те на се меј но на силс тво, са мо хра ни те 
мај ки и по во зрас ни те же ни со што еко ном-
ски би ги за си ли ле и би при до не ле за нив на-
та са мо стој ност 3)  би кре и ра ле про гра ми за 
под др шка, кои ќе им по мог нат на же ни те да 
ја зго ле мат сво ја та са мо до вер ба, би обез бе-
ди ле пси хо со ци јал на под др шка со што тие 
по лес но би се ин те гри ра ле во оп штес тво то. 

Ка ко ед на од нај ран ли ви те гру пи, без дом-
ни ци те ба ра ат раз ли чен при стап во со ци јал-
но то ин те гри ра ње и во нив но вклу чу ва ње на 
па за рот на тру дот. Во оваа на со ка, со ци јал-
ни те прет при ја ти ја, во со ра бо тка со цен три те 
за со ци јал на ра бо та и во со ра бо тка со Цр вен 
крст, кој ра бо ти ди рект но со овие гру пи на 
те рен, за се кој по е ди не чен слу чај ќе де фи-
ни ра ат план за со ци јал на инк лу зи ја во сог-
лас ност со ка па ци те тот, по тре би те и со дол-
жи на та на пси хо со ци јал на та под др шка на 
по е ди не цот. Ов де е иск лу чи тел но важ на ме-
ѓу се ктор ска та со ра бо тка со цел на овие ли ца 
да им се обез бе дат до пол ни тел ни ус лу ги, кои 

ќе ја за бр за ат со ци јал на та ин те гра ци ја. Ра-
бот на та ин те гра ци ја тре ба да оди па ра лел но 
со обез бе ду ва ње при вре ме на под др шка во 
до му ва ње то, ко ја на по е ди не цот ќе му да де 
си гур ност и ќе му овоз мо жи по ед но став на 
инк лу зи ја. 

Ин тер се ктор ска та со ра бо тка е од го ле ма 
важ ност во ра но то де те кти ра ње на без дом-
ниш тво то. Таа тре ба да обез бе ди со од вет на 
под др шка во по чет ни от без дом нич ки пер и од 
што по на та му се ефе кту и ра во по лес на ин-
те гра ци ја и со по ед но став но вклу чу ва ње на 
овие ли ца во про гра ми те за ра бот на ин те гра-
ци ја на со ци јал ни те прет при ја ти ја. Улич ни от 
пе чат што по стои и во Ма ке до ни ја (во зем ја ва 
се из да ва улич но то спи са ние „Ли це в ли це“) 
е од лич на ала тка за со ци јал но и еко ном ско 
за си лу ва ње на без дом ни те ли ца. Улич ни от 
пе чат  е до бра под го то вка на овие ли ца за 
ед на кво учес тво на па за рот на труд, а во сог-
лас ност со при ме ри те на до бра пра кти ка од 
Евро па, мо же да обез бе ди и ре дов но вра бо-
ту ва ње за сво и те про да ва чи.

Кај ис пи та ни ци од гру пи те на не ква ли фи-
ку ва ни ли ца, Ро ми и кај по ве ќе то ко рис ни ци 
на дро ги и на ал ко хол по стои наг ла се на дол-
го роч на не вра бо те ност  и иа ко тие дек ла ра-
тив но се под го тве ни да вле зат на па за рот на 
тру дот, кај нив е по треб на прет ход на под го-
то вка со цел нив на со од вет на ин те гра ци ја и 
за др жу ва ње на ра бот но то ме сто. Ова по драз-
би ра соз да ва ње про гра ми за под др шка, ка ко 
и про гра ми за про фе си о нал на ори ен та ци ја 
за ра бот ни ме ста што се де фи ци тар ни на 
па за рот на тру дот или про гра ми за про фе-
си о нал но над гра ду ва ње, во со ра бо тка со 
нев ла ди ни от се ктор и со ин сти ту ци и те. Во 
оваа на со ка, со ци јал ни те прет при ја ти ја би 
по мог на ле во вра бо ту ва ње то на овие ли ца, 
пре ку ин ди ви ду ал ни про гра ми за под др шка 
и мен торс тво би ги зго ле ми ле ка па ци те ти те 
на ра бот на та си ла, а со тоа би вли ја е ле кон 
за др жу ва ње на ра бот ни те ме ста.. 

За це ли на ма пи ра ње на мил је то на по стој-
ни те со ци јал ни прет при ја ти ја во Ма ке до ни ја, 
здру же ни е то „Ко нект“, со под др шка од „Паб-
лик“, во вто ра та по ло ви на на 2015 го ди на 
спро ве де истра жу ва ње со 24 ви со ки прет-
став ни ци на ме наџ мен тот на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја во зем ја та.  За ед но од ин терв-
ју а та не се до стап ни фи нан си ски по да то ци, 
та ка што, тоа не е вклу че но во ана ли зи ра ни от 
при ме рок. Гла вен ме то до ло шки ин стру мент 
беа стру кту ри ра ни те ди рект ни ин терв јуа 
ди зај ни ра ни во рам ки те на Про е ктот за ин-
тер на ци о нал ни ком па ра тив ни мо де ли на 
со ци јал ни прет при ја ти ја (ICSEM). Про е ктот 
на ICSEM вклу чу ва око лу 50 зем ји во све тот 
и има за цел да из гра ди зна е ња за но ви те и 
ве ќе до бро вос по ста ве ни те мо де ли за со ци-
јал ни прет при ја ти ја низ це ли от свет сле деј ќи 
ги оп шти те на со ки за пот тик ну ва ње ме ѓу на-
род на ком па ра тив на ана ли за. 

Со при ме на на ме то до ло ги ја та на ICSEM 
на пра вен е прег лед на ана ли зи ра но то по ле 
на „ор га ни за ции што ја ком би ни ра ат прет-
при е мач ка та ди на ми ка за обез бе ду ва ње ус-
лу ги или сто ка со гла вен фо кус на нив ни те 
со ци јал ни це ли”. По да то ци те со др жа ни во 
ана ли за та се од не су ва ат на ин сти ту ци о нал-
на та еди ни ца, од нос но ор га ни за ци ја та ка ко 
це ли на, при што се мож ни не кол ку кон фи гу-
ра ции:  а) ор га ни за ци ја што раз ви ва одре де на 
сто пан ска деј ност; б) СП што   е кон тро ли ра но 
/ упра ву ва но од ма тич на ор га ни за ци ја, но е 
стру кту ри ра но ка ко по себ но прав но ли це и в) 
СП е упра ву ва но ка ко про гра ма / се ктор во 
рам ки те на ма тич на та ор га ни за ци ја и во тој 
слу чај по да то ци те се од не су ва ат на це ла та 
ор га ни за ци ја. 

Ана ли за та истра жу ва че ти ри клуч ни ди-
мен зии на со ци јал ни те прет при ја ти ја: 1) 
оп шти от иден ти тет на со ци јал ни те прет при-
ја ти ја, 2) ви дот на про из водс тво и ми си ја, од-
нос но при ро да та на со ци јал на та ми си ја, 3) 

упра ву вач ка та и сопс тве нич ка та стру кту ра и 
4) фи нан си ска та стру кту ра.  За ре фе рент на 
го ди на во истра жу ва ње то е зе ме на 2014 го-
ди на.

Во од нос на ге о граф ска та ди стри бу ци ја, 
нај го лем дел (70%) од ан ке ти ра ни те со ци јал-
ни прет при ја ти ја се од Скоп је, 17 про цен ти 
се од за пад ни от дел на Ма ке до ни ја, до де ка 
оста на ти те 13 про цен ти се од источ ни от дел 
на зем ја та.

3.3.1. Општ иден ти тет 
на со ци јал ни те прет при ја ти ја
Овој сег мент од ана ли за та се од не су ва на 

оп шти от про фил на со ци јал ни те прет при-
ја ти ја оп фа те ни со истра жу ва ње то.   Таа ги 
истра жу ва ви дот на со ци јал ни прет при ја ти ја, 
нив ни те прав ни фор ми, ста ро ста на СП, стру-
кту ра та на чо веч ки те ре сур си и во лон тер ска-
та ба за итн.

ПРАВ НИ ФОР МИ И 
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НА ПО СТА ВЕ НОСТ
Со ци јал ни те прет при ја ти ја оп фа те ни во 

истра жу ва ње то се при лич но раз но вид ни во 
од нос на сво и те го ди ни на по сто е ње (гра фи-
кон 1). До де ка се дум (30%) од СП се ос но ва-
ни во пос лед ни те пет го ди ни, пет СП (22%) 
по сто јат по ве ќе од 25 го ди ни, од нос но би ле 
ос но ва ни во пер и о дот на СФРЈ, за вре ме на 
со ци ја лиз мот. Ова по ка жу ва де ка актив но ста 
со ци јал но прет при е маш тво по сто е ла без ог-
лед на прав на та рам ка и по ли тич ки от си стем 
во тоа вре ме. Тоа, исто та ка, по ка жу ва де ка 
ор га ни за ци ски об ли ци слич ни на тоа што го 
пре поз на ва ме де нес ка ко со ци јал но то прет-
при е маш тво во Ма ке до ни ја по сто е ле уште 
пред мно гу го ди ни и де ка се одр жа ла тра-
ди ци ја та поч на та пред по ве ќе од че твр ти на 
век (ка ко це ли на или мо ди фи ку ва на за да се 
адап ти ра ат на про ме ни те во си сте мот).

3.3. Со ци јал ни прет при ја ти ја 
во Ма ке до ни ја
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Гра фи кон 1: ГО ДИ НИ НА ПО СТО Е ЊЕ НА СО ЦИ ЈАЛ НИ ТЕ ПРЕТ ПРИ ЈА ТИ ЈА

Нај чест ини ци ја тор за фор ми ра-
ње на оп фа те ни те СП е или гру па 
гра ѓа ни или не про фит но здру-
же ние (гра фи кон 2).  Три од СП се 
фор ми ра ни од стра на на две гру пи 
ини ци ја то ри (ка ко вла ди на аген-
ци ја и за дру га, гру па ра бот ни ци и 
здру же ние, гру па ра бот ни ци и за-
дру га).
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Гра фи кон 2: ИНИ ЦИ ЈА ТО РИ НА СО ЦИ ЈАЛ НИ ТЕ ПРЕТ ПРИ ЈА ТИ ЈА

Графикон 3: ПРАВНИ ФОРМИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Два е сет и две (22) од 23 ан ке-
ти ра ни со ци јал ни прет при ја ти ја  
се прав ни ли ца, до де ка са мо ед-
но (1) е не фор мал но (а по доц на 
бе ше фор ма ли зи ра но во 2015 
го ди на).  Здру же ни е то е до ми-
нант на прав на фор ма на ан ке-
ти ра ни те со ци јал ни прет при ја-
ти ја (16 СП од нос но 73%).   По 
две од СП се ре ги стри ра ни ка ко 
зем јо дел ски за дру ги и за штит ни 
друш тва, до де ка ед но СП е ре-
ги стри ра но ка ко по тро шу вач ка 
за дру га и со по се бен за кон.  Ова 
е во сог лас ност со прет ход но на пра ве на та ана ли за де ка здру же ни ја та се нај за ин те ре си-
ра ни за кон цеп тот на со ци јал но прет при е маш тво и се најг лас ни те по бор ни ци за до не су-
ва ње на цел на та по ли ти ка во оваа об ласт.  

По го ле ми от дел од ан ке ти ра ни те со ци јал ни те прет при ја ти ја се ин сти ту ци о нал ни еди ни ци без 
де цен тра ли зи ра ни ис по ста ви, од нос но екс по зи ту ри, те рен ски кан це ла рии, итн. Че ти ри СП има-
ат не кол ку ис по ста ви. Три од овие ор га ни за ции би ле ос но ва ни во пер и о дот на со ци ја лиз мот.

Са мо ед но од ан ке ти ра ни те со ци јал ни прет при ја ти ја е акре ди ти ра но од стра на на при ват на 
ор га ни за ци ја за вр ше ње одре де на ус лу га.
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Чо веч ки ре сур си
Во пог лед на чо веч ки те ре сур си, ан ке ти-

ра ни те СП има ат мал обем, ка ко што е на ве-
де но во гра фи кон 4. По го ле ми от дел од аке-
ти ра ни те СП (14 т.е. 61%) има ат по мал ку од 
пет пла те ни вра бо те ни со це лос но ра бот но 
вре ме. Три вра бо ту ва ат до 10 ли ца, ед но СП 
има ме ѓу 11-15 и 16-20 пла те ни вра бо те ни со 
це ло ра бот но вре ме. Че ти ри СП вра бо ту ва ат 
21-50 пла те ни вра бо те ни те со це ло ра бот но 
вре ме. Ни ту ед но СП не ан га жи ра по ве ќе од 
50 вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме.  Че ти-
ри од СП не ма ат пла те ни вра бо те ни со це ло 
ра бот но вре ме, а две од нив не ан га жи ра ат 
пла те ни вра бо те ни со скра те но ра бот но вре-

ме. Во од нос на по ло ва та за ста пе ност, бро јот 
на вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме во СП 
е ед на кво рас пре де лен ме ѓу ма жи те и же ни-
те. Ку му ла тив но, ан ке ти ра ни те СП вра бо ту ва-
ат 210 вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме. 

Се чи ни де ка ан ке ти ра ни те СП се по ве ќе 
скло ни да ан га жи ра ат вра бо те ни со це ло ра-
бот но вре ме.  Оп што зе ме но, си те ан ке ти ра ни 
СП ку му ла тив но ан га жи ра ат 70 вра бо те ни со 
скра те но ра бот но вре ме, при што зна чи тел-
но мно зинс тво од нив ан га жи ра ат по мал ку 
од пет лу ѓе со скра те но ра бот но вре ме.  13 
од ан ке ти ра ни те СП не вра бо ту ва ат пла те ни 
вра бо те ни со скра те но ра бот но вре ме.

Вкуп ни от ку му ла ти вен број вра бо те ни ка-
ко екви ва лент на вра бо те ни со це ло ра бот но 
вре ме од ра бот на та си ла ан га жи ра на во ан-
ке ти ра ни те СП из не су ва 243. Ни ту ед но СП 

Гра фи кон 4: ПЛА ТЕ НИ ВРА БО ТЕ НИ СО ЦЕ ЛО РА БОТ НО ВРЕ МЕ

сво ја та по ли ти ка и пра кти ка за вра бо ту ва ње 
да ва ат при о ри тет на ли ца та од мар ги на ли зи-
ра ни те гру пи. 

Глав на та при чи на по ра ди ко ја го лем број 
од СП да ва ат при о ри тет на вра бо ту ва ње то на 
ли ца од мар ги на ли зи ра ни те гру пи е тоа што 
та кво то вра бо ту ва ње е по вр за но со оп штес-
тве на та цел на СП. Не кои од нив ја истак наа 
цел та што се од не су ва на зго ле му ва ње на 
гра ѓан ска та свест пре ку за ед нич ки актив но-
сти, ка ко и во од нос на лич но то искус тво на 
ли ца та од мар ги на ли зи ра ни те гру пи и нив ни-
от при стап до клуч ни те цел ни гру пи на СП.  
За за штит ни те друш тва, при чи на та за вра бо-
ту ва ње лица со попреченост е по вр за на со 
ба ра ња та во од нос на нив ни от пра вен ста тус.

По го ле ми от број СП што не да ва ат при о ри-
тет на вра бо ту ва ње на ли ца та од мар ги на ли-

не ма при вре ме но вра бо те ни од дру ги ор га-
ни за ции и тоа, обич но, не е ме тод што се пра-
кти ку ва во упра ву ва ње на чо веч ки те ре сур си 
во Ма ке до ни ја во оп што.

Во од нос на вра бо ту ва ње то на ли ца та од 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи, се дум од ан ке ти-
ра ни те 23 СП (око лу 30%) не вра бо ту ва ат ли-
ца од мар ги на ли зи ра ни те гру пи. Од тие што 
вра бо ту ва ат ли ца од овие ка те го рии (гра фи-
кон 5), нај че сто вра бо ту ва ат ли ца од раз лич-
ни ет нич ки гру пи, ли ца со преч ки за вра бо-
ту ва ње и лица со попреченост (нај че сто со 
фи зич ка или ин те ле кту ал на преч ка во раз во-
јот). Ре чи си по ло ви на од ан ке ти ра ни те СП во 

о

мажи жени вкупно
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Гра фи кон 5: ВРА БО ТУ ВА ЊЕ ЛИ ЦА ОД МАР ГИ НА ЛИ ЗИ РА НИ ГРУ ПИ

зи ра ни те гру пи, се свес ни за вред но ста што 
мо же да ја има тоа за ос тва ру ва ње на со ци-
јал на та ми си ја. Се пак, СП има ат мно гу мал 
број вра бо те ни и не ма ат до вол но ка па ци тет 
за ап сорп ци ја за да се вра бо тат ли ца од мар-
ги на ли зи ра ни те гру пи.  Не кол ку СП истак наа 
де ка нив на та ми си ја не е по вр за на со мо де ли 
на ра бот но ин те гри ра ње и де ка нив на та по-
ли ти ка за вра бо ту ва ње се ба зи ра на тех нич ка 
екс пер ти за и ква ли фи ка ции. 

Ан ке ти ра ни те СП, кои вра бо ту ва ат ли ца од 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи, обич но обез бе ду-
ва ат обу ка во не кол ку клуч ни об ла сти: тех-
нич ка обу ка и мен торс тво во вр ска со ус ло ви-
те за ра бо та, кои се со сто јат од ком би на ци ја 
на те о ри ја и на пра кти ка; ин те гра ци ја на ори-
ен та ци ја и на ра бо та; ме ки ве шти ни; обу ка за 
хи ги е на на ра бот но то ме сто, обу ки за здрав је 
и за без бед ност и не кои спе ци фич ни обу ки 

(на пр. ре со ци ја ли за ци ја и ос ло бо ду ва ње од 
за вис но сти, ос нов на пис ме ност и др.).

Сти му ла тив ни те мер ки што мо жат да ги 
охра брат СП да вра бо ту ва ат по ве ќе ли ца од 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи мо жат да се гру пи-
ра ат во не кол ку ка те го рии:

Да ноч ни бе не фи ции / ос ло бо ду ва ња за тие 

СП што вра бо ту ва ат ли ца од мар ги на ли зи ра-
ни те гру пи 

Суб вен ции за пла ти и до пол ни тел ни бе не-
фи ции и во оп што суб вен ции за СП 

Пред ност од нос но пре фе рен ци ја лен трет-
ман при ап ли ци ра ње на не кои ба ра ња за по-
ну ди и за јав ни на ба вки 

Суб вен ци о ни ра ни обу ки и ра бо тил ни ци  
Фи нан си ски средс тва што ќе им овоз мо жат 

СП да се раз ви ва ат, ка ко и гран то ви за про-
гра ми на СП.

Трен дот на ан га жи ра ње во лон те ри е сли-
чен со трен дот на пла те ни вра бо те ни со ед-
на ква по ло ва за ста пе ност.  Име но, ка ко што 
е на ве де но во гра фи кон 6, зна чи тел но мно-
зинс тво од ан ке ти ра ни те СП (20 т.е. 87%) 
ан га жи ра ат до пет во лон те ри на по сто ја на 
ос но ва (што ра бо тат 10 или по ве ќе ча са ме-
сеч но), а де вет од нив не ан га жи ра ат во лон-

те ри на по сто ја на ос но ва. Две СП ан га жи ра ат 
до 20 во лон те ри до де ка са мо ед но СП ан га-
жи ра по ве ќе од 50 во лон те ри што ра бо тат 10 
или по ве ќе ча са ме сеч но.  Ку му ла тив но, ан ке-
ти ра ни те СП ан га жи ра ат 255 во лон те ри. 

Ку му ла тив но, вкуп ни от број во лон те ри што 
ра бо тат по мал ку од 10 ча са ме сеч но из не су-

Гра фи кон 6: ВО ЛОН ТЕ РИ ШТО РА БО ТАТ 10 ЧА СА ИЛИ ПО ВЕ ќЕ / МЕ СЕЧ НО
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 3.3.2 Вид на про из водс тво 
и на ми си ја
Вто ра та ди мен зи ја што е оп фа те на со ан-

ке та та ни да ва увид во ос нов на та деј ност 
на со ци јал ни те прет при ја ти ја и ка ко при до-
не су ва ат за оп штес тво то во од нос на со ци-
јал ни те и на па зар ни те вред но сти. Овој дел 
ги разг ле ду ва ми си и те на СП, нив на та иде-
о ло шка зад ни на и при о ри тет ни те об ла сти 
на ра бо та. Ту ка, исто та ка, се разг ле ду ва ат 
цел ни те гру пи што ги опс лу жу ва ат, ка ко и 
ви до ви те про из во ди и ус лу ги што ги ну дат.   
На кра јот, ту ка се истра жу ва да ли СП се 
ино ва тив ни, од нос но да ва ат до пол ни тел на 
вред ност во од нос на но ви про из во ди, ус лу-
ги, про из водс тво, ор га ни за ци ја итн.

Ми си и те на СП се раз лич ни и тие со чи-
ну ва ат раз лич на ло ги ка од актив ност / цел, 
од нос но „тра ди ци ја“.  Во рам ки те на про е-
ктот на ICSEM, Мајк Гор дон (2014) пред ло-
жи шест исто ри ски „тра ди ции“. Спо ред нив, 
нај за ста пе на тра ди ци ја ме ѓу ма ке дон ски те 

СП е за ед ни ца, од нос но при мар на та ми си ја 
на 10 СП е по вр за на со раз вој на за ед ни ца та 
во одре де на ге о граф ска ло ка ци ја врз ос но ва 
на вклу чу ва ње на ко ле ктив ни те ор га ни за ции 
и на за дру ги те и кон тро ла (гра фи кон 7).  Се-
дум СП се ор га ни зи ра ни око лу прин ци пи те на 

ва 451. 
Вкуп но бро јот во лон те ри со екви ва лент на 

вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме (FTEs) из не-
су ва 139, од нос но во лон те ри те вр шат ра бо та 
за 139 вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме.

со ра бо тка и на за ед ниш тво, од нос но про из-
ле гу ва ат од до бро вол на ак ци ја од за ед нич ки 
ин те рес, бе не фи ции и под др шка на одре де-
на гру па (че сто си ро маш ни те и ра бот нич ка та 
кла са).  Ист број СП (5) се по вр за ни со ал тру-
и стич ки тра ди ции и тра ди ции од при ват ни от 
па зар; че ти ри со етич ки це ли, од нос но етич ки 
вред но сти и по ра ди кал ни оп штес тве ни про-
ме ни; две се по вр за ни со ја вен ета ти зам, од-
нос но „ек стер на ли за ци ја“ на јав ни те ус лу ги 
во со ци јал но прет при ја тие ор га ни за ци о на та 
фор ма.   Се пак, 43 про цен ти од ан ке ти ра ни-
те СП не се по вр за ни са мо со ед на тра ди ци-
ја, ту ку има ат ми сии, кои се ба зи ра ни на две 
исто ри ски тра ди ции. 

Тра ди ци и те што се по вр за ни со ми си и те 
на ан ке ти ра ни те СП, исто та ка, се одра зу ва-
ат во при о ри тет ни те ка те го рии на ра бо та на 
со ци јал ни те прет при ја ти ја.  При о ри тет ни те 
об ла сти на ра бо та за ан ке ти ра ни те СП се: 
гра де ње ка па ци те ти, при стап до ин фор ма-
ции, соз да ва ње ра бот ни ме ста, за шти та или 
по до бру ва ње на чо ве ко ви те пра ва, при стап 

мажи жени вкупно

бр
ој
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а 

СП

преку
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до обра зо ва ние и до раз вој на за ед ни ца та. 
Оп што зе ме но, ми си и те што беа на ве де-

ни од стра на на ан ке ти ра ни те со ци јал ни 
прет при ја ти ја пре теж но се од не су ва ат на 
след ни ве ас пе кти: а) уна пре ду ва ње на чо ве-
ко ви те пра ва и на со ци јал на та ин те гра ци ја 
на одре де ни ран ли ви гру пи; б) обра зо ва ние 
и раз лич ни фор ми на со ци јал ни ино ва ции; 
в) еко ном ско зац вр сту ва ње на чле но ви те и / 
или цел ни те гру пи; г) обез бе ду ва ње ус лу ги за 
одре ден, нај че сто ран ли ви цел ни гру пи. 

Цел ни гру пи
Ма ке дон ски те СП оп фа те ни со истра жу ва-

ње то обез бе ду ва ат ус лу ги за раз лич ни цел ни 
гру пи (гра фи кон 8). Нај че сти цел ни гру пи за 
кои се обез бе ду ва ат ус лу ги од стра на на СП 
се: ли ца та со преч ки во раз во јот (шест од СП), 
мла ди те ли ца (пет од СП) и зем јо дел ски те 
про из во ди те ли (три од СП). Овие гру пи се и 
ед на од клуч ни те ран ли ви гру пи иден ти фи ку-
ва ни во на ци о нал на та по ли ти ка за со ци јал на 
инк лу зи ја. Че ти ри од ан ке ти ра ни те СП обез-
бе ду ва ат ус лу ги за це ла та за ед ни ца, иа ко во 
нај го лем дел од слу ча и те тие обез бе ду ва ат 
сто ка и ус лу ги и за не ко ја дру га, кон крет на 
гру па/и. 11 од ан ке ти ра ни те СП обез бе ду-
ва ат ус лу ги за по ве ќе од ед на цел на гру па, 

Гра фи кон 7: ТРА ДИ ЦИИ ПО ВР ЗА НИ СО МИ СИ ЈА ТА НА СП
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а че ти ри од нив обез бе ду ва ат ус лу ги за три 
раз лич ни цел ни гру пи. 

По го ле ми от дел од цел ни те гру пи за кои 
се обез бе ду ва ат ус лу ги (51%) прет ста ву ва ат 
кли ен ти / ко рис ни ци на сто ка та и на ус лу ги-
те што се обез бе ду ва ат од стра на на ан ке-
ти ра ни те СП (гра фи кон 9). Ан ке ти ра ни те СП 
нај че сто обез бе ду ва ат ус лу ги за по е дин ци 
(по ве ќе од ед на по ло ви на од цел ни те гру пи) и 
се мејс тва (20% од опс лу же ни те цел ни гру пи) 
ка ко што е на ве де но во гра фи кон 10. Во од-
нос на во зра ста на цел ни те гру пи, 35 про цен-
ти од опс лу же ни те цел ни гру пи се во зрас ни 
ли ца (25-65 го ди ни), а до пол ни тел ни 23 про-
цен ти се мла ди во зрас ни ли ца (18-25 го ди ни), 
што прет ста ву ва по ве ќе од ед на по ло ви на од 
цел ни те гру пи за кои се обез бе ду ва ат ус лу ги 
(гра фи кон 11). 12 про цен ти од цел ни те гру пи 
за кои се обез бе ду ва ат ус лу ги се мла ди ли ца, 
11 про цен ти0 се по ста ри гра ѓа ни, а пет про-
цен ти се де ца. 14 про цен ти од цел ни те гру пи 
за кои се обез бе ду ва ат ус лу ги им при па ѓа ат 
на си те во зрас ни гру пи.

По ве ќе од ед на по ло ви на од цел ни те гру пи 
за кои се обез бе ду ва ат ус лу ги (58%) при па ѓа-
ат на си те со цио-еко ном ски гру пи (гра фи кон 
12). 26 про цен ти од цел ни те гру пи се од со-
цио-еко ном ско ни во со ста ве но од ли ца со ни-

ски при хо ди, до де ка оста на ти те 16 про цен ти 
се си ро маш ни. Ова е по ка за тел де ка со ци јал-
ни те по тре би иден ти фи ку ва ни од стра на на 
СП оп фа те ни со истра жу ва ње то не се од не-

су ва ат са мо на опс лу жу ва ње на си ро маш но то 
на се ле ние и на ли ца та со ни ски при хо ди, ту ку 
се мно гу по ши ро ки од ас пект на обе мот и на 
оп фа те но ста.

Гра фи кон 8: ЦЕЛ НИ ГРУ ПИ НА СП

Гра фи кон 9: УЛО ГА ТА НА ЦЕЛ НИ ТЕ ГРУ ПИ ВО ОД НОС НА АКТИВ НО СТА НА СП
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Гра фи кон 10: ВИ ДО ВИ ЦЕЛ НИ ГРУ ПИ

Гра фи кон 11: ВО ЗРАСТ НА ЦЕЛ НИ ТЕ ГРУ ПИ     

Гра фи кон 12: СО ЦИО-ЕКО НОМ СКО НИ ВО НА ЦЕЛ НИ ТЕ ГРУ ПИ

Гра фи кон 13: ВИ ДО ВИ ПРО ИЗ ВО ДИ И УС ЛУ ГИ

Ви до ви про из во ди и ус лу ги
Со ци јал ни те прет при ја ти ја оп фа те ни со 

истра жу ва ње то обез бе ду ва ат ши рок спе ктар 
на про из во ди и на ус лу ги. 65 про цен ти, од-

нос но 15 од ан ке ти ра ни те СП обез бе ду ва ат 
по ве ќе од еден про из вод или ус лу га, а се дум 
од нив обез бе ду ва ат три про из во ди или ус-
лу ги. Ре чи си по ло ви на од про из во ди те и од 

ус лу ги те се про из ве де на сто ка и со ци јал ни 
ус лу ги во об ла ста на обра зо ва ни е то, здрав-
ство то и со ци јал на та ра бо та, ка ко што е на-
ве де но во гра фи ко нот 13 (16% про из водс тво, 
16% обра зо ва ние и 16% актив но сти на здрав-
стве на и со ци јал на ра бо та). 11 про цен ти се 

про фе си о нал ни, на уч ни и тех нич ки ус лу ги. 
Се дум про цен ти се по вр за ни со ад ми ни стра-
тив ни ус лу ги и ус лу ги за под др шка, се дум 
про цен ти се ин фор ма ци ски и ко му ни ка ци ски 
ус лу ги, а уште се дум про цен ти се ус лу ги во 
зем јо делс тво то.
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Гра фи кон 15: ПО ВР ЗА НОСТ СО МИ СИ ЈА ТА НА СП

Нај го ле ми от дел од сто ка та и од ус лу ги те 
на ан ке ти ра ни те СП во Ма ке до ни ја се обез-
бе ду ва ат бесп лат но (45%) или под па зар на та 
вред ност, ду ри и ко га со нив се опс лу жу ва ат 
си те со цио-еко ном ски цел ни гру пи (гра фи-
кон 14). Ова, глав но, се дол жи на нив ни от 
при ма рен фо кус на нив на та со ци јал на ми си-
ја. Мал ку по ве ќе од ед на тре ти на од обез бе-
де ни те сто ка и ус лу ги (36%) се обез бе ду ва ат 
по па зар на та вред ност, до де ка ни ту ед но СП 
не обез бе ду ва ус лу ги над па зар на та це на. 

Ова е це лос но во сог лас ност со фа ктот де ка 
по ве ќе од ед на по ло ви на (53%) од обез бе де-
ни те сто ка и ус лу ги се од цен трал но зна че ње 
за со ци јал на та / еко ло шка та ми си ја (гра фи-
кон 15). Уште 40 про цен ти се по вр за ни со ми-
си ја та, т.е. сто ка та и ус лу ги те се по вр за ни со 
ми си ја та, но во исто вре ме се по ста ве ни на 
на чин за да се ге не ри ра ат и фи нан си ски при-
хо ди за ми си ја та на ор га ни за ци ја та. Са мо се-
дум про цен ти од обез бе де ни те сто ка и ус лу ги 
не се по вр за ни со ос нов на та ми си ја на СП.  

Гра фи кон 14: ЦЕ НИ НА СТО КА ТА И НА УС ЛУ ГИ ТЕ ОБЕЗ БЕ ДЕ НИ ОД СТРА НА НА СП

Со ци јал ни те прет при ја ти ја оп фа те ни со 
истра жу ва ње то се тру дат да вне сат ино ва ции 
во об ла ста во ко ја ра бо тат; мал ку по ве ќе од 
ед на по ло ви на од ан ке ти ра ни те СП из ја ви ја 
де ка спро ве ду ва ат не кој вид ино ва ци ја. Ино-
ва ци ја та најм но гу се спро ве ду ва на ни во на 
про из вод, т.е. СП во ве ду ва ат но ви или зна-
чи тел но по до бре ни про из во ди или ус лу ги за 
сво и те цел ни гру пи во од нос на нив ни те ка-
ра кте ри сти ки или на ме на. Ова осо бе но ва жи 
за ус лу ги те што им се обез бе ду ва ат на ран ли-

ви те гру пи.
За ре чи си си те ан ке ти ра ни СП што спро ве-

ду ва ат ино ва ции, при мар на та цел е ос тва ру-
ва ње на ми си ја та на СП (гра фи кон 16). Ед на 
по ло ви на од нив спро ве ду ва ат и ино ва ции со 
цел да се зго ле ми оп се гот и / или ква ли те тот 
на ус лу ги те што ги обез бе ду ва ат. Овие тен-
ден ции уште ед наш го по твр ду ва ат сил ни от 
со ци ја лен фо кус на нив на та ми си ја во актив-
но сти те на со ци јал ни те прет при ја ти ја во Ма-
ке до ни ја оп фа те ни со ова истра жу ва ње. 

Гра фи кон 16: ДВИ ГА ТЕ ЛИ НА ИНО ВА ЦИИ
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Гра фи кон 17: 
СП КОИ СЕ ДЕЛ ОД ГРУ ПА ЦИ ЈА

Гра фи кон 18: 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ СКА ФОР МА НА СП 

 3.3.3 Упра ву ва ње и
сопс тве нич ка стру кту ра
Тре та та ди мен зи ја што бе ше ана ли зи ра на 

во рам ки те на истра жу ва ње то е упра ву ва ње-
то и сопс тве нич ка та стру кту ра на со ци јал ни-
те прет при ја ти ја. Во овој дел се разг ле ду ва 
прав на та и ор га ни за ци ска та по ста ве ност на 
СП, нај ви со ки те ор га ни над леж ни за до не су-
ва ње од лу ки и нив ни от со став, прин ци пи те на 
до не су ва ње од лу ки, учес тво то во на ци о нал-
ни, ре ги о нал ни и во ме ѓу на род ни мре жи итн.  

Зна чи тел но мно зинс тво (19, од нос но 83%) 
од со ци јал ни те прет при ја ти ја во Ма ке до ни ја 
се не за вис ни и не при па ѓа ат на не ко ја гру па-
ци ја (гра фи кон 17). Од че ти ри те СП што при-
па ѓа ат на не ко ја гру па ци ја, две се ин сти ту-
ци о нал ни еди ни ци што се са мо ед на или дел 
од го ле ми от број по друж ни ци на ма тич на та 
ор га ни за ци ја, до де ка дру ги те две при па ѓа ат 

на не ко ја по комп лекс на стру кту ра.
Ка ко што е при ка жа но во гра фи ко нот 18, 

15 од ан ке ти ра ни те СП се не про фит ни ор-
га ни за ции (НПО) со чле но ви (ка ко на пр. 
здру же ни ја). Три се за дру ги и уште две се 
прет при ја ти ја без ак ции. Ед но СП е НПО без 
чле но ви и ед но е не фор мал на ор га ни за ци-
ја. Спо ред ор га ни за ци ски от об лик, за 19 од 
вкуп но 23 ан ке ти ра ни СП (82%), нај ви со ки от 
ор ган за до не су ва ње од лу ки е Ге не рал но то 
со бра ние (на чле но ви те, ак ци о не ри те, итн.). 
Две СП има ат Од бор на до ве ри те ли / ди ре-
кто ри ка ко нај ви сок ор ган за до не су ва ње 
од лу ки. Ко неч но, ка ко што е на ве де но во гра-
фи ко нот 19, две од СП има ат единс твен сопс-
тве ник што до не су ва од лу ки и во слу ча јот на 
овие СП тоа е сопс тве ни кот (на за штит но то 
друш тво).  60 про цен ти од ан ке ти ра ни те СП 
има ат Од бор на ди ре кто ри / до ве ри те ли.

Број на СП кои имплементираат иновации
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Гра фи кон 19: ОР ГАН ШТО ИМА НАЈ ВИ СО КА МОќ ЗА ДО НЕ СУ ВА ЊЕ ОД ЛУ КИ
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Гра фи кон 20: БРОЈ НА ПО Е ДИ НЕЧ НИ ЧЛЕ НО ВИ ВО ГС

20 од 23 ан ке ти ра ни СП 
има ат Ге не рал но со бра ние, 
но не ма ат ак ции. Ка ко што е 
при ка жа но во гра фи ко нот 20, 
12 од тие СП има ат ме ѓу 11 и 
50 по е ди неч ни чле но ви во СП. 
Дру ги че ти ри има ат до 10 по-
е ди неч ни чле но ви. Три има ат 
51-100 по е ди неч ни чле но ви, а 
са мо ед но СП има по ве ќе од 
100 чле но ви на Ге не рал но то 
со бра ние.
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Ана ли зи рај ќи ги три те нај-
за ста пе ни гру пи во ГС на се кое 
од ан ке ти ра ни те СП, мо же да 
се зак лу чи де ка нај за ста пе ни 
гру пи се гра ѓа ни те, во лон те ри-
те и ко рис ни ци те / кли ен ти те. 
Во од нос на ова пра ша ње, ан-
ке ти ра ни те со ци јал ни прет-
при ја ти ја ги на ве доа пр ви те 
три при о ри тет ни гру пи што се 
за ста пе ни во ГС врз ос но ва на 
бро јот на чле но ви те на ГА што 
до а ѓа ат од одре де на гру па. 
Нај мал ку за ста пе ни гру пи се 
до на то ри те, кои не се во три те при о ри тет ни 
гру пи за ни ту ед но СП, и ин ве сти то ри те. 19 од 
20 СП има ат по ли ти ка на „еден чо век, еден 
глас“. Са мо ед но СП има наб љу ду ва чи без 
пра во на моќ. За ста пе но ста на Ге не рал но то 
со бра ние и пра ва та на глас ука жу ва ат де ка 
ан ке ти ра ни те СП има ат пар ти ци па тив но до-
не су ва ње од лу ки и има ат кон сти ту тив на ба за 
што е тес но по вр за на со нив на та при мар на 
со ци јал на ми си ја и актив но то гра ѓанс тво, а не 
со фи нан си ски от ас пект на ор га ни за ци ја та. 

Во од нос на стру кту ра та на од бо ри те, 
бро јот на чле но ви те на од бо рот се дви жи 
од три до 15. За раз ли ка од за ста пе но ста во 
Ге не рал но то со бра ние, нај за ста пе ни гру пи 
во Од бо ри те се струч ња ци те, а по нив сле-
ду ва ат ме на џе ри те и по тоа во лон те ри те и 
ко рис ни ци те / кли ен ти. До на то ри те по втор но 
се нај мал ку за ста пенa гру па во Од бо рот. Та-

ква та стру кту ра на од бо ри те по ка жу ва де ка 
на ни во на ди рект но упра ву ва ње со ор га ни-
за ци ја та, ан ке ти ра ни те СП ста ва ат ак цент на 
тех нич ка та екс пер ти за по вр за на со ми си ја та 
и со ме на џер ски те спо соб но сти. Од до стап-
ни те ин фор ма ции, чле но ви те на од бо ри те во 
нај го лем дел се при пад ни ци на вла ди ни те / 
јав ни те служ би.

Де вет со ци јал ни прет при ја ти ја при ја ви ле 
и дру ги ор га ни на упра ву ва ње. Во по ве ќе то 
слу чаи, тоа е Над зо рен од бор, кој има уло га 
на над зор, осо бе но во од нос на фи нан си ско-
то упра ву ва ње и по ли ти ка на СП.

Дру ги те три СП, што не ма ат Ге не рал но со-
бра ние, има ат Од бор на ди ре кто ри / до ве ри-
те ли ка ко гла вен ор ган за до не су ва ње од лу-
ки. Од бо рот, обич но, се со стои од три до пет 
по е ди неч ни чле но ви од ре до ви те на ме на џе-
ри те или на ин ве сти то ри те.

Вмре жу ва ње
Ре чи си две тре ти ни од ан ке ти ра ни те СП 

учес тву ва ат во мре жи на на ци о нал но, ре ги-
о нал но или на ме ѓу на род но ни во. Шест СП 
учес тву ва ат во две мре жи, до де ка до пол ни-
тел ни три СП се член ки на три или по ве ќе 
мре жи. Мре жи те, глав но, слу жат за раз ме на 
на ин фор ма ции, за за ста пу ва ње и, до одре-
ден сте пен, за обез бе ду ва ње ус лу ги. Во слу-
ча јот на че ти ри од мре жи те, тие обез бе ду ва ат 
и под др шка на фи нан си ра ње то на СП. 

По ве ќе то од иден ти фи ку ва ни те пре диз ви-
ци по вр за ни со упра ву ва ње то на СП се по вр за-
ни со: а) не до стиг од со од вет на прав на рам ка, 
ко ја ги приз на ва и ги под др жу ва СП и слич-
ни те хи брид ни стру кту ри и б) обез бе ду ва ње 
фи нан си ска ста бил ност што е ме ѓу себ но по-
вр за на со не гу ва ње на членс тво то (осо бе но 
клуч ни те цел ни гру пи) и со уна пре ду ва ње на 
упра ву ва ње то и на ра ко во де ње то со СП.

3.3.4. Фи нан си ска стру кту ра
Овој дел од истра жу ва ње го разг ле ду ва 

еко ном ски от мо дел на со ци јал ни те прет при-
ја ти ја, ја утвр ду ва нив на та стру кту ра на фи-
нан си ра ње и ги иден ти фи ку ва по тен ци ја лот 
и пре диз ви ци за по стиг ну ва ње одрж ли вост 
на СП. Фи нан си ска та стру кту ра е прет ста ве-
на врз ос но ва на фи нан си ски те из ве штаи на 
ан ке ти ра ни те СП за фи скал на та 2014 го ди на 
(1.1.2014 - 31.12.2014 го ди на) и се од не су ва 

Гра фи кон 20: ВКУП НА АКТИ ВА НА СП
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на фи нан си ра ње то на це ла та ор га ни за ци ја. 
По да то ци те се со бра ни во до маш на ва лу та 
(ма ке дон ски де нар) и се пре тво ре ни во евра 
за по тре би те на овој из ве штај со ко ри сте ње 
де ви зен курс спо ред кој 1 ЕУР = 61.696 де-
на ри.

Општ прег лед
Ан ке ти ра ни те СП има ат раз лич на фи нан-

си ска стру кту ра. Во од нос на нив на та вкуп на 
акти ва, по ве ќе од ед на по ло ви на од СП има ат 
вкуп на акти ва по ма ла од 100.000 евра (гра-
фи кон 20). Мал ку по ве ќе од ед на че твр ти на 
од ан ке ти ра ни те СП има ат вкуп на акти ва од 
10.000 до 50.000 евра. Дру ги пет СП има ат 
акти ва од 100.000 до 500.000 евра, а че ти ри 
СП од 50.000 до 100.000 евра. Три СП има ат 
вкуп на акти ва под 10.000 евра, а дру ги три 
ме ѓу по ло ви на ми ли он и еден ми ли он евра. 
Две СП има ат вкуп на акти ва по ви со ка еден 
ми ли он евра.

Во од нос на при хо ди те, по ве ќе од ед на 
по ло ви на од ан ке ти ра ни те СП (57%) има ат 
го ди шен при ход по ни зок од 100.000 евра, а 
од нив се дум СП има ат го ди шен при ход од 
10.000 до 50.000 евра. Пет СП има ат го ди шен 
при ход ме ѓу 100.000 и 500.000 евра, а дру ги 
че ти ри СП ме ѓу по ло ви на ми ли он и еден ми-
ли он евра. Са мо ед но СП има ло го ди шен при-
ход по ви сок од еден ми ли он евра.

Број на СП

Одбор на 

директо
ри



5756

Со ци јал ните прет при ја ти ја како можност за врабатување маргинализирани групи Со ци јал ните прет при ја ти ја како можност за врабатување маргинализирани групи

Гра фи кон 21: ВКУП НИ ПРИ ХО ДИ НА СП ВО 2014 ГО ДИ НА
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Кај се дум (30%) од ан ке ти ра-
ни те СП, по ве ќе од ед на по ло-
ви на од нив ни те при хо ди до а-
ѓа ат од про даж ба на при ват ни 
или на јав ни ко рис ни ци (гра фи-
кон 22). Пет од СП се из јас ни ле 
де ка по ве ќе од ед на по ло ви на 
од нив ни те при хо ди до а ѓа ат од 
фи лан троп ски ре сур си, а дру ги 
пет СП се из јас ни ле де ка по-
ве ќе од ед на по ло ви на од нив-
ни те при хо ди до а ѓа ат од јав ни 
суб вен ции / гран то ви. Кај две 
од СП, по ве ќе од ед на по ло ви-
на од нив ни те при хо ди до а ѓа ат од ин ве сти ци-
ски при хо ди. Кај две СП до ми нан тен из вор на 
при хо ди се чле на ри ни те. Во прин цип, чле на-
ри ни те и при хо ди те од ин ве сти ции се мал дел 
од го диш ни от при ход на ан ке ти ра ни те СП. 
Про даж ба та на при ват ни или на јав ни суб је-
кти, ка ко и фи лан троп ски те па рич ни средс тва 
се из во ри на при хо ди за нај го ле ми от про цент 
од ан ке ти ра ни те СП, т.е. се кој од тие из во ри 
е при су тен во стру кту ра та на при хо ди на 15 

(65%) од ан ке ти ра ни те СП. Јав ни те гран то ви / 
суб вен ции се при сут ни во стру кту ра та на при-
хо ди на 13 СП, а чле на ри ни те во стру кту ра та 

Гра фи кон 22: ВИ ДО ВИ ПРИ ХО ДИ

на при хо ди на 10 СП. При хо ди те од ин ве сти-
ции се при сут ни во стру кту ра та на при хо ди на 
пет од ан ке ти ра ни те СП. 

Kaj по го ле ми от дел од ан ке ти ра ни те СП (13 
т.е. 57%), вкуп ни те при хо ди има ат тен ден ци ја 
на зго ле му ва ње во те кот на пос лед ни те пет го-
ди ни, кај дру ги три СП при хо ди те оста ну ва ат 
ста бил ни (гра фи кон 23). Кај пет СП, вкуп ни те 
при хо ди има ат тен ден ци ја на на ма лу ва ње. 
По крај тоа, од 17 СП што обез бе ди ја ин фор-

ма ции за не то–до би вка та / за гу ба та, огром но 
мно зинс тво (16 СП) при ја ви ло не то-при ход. Са-
мо ед но СП при ја ви ло не то-за гу ба.

Гра фи кон 23. ТРЕНД ВО РАЗ ВО ЈОТ НА ВКУП НИ ОТ ПРИ ХОД

13

5

3
2

0

2

4

6

8

10

12

14

Вкупниот приход 
има тенденција на 

пораст

Вкупниот приход 
има тенденција на 

намалување

Вкупниот приход 
има тенденција да 

остане стабилен

Не може да се 
идентификува 

тренд 

Кај тие СП што при ја ви ле при хо ди од јатие 
СП што ни суб је кти, за огром но то мно зинс тво 
(11 од вкуп но 13 СП) нај важ ни от вид јав ни 
при хо ди до а ѓа од Ме ѓу на род ни јав ни суб је-
кти (на при мер, ЕУ, Свет ска бан ка, и др.). По 
нив сле ду ва ат на ци о нал ни те јав ни суб је кти, а 
нај мал ку важ ни јав ни из во ри на при хо ди се 
тие што до а ѓа ат од ло кал ни те јав ни суб је кти.

Во вр ска со ви до ви те фи лан троп ски па-
рич ни средс тва, кај шест од 15 СП што при-
ја ви ле фи лан троп ски средс тва, нај го лем дел 
од фи нан си ра ње то (по ве ќе од 50  про цен ти 
од нив ни те фи лан троп ски фон до ви) до а ѓа ат 
од ме ѓу на род ни фон да ции. Кај три СП, до-
ми нан тен фи лан троп ски из вор е ди рект на та 
фи лан тро пи ја од гра ѓа ни и од ком па нии, ка-
ко и ме ѓу на род ни те нев ла ди ни ор га ни за ции. 
За две 0СП, на ци о нал ни те фон да ции што со-
би ра ат средс тва на ло кал но ни во се глав ни от 
фи лан троп ски из вор.

По го ле ми от дел, 16 од 23 ан ке ти ра ни СП 
не ко ри стат фи скал ни ос ло бо ду ва ња. Пет из-
ја ви ле де ка ко ри стат да ноч но ос ло бо ду ва ње, 
кое нај че сто е по вр за но со ос ло бо ду ва ње од 
ДДВ за про е кти фи нан си ра ни со стран ски 
фи нан си ски средс тва за по мош за раз вој. 
Две СП (за штит ни друш тва) ги ко ри стат ос ло-
бо ду ва ња та од при до не си те за пла ти што им 
сле ду ва ат во сог лас ност со за ко но дав ство то 
за за штит ни друш тва.

Фи нан си ска одрж ли вост
За по го ле ми от дел од ан ке ти ра ни те СП (12 

т.е. 52%), по стој на та стру кту ра на при хо ди те 
не е со од вет на и не обез бе ду ва фи нан си ска 
одрж ли вост на со ци јал но прет при ја тие (гра-
фи кон 24). Две СП сме та ат де ка таа во оп што 
не е со од вет на. До пол ни тел ни пет СП сме та-
ат де ка стру кту ра та на при хо ди е по ве ќе или 
по мал ку со од вет на. За по мал ку од ед на пет-
ти на од СП (4 СП) стру кту ра та на средс тва та 
е со од вет на. Овие по да то ци ја по ка жу ва ат 
ран ли во ста на ан ке ти ра ни те СП од ас пект на 
по стиг ну ва ње то фи нан си ска одрж ли вост за 
ос тва ру ва ње на нив ни те ми сии. 

Гра фи кон 24: СТЕ ПЕН ДО КОЈ 
СТРУ КТУ РА ТА НА ФИ НАН СИ СКИ ТЕ 
СРЕДС ТВА ПО СТИГ НА ЛА СО ОД ВЕТ НО
НИ ВО НА ОДРЖ ЛИ ВОСТ
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Ка ко што е на ве де но во гра фи ко нот 25, оп-
ти мал на та стру кту ра за ан ке ти ра ни те СП во 
Ма ке до ни ја е та ква што по го ле ми от дел од 
СП не би са ка ле да се пот пи ра ат пре теж но 
на еден из вор на фи нан си ра ње. Про даж ба-
та кон при ват ни суб је кти е нај по са ку ва ни от 
из вор на при хо ди што би до вел до одрж ли ва 
стру кту ра на фи нан си ра ње то. Име но, три СП 
би са ка ле 76 про цен ти - 100 про цен ти од при-
хо ди те да до а ѓа ат од про даж ба кон при ват ни 
суб је кти. Дру ги две СП би са ка ле до две тре-
ти ни од нив ни те при хо ди да до а ѓа ат од про-
даж ба кон при ват ни суб је кти. Ед на по ло ви на 

Гра фи кон 25: ОП ТИ МАЛ НА СТРУ КТУ РА НА ПРИ ХО ДИ ПО ТРЕБ НА 
ЗА ОДР ЖУ ВА ЊЕ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ТА

од ан ке ти ра ни те СП би са ка ле ед на че твр ти-
на од нив ни от бу џет да до а ѓа од про даж ба 
кон при ват ни суб је кти. 

Де вет СП би са ка ле ед на че твр ти на до ед-
на по ло ви на од нив ни те при хо ди да до а ѓа-
ат од јав ни гран то ви и суб вен ции. Од дру га 
стра на, ре чи си ед на че твр ти на од СП би са-
ка ле про даж ба та кон јав ни те суб је кти да по-
кри ва ед на че твр ти на до ед на по ло ви на од 
нив ни от бу џет.

При хо ди те од чле на ри ни и при хо ди те од 
ин ве сти ции ге не рал но се сре ќа ва ат ка ко мал 
дел од стру кту ра та на при хо ди те (до 10% од 

го диш ни те при хо ди) на огром но то мно зинс-
тво на ан ке ти ра ни СП (91% и 86%, по тој ре-
дос лед).

      Во од нос на по стиг ну ва ње то оп ти мал на 
фи нан си ска стру кту ра, СП по со чи ја раз лич-
ни преч ки што тре ба да се от стра нат за нив-
ни от еко ном ски мо дел да би де ос твар лив. 
Не кои од преч ки те се од не су ва ат на над во-
реш но то оп кру жу ва ње и на за ко но дав ство-
то, а дру ги на вна треш ни те ка па ци те ти и на 
упра ву ва ње то со СП. Во прин цип, иден ти фи-
ку ва ни се след ни ве преч ки што тре ба да се 
от стра нат:

а) Над во реш ни фа кто ри
 Не до стиг од по вол на прав на сре ди на, 

ко ја вклу чу ва: приз на ва ње на СП, да ноч ни 
олес ну ва ња, суб вен ции и дру га фи нан си ска 
под др шка

 Не до стиг од ин фра стру кту ра за под др-
шка на СП, ка ко што се ак це ле ра то ри, при-
стап до ка пи тал итн.

 Не до стиг од ин те рес и еко ном ска ста бил-
ност на по тен ци јал ни те ко рис ни ци за ку пу ва-
ње на про из во ди те / ус лу ги те што ги ну дат СП

 Не до стиг од со од вет ни др жав ни прин-
ци пи и не до стиг од со од ве тен си стем за фи-

нан си ра ње со ци јал ни и дру ги ус лу ги што се 
обез бе ду ва ат од стра на на СП и не про фит ни-
те ор га ни за ции ге не рал но

 Те шко тии во од нос на при ста пот до ква-
ли фи ку ва на ра бот на си ла.  

б) Ин тер ни фа кто ри
 Огра ни чен ка па ци тет и ре сур си на СП за 

по раст и за обез бе ду ва ње ви со ко про фе си о-
нал ни ус лу ги

 Не до стиг од ефе кти вен и ефи ка сен си-
стем за про даж ба и за ди стри бу ци ја

 Ни ско ни во на со ли дар ност на кон сти ту-
тив на та ба за  

Гра фи кон 26: РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕТО ПРИХОД

17

2
0 0 0 1

4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Рас пре дел ба на не то-при ход / до би вка
Ре чи си две тре ти ни од ан ке ти ра ни те СП го 

ре ин ве сти ра ат не то-при хо дот во со ци јал но то 
прет при ја тие (Гра фи кон 26). Две СП ја рас пре-
де лу ва ат не то-до би вка та на со сопс тве ни ци те 
/ со ра бот ни ци те на за дру ги те ка ко исп ла та за 
нив ни те ак ции, до де ка че ти ри про цен ти т.е. 
ед но СП и ја рас пре де лу ва не то-до би вка та на 
сво ја та ма тич на ор га ни за ци ја.

По ве ќе од ед на по ло ви на од ан ке ти ра ни те 
СП до не ле пра ви ла за рас пре дел ба на не то-

при хо дот. Од тие СП што има ат усво е но пра-
ви ла, кај огром но мно зинс тво (10 од 12 СП), 
со пра ви ла та се за бра ну ва рас пре дел ба на 
до би вка та. Kaj две СП (за дру ги) пра ви ло то 
пред ви ду ва де ка не то-при хо дот се де ли на 
ед на кви де ло ви ме ѓу чле но ви те на СП.

За по го ле ми от дел од СП, не воз мож но или 
не при мен ли во е да се вр ши исп ла та за уде лот 
во ос но вач ки от ка пи тал на СП до кол ку не кој 
член ја на пу шти ор га ни за ци ја та би деј ќи тие 
не ма ат ак ции или ка пи тал во при ват на сопс-
тве ност. Три СП го на до ме сту ва ат ос но вач ки-
от ка пи тал по но ми нал на вред ност, а дру ги 
две СП не ма ат до не се но ни ка кво пра ви ло во 

тој пог лед.
До кол ку не кое СП ре ши да ги ли кви ди ра 

сво и те актив но сти или да из ле зе од па за рот, 
39 про цен ти од СП би им ги рас пре де ли ле 
пре о ста на ти те средс тва на дру ги СП или на 
не про фит на ор га ни за ци ја со слич на ми си ја 
(гра фи кон 27). Шест СП би ги рас пре де ли ле 
не то-средс тва та на чле но ви те и на со сопс-
тве ни ци те. Три би ги пре не ле на за ед ни ца та, 
до де ка две не ма ат утвр де но ка ко би ги рас-
пре де ли ле пре о ста на ти те не то-средс тва.
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 Не па рич ни средс тва и не па рич на
под др шка
По го ле ми от дел од ан ке ти ра ни те СП до би-

ва ат раз лич ни ви до ви не па рич на под др шка. 
Пет СП не до би ва ат ни ка ква не па рич на под-
др шка. Ни ту ед но СП не при ја ви де ка има до-
би е но об је кти ка ко не па рич на под др шка.

Не па рич на та под др шка нај че сто до а ѓа 
од дру ги не про фит ни суб је кти ка ко што се 
здру же ни ја и фон да ции (гра фи кон 28). Кај 
пра ша ња та со по ве ќе од го во ри, ни ту ед но 
СП не при ја ви де ка има до би е но не па рич на 
под др шка од за дру ги. Шест СП при ја ви ја де-
ка до би ва ат не па рич на под др шка од чле но-

Гра фи кон 27: РАС ПРЕ ДЕЛ БА НА НЕ ТО-СРЕДС ТВА ТА ПО ЛИ КВИ ДА ЦИ ЈА

ви те, биз ни сот и јав ни те прет при ја ти ја. Три 
СП до би ва ат под др шка и од оп шта та јав ност. 
10 СП (55% од тие што до би ва ат не па рич на 
под др шка) до би ва ат не па рич на под др шка од 
по ве ќе од еден из вор.  

Во син те тичнa перс пе кти ва, гле дај ќи ги 
при ват ни те суб је кти ка ко из вор на под др шка, 
ан ке ти ра ни те СП пре теж но до би ва ат под др-
шка од фон да ци и те. Под др шка та најм но гу се 
до би ва за обу ки, гран то ви и дру га тех нич ка 
под др шка. Пет СП има ат до би е но гран то ви / 
до на ции од кор по ра ции, а две од др жав ни-
от бу џет. Кор по ра ци и те има ат обез бе де но и 
дру га тех нич ка под др шка на че ти ри СП. 

Гра фи кон 28: ИЗ ВО РИ НА НЕ ПА РИЧ НА ПОД ДР ШКА
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Со ма пи ра ње то на со ци јал ни те прет при ја-
ти ја во Евро па бе ше утвр де но де ка спе кта-
рот на СП е при лич но раз но ви ден во пог лед 
на прав ни те фор ми и ста ту си, вклу чу вај ќи: 
раз ни прав ни фор ми (здру же ни ја, за дру ги и 
др.), но ви прав ни фор ми на СП што про из-
ле гу ва ат од по стој ни те прав ни фор ми (ка ко 
со ци јал ни те за дру ги во Ита ли ја и друш тва та 
од ја вен ин те рес во Обе ди не то то Кралс тво), 
по се бен пра вен ста тус ба зи ран на за кон ски 
де фи ни ра ни кри те ри у ми ка ко и но ви прав ни 
фор ми што овоз мо жу ва ат еко ном ски актив-
но сти на не про фит ни те ор га ни за ции (Wilkin-
son и Medhurst, 2014). Од ас пект на за ко но-
дав ство то, ма пи ра ње то по ка жа де ка, оп што 
зе ме но, по сто јат три при ста пи во од нос на 
по ли ти ка та: 1) прис по со бу ва ње на по стој ни-
те прав ни фор ми со цел да се зе мат пред вид 
кон крет ни ка ра кте ри сти ки на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја; 2) кре и ра ње пра вен ста тус на 
со ци јал но прет при ја тие и 3) приз на ва ње кон-
крет ни фор ми на не про фит ни ор га ни за ции 
(на кои им е доз во ле но да вр шат еко ном ски 
актив но сти) (Wilkinson и Medhurst, 2014).Овие 
при ста пи не се иск лу чу ва ат ме ѓу себ но – на 
при мер, во Ита ли ја бе ше из вр ше но прис по со-
бу ва ње на прав на та фор ма за дру га за да се 
приз на ат со ци јал ни те за дру ги, но, исто та ка, 
бе ше во ве ден и по се бен за кон за со ци јал ни 
прет при ја ти ја со цел да се овоз мо жи во оваа 
кла си фи ка ци ја да би де оп фа тен по ши рок 
спе ктар ор га ни за ции (Galera и Borzaga, 2012).  
На о ди те од истра жу ва ње то овоз мо жу ва ат 
со од вет на ос но ва за ана ли за на рам ка та на 
по ли ти ка та, ко ја би при до не ла за раз вој на 
со ци јал но то прет при е маш тво во зем ја та што 
ќе мо же да обез бе ди одрж ли ви мож но сти 
за ин те гра ци ја на мар ги на ли зи ра ни те гру-
пи. Имај ќи го пред вид по стој ни от кон текст 
во зем ја та, на о ди те од ана ли зи те и ан ке ти те, 
ка ко и европ ска та пра кти ка во об ла ста на 
со ци јал на та еко но ми ја, пре зен ти ра ни и ела-
бо ри ра ни се след ни ве оп ции / сце на ри ја за 
по ли ти ка, по што се пре по ра чу ва нај до бра та 
ал тер на ти ва:

 Оп ци ја за по ли ти ка 
/ Сце на рио 1: Ста тус кво; 

 Оп ци ја за по ли ти ка 
/ Сце на рио 2: Усво ју ва ње на Пред лог-за-

ко нот за со ци јал но прет при е маш тво та ков 
ка ков што е;

 Оп ци ја за по ли ти ка 

/ Сце на рио 3: Се оп фат но и ши ро ко ре гу-
ли ра ње на со ци јал но то прет при е маш тво и на 
со ци јал ни те прет при ја ти ја;  

 Оп ци ја за по ли ти ка 
/ Сце на рио 4: Из ме ни и до пол ну ва ња на по-

стој на та за кон ска рам ка.  

Оп ци ја за по ли ти ка 1: Ста тус кво 
Истра жу ва ње то пре зен ти ра но во овој из-

ве штај по ка жу ва де ка по сто јат со ци јал ни 
прет при ја ти ја и функ ци о ни ра ат во рам ки 
на по стој на та за кон ска рам ка. Со ци јал ни те 
прет при ја ти ја се ос но ва ни ка ко прав ни суб је-
кти спо ред за ко ни те (За ко нот за здру же ни ја 
и фон да ции, За ко нот за за дру ги и За ко нот за 
вра бо ту ва ње ин ва лид ни ли ца). По стој на та за-
кон ска рам ка е при ка жа на во дел 2.2 од овој 
из ве штај. Во та кво оп кру жу ва ње, со ци јал ни те 
прет при ја ти ја мо жат фор мал но и де фа кто да 
функ ци о ни ра ат, но, се пак, во од нос на приз-
на ва ње то и на раз во јот на со ци јал но то прет-
при е маш тво, ста тус кво то ќе ре зул ти ра со: 1) 
отсус тво на де фи ни ци ја на др жав но ни во за 
вкуп ни от кон цепт на со ци јал но то прет при е-
маш тво и на со ци јал на та еко но ми ја; 2) отсус-
тво на офи ци јал ни по да то ци за сле де ње на 
на пре до кот на со ци јал но то прет при е маш тво; 
3) не до стиг од приз на ва ње на кон крет ни от 
при до нес на со ци јал ни те прет при ја ти ја кон 
со ци јал на та прав да и рам но прав ни от раз вој; 
4) по стој ни те за кон ски преч ки ќе оста нат и 
5) не до стиг од за кон ски оси гу ре на др жав-
на под др шка за раз вој на со ци јал но то прет-
при е маш тво и на со ци јал на та еко но ми ја. Во 
пог лед на тру до ва та ин те гра ци ја на мар ги на-
ли зи ра ни те гру пи, мо де лот на СП за ра бот на 
ин те гра ци ја ќе оста не до ми нант но да функ-
ци о ни ра спо ред по стој ни от За кон за вра бо-
ту ва ње ин ва лид ни ли ца со ог лед на тоа де ка 
за кон ска та рам ка обез бе ду ва под др шка со-
од вет на за не го ви от кон цепт. По стој ни те др-
жав ни суб вен ции за ра бо то дав ци на ли ца со 
преч ки во раз во јот, мо жат да ги ко ри стат си те 
прав ни суб је кти, по крај за штит ни те друш тва. 
СП за ра бот на ин те гра ци ја што се ба зи ра ат 
на под го то вка на мар ги на ли зи ра ни те гру пи 
за нив но ин те гри ра ње на па за рот на труд или 
што оси гу ру ва ат мож ност од мал раз мер за 
ра бо тен ан гаж ман, ќе про дол жат да функ-
ци о ни ра ат ка ко гра ѓан ски ор га ни за ции. Се-
пак, по стој на та по ли ти ка и про це ду ри те за 
вра бо ту ва ње и за со ци јал но оси гу ру ва ње не 

обез бе ду ва ат до вол но прис по соб ли вост и 
ме ха низ ми за сти му ли ра ње дру ги фор ми на 
ра бо тен ан гаж ман по крај фор мал но то вра-
бо ту ва ње. Ка ко ре зул тат на тоа, мо де ли те за 
ра бот на ин те гра ци ја оста ну ва ат спро ве де ни 
од стра на на СП во „си ва та“ зо на и се пред-
мет на по е ди неч ни спо год би со со од вет ни 
јав ни ин сти ту ции ме сто кре и ра ње си сте мат-
ски ре ше ни ја.  

Оп ци ја за по ли ти ка 2: Усво ју ва ње на Пред
логза ко нот за со ци јал но прет при е маш тво 
та ков ка ков што е

Во пред лог-за ко нот17 се де фи ни ра ни и 
ре гу ли ра ни прин ци пи те, фор ми те и актив-
но сти те на со ци јал но то прет при е маш тво, 
кри те ри у ми те за ос но ва ње и за во де ње со-
ци јал но прет при ја тие, ка ко и еви ден ци ја та, 
из ве сту ва ње то и сле де ње то на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја. Де фи ни ци ја та на со ци јал-
но то прет при е маш тво е при лич но ши ро ка и 
овоз мо жу ва ши рок оп сег на актив но сти во 
рам ки те на со ци јал но то прет при е маш тво. 
Се пак, по стои изра зе на нак ло не тост кон вра-
бо ту ва ње то одре де ни ран ли ви гру пи, што е 
на ве де но ка ко глав на при чи на за во ве ду ва ње 
на за ко нот. Во де фи ни ци ја та е експ ли цит-
но истак на то де ка до би вка та се ко ри сти за 
вра бо ту ва ње одре де ни со ци јал но иск лу че-
ни или ран ли ви со ци јал ни гру пи и по крај тоа 
што е приз на е но де ка до би вка та, исто та ка, 
мо же да се ко ри сти и за ре ша ва ње проб ле-
ми и по тре би на за ед ни ца та. Ко рис ни ци те на 
со ци јал но то прет при е маш тво и на со ци јал-
ни те прет при ја ти ја се стро го де фи ни ра ни со 
за кон во 14 ка те го рии на не вра бо те ни ли ца 
што има ат по тре ба од спе ци јал на под др шка 
и спе ци јал ни ус ло ви за вра бо ту ва ње по ра ди 
над ми ну ва ње ма те ри јал ни, со ци јал ни и жи-
вот ни те шко тии18. Спо ред пред лог-за ко нот, 

ста тус на со ци јал но прет при ја тие мо же да 
се здо бие од стра на на ши рок спе ктар прав-
ни суб је кти што ги по драз би ра по стој ни те 
прав ни ста ту си под кои ра бо тат СП. Еден од 
клуч ни те ус ло ви за здо би ва ње ста тус со ци-
јал но прет при ја тие е трај но вра бо ту ва ње на 
нај мал ку еден вра бо тен што при па ѓа на огра-
ни че на та ли ста ко рис ни ци во те кот на пр ва-
та го ди на и нај мал ку уште еден вра бо тен до 
кра јот на вто ра та го ди на19. Ад ми ни стра тив-
на та про це ду ра за до би ва ње ста тус на СП е 
утвр де на во пред лог за ко нот, при што се про-
пи ша ни и огра ни чу ва ња за про фит ни те суб је-
кти. Пред лог-за ко нот про пи шу ва пра ви ла за 
упра ву ва ње имот, а е утвр де на и не про фит на 
кла у зу ла и огра ни чу ва ње за рас пре дел ба на 
до би вка. 

Во пред лог-за ко нот, исто та ка, е ре гу ли-
ран ор га ни зи ран си стем, чи ја што цел е да 
овоз мо жи за ста пу ва ње на за ин те ре си ра ни те 
стра ни во про це си те на кре и ра ње по ли ти ка 
за раз вој на со ци јал но прет при е маш тво и се 
утвр де ни мер ки за пот тик ну ва ње на со ци јал-
но то прет при е маш тво. Мер ки те се утвр де ни 
на ши ро ка ос но ва, при што, исто та ка, се по-
со че ни и од го вор ни те ин сти ту ции. Мер ки те 
што оп фа ќа ат др жав ни бу џет ски ре сур си 
се до стап ни са мо за СП во кои 40 про цен ти 
од ра бот на та си ла се ран ли ви гру пи на ве де-
ни ка ко ко рис ни ци во пред лог-за ко нот.20 Во 
пред лог за ко нот, исто та ка, се утвр де ни и ин-
сти ту ци и те ов ла сте ни за над зор. Каз ни те за 
раз лич ни ви до ви пре кр шо ци и не по чи ту ва ња 
ва ри ра ат од 500 до 10.000 евра. 

До кол ку пред лог-за ко нот се усвои во по-
стој на та фор ма без ка кви би ло до пол ни тел-
ни из ме ни и до пол ну ва ња, би мо же ло да се 
оче ку ва ат не кол ку по зи тив ни ефе кти, ка ко: 

 Прав но приз на ва ње на со ци јал ни те прет-
при ја ти ја, кое бе ше по ба ра но од мно гу СП 

17 Официјалниот Предлог-зЗакон за социјално претприемаштво беше објавен на 28.7.2015 година преку 
Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР).  Види: Министерство за труд и 
за социјална политика, Предлог-закон за социјално претприемаштво,  Скопје, јули 2015, достапен на: 
https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=cnPYla8CJEtM-
Q5uvaMsldg%3d%3d (Добиено на 13.08.2015).

18 Ibid. Член 6. 

19 Види: Ibid. Член 12

20 Ibid. Член 26 
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што беа оп фа те ни во истра жу ва ње то. Де фи-
ни ци ја та на со ци јал но прет при ја тие ги ин те-
гри ра клуч ни те ди мен зии на ини ци ја ти ва та 
за со ци ја лен биз нис на Европ ска та ко ми си-
ја, кои оп фа ќа ат: прет при е мач ка, со ци јал на 
и ра ко вод на ди мен зи ја (Европска комисија, 
2014)

 Ви до ви те еко ном ски актив но сти што мо-
жат да ги вр шат СП не се огра ни че ни. 

 Ви дот СП за ра бот на ин те гра ци ја ќе до-
бие др жав на под др шка за раз вој. Ова е оп-
шта из ја ва и не е јас но да ли ќе би де спро ве-
де на со ог лед на тоа де ка пред лог-за ко нот 
про пи шу ва де ка не ма да има фи нан си ски 
имп ли ка ции за спро ве ду ва ње то на за ко нот. 

 Пред ви ден е си стем за др жав на под др-
шка. ќе би дат изра бо те ни и вос по ста ве ни 
мер ки за под др шка на СП. Мно гу од мер ки те 
ќе се фо ку си ра ат иск лу чи тел но на вра бо ту-
ва ње то мар ги на ли зи ра ни гру пи.  

 ќе се сти му ли ра вра бо ту ва ње то мар ги на-
ли зи ра ни ли ца утвр де ни со за ко нот.

 ќе би де вос по ста вен крос се ктор ски со-
вет за ко ор ди на ци ја на по ли ти ка та за про мо-
ви ра ње на со ци јал но то прет при е маш тво, кој 
ќе се со стои од прет став ни ци на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја. 

 ќе би дат до стап ни со од вет ни по да то ци 
за СП. 

Огра ни чу ва ња та на по стој ни от пред лог-за-
кон мо жат да ре зул ти ра ат со след ни ве не по-
са ку ва ни ефе кти:

 Оп што зе ме но, над вор од фор мал ни те 
де фи ни ции, ду хот на за ко нот е та ков што со-
ци јал ни те прет при ја ти ја ќе би дат де фи ни ра-
ни ка ко суб је кти што вра бо ту ва ат мар ги на ли-
зи ра ни гру пи ли ца. Прав но то приз на ва ње на 
со ци јал но то прет при ја тие ќе по ну ди огра ни-
че но кон цеп ту ал но образ ло же ние на кон цеп-
тот. Др жав на та де фи ни ци ја на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја ќе би де огра ни че на на ви дот 
за ра бот на ин те гра ци ја при што не ма да се 
приз на ва ат дру ги фор ми на СП и исто ри ско-
то нас ледс тво на со ци јал на та еко но ми ја во 
зем ја та, ела бо ри ра но во ова истра жу ва ње. 
Име но, око лу 30 про цен ти од ан ке ти ра ни те 
СП не вра бо ту ва ат ли ца од ко ја би ло мар ги-
на ли зи ра на гру па. По ве ќе од по ло ви на СП 
(52%) не му да ва ат при о ри тет на вра бо ту ва-
ње то мар ги на ли зи ра ни гру пи (ви ди гра фи кон 
8). Исто та ка, не кол ку ис пи та ни ци од СП по-
со чи ја де ка нив на та ми си ја не е по вр за на со 

мо де ли на ра бот на ин те гра ци ја и де ка нив-
на та  по ли ти ка за вра бо ту ва ње се ба зи ра на 
тех нич ка екс пер ти за и ква ли фи ка ции. 

 Ко рис ни ци те се де фи ни ра ни са мо ка ко 
раз лич ни ка те го рии не вра бо те ни ли ца. За ко-
нот не приз на ва де ка ко рис ни ци на со ци јал-
ни те прет при ја ти ја мо жат да би дат це ли за-
ед ни ци, об ла сти ли ше ни од раз ни ас пе кти и 
слич но, во за вис ност од нив на та ми си ја. Ду ри 
и при де фи ни ра ње то на не вра бо те ни ко рис-
ни ци, за ко нот обез бе ду ва огра ни чен де ло-
круг на ко рис ни ци што не од го ва ра це лос но 
со по тре би те на вос по ста ве ни те СП. И по крај 
тоа што ли ста та утвр де на во пред лог-за ко нот 
со др жи не кол ку ши ро ки ка те го рии врз ос но-
ва на во зра ста и на ста ту сот на вра бо ту ва ње, 
таа не оп фа ќа не кол ку иден ти фи ку ва ни ка-
те го рии мар ги на ли зи ра ни гру пи, кои се ве ќе 
вра бо те ни / ра бот но ин те гри ра ни од стра на 
на СП ка ко: без дом ни ци и мла ди ли ца. Огра-
ни че но ста на ли ста та не оста ва до вол но со-
од ве тен про стор за раз ли чен при стап и ин те-
гра ци ја на дру ги цел ни гру пи. 

 Мер ки те утвр де ни со за ко нот не ма да би-
дат отво ре ни за си те по стој ни и по тен ци јал ни 
СП. Исто та ка, по стои мож ност да не би дат 
ефе ктив но во ве де ни да ноч ни бе не фи ции и 
мер ки што ќе ре зул ти ра со прем но гу об вр ски 
во за ко нот, а без ни ка кви бе не фи ции. 

 Прав ни те суб је кти мож но е да не се мо ти-
ви ра ни за ре ги стри ра ње на сво јот ста тус на 
СП од не кол ку при чи ни: 1) за ко нот не ма да 
ко рес пон ди ра со нив ни от кон цепт на функ-
ци о ни ра ње (освен за мо де лот на ра бот на 
ин те гра ци ја); 2) по тен ци јал ни те СП не ма да 
има ат мож ност да ги ис пол нат кри те ри у ми те 
за здо би ва ње ста тус на СП (трај но вра бо ту ва-
ње на нај мал ку еден вра бо тен во те кот на пр-
ва та го ди на и нај мал ку уште еден во вто ра та 
го ди на). На ше то истра жу ва ње по ка жу ва де ка 
мно зинс тво то ан ке ти ра ни СП (61 про цент) 
има ат по мал ку од пет вра бо те ни со це лос-
но ра бот но вре ме, без ог лед на тоа да ли тие 
при па ѓа ат на мар ги на ли зи ра на гру па. Че ти ри 
од СП не ма ат вра бо те ни со це лос но ра бот но 
вре ме, а две од нив не ан га жи ра ат ни ту ра-
бот ни ци со скра те но ра бот но вре ме. Ова ука-
жу ва де ка мно гу од по стој ни те СП не ма да ги 
ис пол нат ба ра ња та за да би дат ре ги стри ра ни 
ка ко со ци јал но прет при ја тие спо ред за ко нот; 
3) ад ми ни стра тив ни от то вар и не јас на та по-
стап ка за ре ги стра ци ја; 4) со одред би те што 

ги ре гу ли ра ат пре кр шо ци те се на ло жу ва ат 
ви со ки каз ни. 

 Со ве тот за со ци јал но прет при е маш тво е 
мож но да не обез бе ди со од вет на инк лу зив-
ност и учес тво на со од вет ни те за ин те ре си-
ра ни стра ни со ог лед на тоа де ка не го ви те 
чле но ви ги име ну ва Вла да та. 

Оп ци ја за по ли ти ка 3: Се оп фат но и ши
ро ко ре гу ли ра ње на со ци јал но то прет при е
маш тво и на со ци јал ни те прет при ја ти ја  

Во ова сце на рио се зе ма пред вид мож но-
ста со ци јал но то прет при е маш тво да би де 
ре гу ли ра но во по ши ро ка смис ла со цел да се 
про мо ви ра и сти му ли ра, а не да под ле жи на 
пре о бем но ре гу ли ра ње. Во ве ду ва ње то но ва 
ре гу ла ти ва во оваа оп ци ја би има ло за цел да:  

 Де фи ни ра и приз нае по ши рок кон цепт 
на со ци јал но прет при е маш тво и со ци јал ни 
прет при ја ти ја

Де фи ни ци ја та на со ци јал ни те прет при-
ја ти ја ќе се ба зи ра на по ши ро ки ас пе кти на 
со ци јал но прет при е маш тво и не ма да има до-
ми нан тен фо кус на мо де лот за ра бот на ин те-
гра ци ја. Де фи ни ци ја та тре ба да обез бе ду ва 
по ве ќе на со ки во пог лед на глав ни те ка ра кте-
ри сти ки на со ци јал ни те прет при ја ти ја и на 
тој на чин да обез бе ди ос но ва за по јас ну ва ње 
на кон цеп тот и на еду ци ра ње то на за ин те ре-
си ра ни те стра ни.  Фор ма ли за ци ја та на со ци-
јал ни те прет при ја ти ја не ма да се фо ку си ра 
на еден од по стој ни те мо де ли и исто вре ме-
но ќе овоз мо жи  про стор за но ви и раз лич ни 
кон цеп ти на со ци ја лен биз нис, со што ќе се 
сти му ли ра ат ино ва ции. Де фи ни ци ја та тре ба 
да утвр ди ос нов ни кри те ри у ми за со ци јал ни 
прет при ја ти ја ка ко: со ци јал на ми си ја, прет-
при е мач ка актив ност, за бра на за ко ри сте ње 
средс тва за при ват ни це ли и огра ни чу ва ње 
на рас пре дел ба та на до би вка та; сопс тве-
нич ки пра ва и пар ти ци па тив но ра ко во де ње. 
Таа, исто та ка, ќе би де инк лу зив на за си те 
прав ни фор ми што мо жат да ги има ат со ци-
јал ни те прет при ја ти ја. За ко нот ќе го приз нае 
при до не сот на со ци јал но то прет при е маш тво 
кон со ци јал на та прав да, прет при е маш тво и 
рам но пра вен раз вој. Кон цеп тот на со ци јал-
но прет при е маш тво ќе ги наг ла си иден ти-
фи ку ва ни те за ед нич ки ка ра кте ри сти ки на 
со ци јал но то прет при е маш тво ка ко фо ку сот 
на ре ша ва ње на иден ти фи ку ва ни те проб ле-

ми на кон крет на гру па или за ед ни ца и „цел-
та за кре и ра ње и за одр жу ва ње со ци јал на 
вред ност“ (Galera и Borzaga, 2012). По крај 
тоа, исто та ка, ќе се приз нае де ка со ци јал-
но то прет при е маш тво се ба зи ра на прет при-
е мач ка та иде ја, а не нуж но на ин сти ту ци ја та 
(по себ на прав на фор ма) и, исто та ка, мо же да 
по стои ка ко про гра ма / про ект во рам ки те на 
по го ле ма ор га ни за ци ја, ка ко што е слу ча јот 
со 10 ан ке ти ра ни СП оп фа те ни во истра жу-
ва ње то.   

 Приз на ва ње на ста ту сот на СП во сог
лас ност со исто ри ско то нас ледс тво и по
стој ни те мо де ли на СП

Со ре гу ли ра ње на ста ту сот на со ци јал но-
то прет при ја тие за ко нот мо же да  ги приз нае 
си те по стој ни мо де ли на со ци јал ни прет при-
ја ти ја. Со ед на ши ро ка де фи ни ци ја за со ци-
јал но прет при ја тие и со ци јал но прет при е-
маш тво ќе ги де фи ни ра ат ме ки те кри те ри у ми 
за здо би ва ње ста тус на СП. Оваа оп ци ја вклу-
чу ва не кол ку мож но сти: 1) гру пи ра ње раз-
лич ни прав ни ли ца за упра ву ва ње со ци јал но 
прет при ја тие; 2) по стој на ор га ни за ци ја да се 
здо бие со ста тус СП ако ги ис пол ну ва ос нов-
ни те кри те ри у ми;  3) про е кти и про гра ми за 
здо би ва ње ста тус (или сли чен вид приз на-
ва ње); 4) но ви прав ни ли ца да се здо би јат со 
та ков ста тус во про це сот на ре ги стра ци ја во 
сог лас ност со по стој на та за кон ска ре гу ла ти-
ва.    

 Во ве ду ва ње општ де ло круг на ко рис ни ци, 
про из водс тво на сто ка и на ус лу ги  

Со цел да се овоз мо жат раз но вид ни со-
цио-еко ном ски мо де ли и да не се огра ни чи  
прет при е мач ки от дух во оваа оп ци ја мо же да 
се вклу чи оп шта де фи ни ци ја на СП.  Отво рен 
про стор за про из водс тво на сто ка и на ус лу-
ги и оп што де фи ни ра ни ко рис ни ци (не огра-
ни чу вај ќи се на мар ги на ли зи ра ни те гру пи, а, 
се пак, огра ни че но на со ци јал на та ми си ја) ќе 
овоз мо жи раз вој на раз но вид ни кон цеп ти на 
со ци јал ни прет при ја ти ја. 

Во од нос на мо де ли те за ра бот но ин те гри-
ра ње на со ци јал ни те прет при ја ти ја (WISE)  
за ко нот не ма да се огра ни чи са мо на обез-
бе ду ва ње то фор мал но вра бо ту ва ње, ту ку ќе 
ги вклу чи и СП што обез бе ду ва ат при вре ме но 
ан га жи ра ње на ран ли ви те гру пи и го под др-
жу ва ат нив но то вклу чу ва ње во офи ци јал ни от 
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па зар на тру дот.   Ова е во сог лас ност со ре-
зул та ти те од оваа сту ди ја со ко ја се утвр ди 
де ка за це лос но вра бо ту ва ње на ли ца та од 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи е по тре бен пер и од 
на тран зи ци ја од со ци јал на иск лу че ност кон 
па за рот на тру дот и де ка ова е ме сто то ка де 
што СП мо же да има зна чи тел но вли ја ние. 

  
 Де фи ни ра ње мер ки за под др шка што се 

на рас по ла га ње на ед на ква ос но ва и во раз ни
те ви до ви по ли ти ка  

Оваа оп ци ја пред ви ду ва мож ност мер ки те 
за под др шка да би дат де фи ни ра ни со за кон.  
Пре циз но де фи ни ра ни мер ки ќе при до не сат 
за раз во јот на по стој ни те СП и за по ја ва на 
но ви.  Не оп ход но е мер ки те да ги ко ри стат 
си те мо де ли на СП (не са мо мо де лот за ра-
бот на ин те гра ци ја).  Мер ки те вклу чу ва ат: 1) 
прис по соб лив при стап во вр ска со ра бот на-
та ин те гра ци ја на мар ги на ли зи ра ни те гру пи 
и мож ност за ком би ни ра ње ма ли хо но рар ни 
при хо ди и со ци јал на по мош, во исто вре ме; 2) 
да ноч ни олес ну ва ња и фи нан си ски бе не-
фи ции;  3) гра де ње ка па ци те ти де фи ни ра ни 
врз ос но ва на по тре би те на СП;  4) раз лич ни 
фор ми на фи нан си ска под др шка. Мер ки те за 
фи нан си ска под др шка тре ба да пра ват јас-
на раз ли ка ме ѓу:  a) фи нан си ска под др шка 
за по кри ва ње на тро шо ци те за ра бо те ње то 
на СП (пре ку ау тсор синг на со ци јал ни ус лу-
ги од јав ни те ин сти ту ции во СП, суб вен ции за 
вра бо ту ва ње, про ект ни гран то ви, при о ри те-
тен трет ман на јав ни тен де ри, итн.)  и б) фи-
нан си ска под др шка за фор ми ра ње, раз вој и 
за ста би ли за ци ја на СП што вклу чу ва за е ми, 
гран то ви за но ви прет при ја ти ја, об врз ни ци за 
со ци јал но то вли ја ние итн.

Иск лу чи тел но е важ но при до би вки те и 
под др шка та за СП да се јас но утвр де ни и 
ин те гри ра ни во со од вет ни те за ко ни и стра те-
гии. Ова е осо бе но слу чај со да ноч ни те бе не-
фи ции, фи нан си ски те суб вен ции, ау тсор синг 
на ус лу ги и др. Ако при до би вки те и мер ки те 
за под др шка не се јас но де фи ни ра ни, тоа мо-
же да до ве де до си ту а ци ја во ко ја ста ту сот 
на СП ќе соз да де по ве ќе то вар и ба ра ња за 
ор га ни за ци и те и да ги обес хра бри да ап ли-
ци ра ат за ста ту сот на СП (ка ко што е слу ча јот 
со ста ту сот на ор га ни за ци ја од ја вен ин те-
рес во сог лас ност со За ко нот за здру же ни ја 
и фон да ции).  Иа ко за ко нот ќе се за ло жи за 
кон крет ни ини ци ја ти ви и мер ки за под др шка, 

нив ни те по да то ци ќе би дат раз ра бо те ни во 
по се бен стра те ги ски до ку мент, од нос но на-
ци о нал на стра те ги ја за раз вој на со ци јал но то 
прет при е маш тво.

 Кре и ра ње ад ми ни стра тив ни оп то ва ру
ва ња и ба ра ња про пор ци о нал ни на го ле ми на
та на СП и на при до би вки те што ги обез бе ду
ва др жа ва та 

Имај ќи ја пред вид по стој на та го ле ми на на 
СП и пре диз ви ци те со кои се со о чу ва ат за да 
се по стиг не ин сти ту ци о нал на и фи нан си ска 
одрж ли вост, ад ми ни стра тив ни те ба ра ња во 
од нос на ре ги стра ци ја та, из ве сту ва ње то, до-
ку мен ти ра ње и слич но ќе би дат раз ум ни и со 
цел да се пот тик не транс па рент ност и от чет, 
без да соз да ва ат не по треб но оп то ва ру ва ње. 
Ни во то на огра ни чу ва ње то на не про фит на 
ди стри бу ци ја, исто та ка, ќе за ви си од да ноч-
ни те олес ну ва ња и од дру ги бе не фи ции и 
под др шка што ги обез бе ду ва др жа ва та. Кри-
те ри у ми те и ба ра ња та за СП, исто та ка, не 
тре ба на кој би ло на чин да ги огра ни чу ва ат 
авто но ми ја на упра ву ва ње то и ра ко во де ње то 
на ор га ни за ци ја та. 

  
По ли тич ка оп ци ја 4: Из ме ни во по стој на та 

за кон ска рам ка  
Ова сце на рио ну ди оп ци ја во рам ки те на 

по стој на та прав на рам ка со мер ки за под-
др шка де фи ни ра ни во по се бен стра те ги ски 
до ку мент од нос но по ли ти ка.  Сце на ри о то 
вклу чу ва:

 Де фи ни ци ја на со ци јал но то прет при е
маш тво во по стој на та ре гу ла ти ва

Овој из ве штај ја ела бо ри ра по стој на та 
прав на рам ка во ко ја во мо мен тов ра бо тат со-
ци јал ни те прет при ја ти ја. ќе би дат на пра ве ни 
из ме ни и до пол ну ва ња на За ко нот за здру же-
ни ја и фон да ции, За ко нот за вра бо ту ва ње на 
ли ца та со по пре че ност, За ко нот за за дру ги-
те. ќе се во ве де по себ но пог лав је за со ци јал-
но прет при е маш тво во овие за ко ни имај ќи ги 
пред вид по стој ни те по себ ни ка ра кте ри сти ки 
на прав но то ли це (мо де лот на СП) што ги уре-
ду ва одре ден за кон.  Со цел да се де фи ни ра-
ат се бе си ка ко СП, прав ни те ли ца ќе тре ба да 
во ве дат за кон ски из ме ни.  Освен тоа, ќе им 
би дат да де ни мож но сти за усво ју ва ње кон-
цепт на СП на прав ни ли ца што ра бо тат во 
рам ки те на дру ги за ко ни за тр гов ски друш тва 

со из ме ни и до пол ну ва ња на фор му ла ри те за 
ре ги стра ци ја и мож ност по стој ни те ком па нии 
да го при фа тат овој кон цепт со ин те гри ра ње 
на пра ви ла та за рас пре дел ба на до би вка та, 
упра ву ва ње то, оп штес тве ни те вред но сти итн.     

 Мер ки де фи ни ра ни во по ли ти ка та
ќе се под го тви по ли ти ка што со др жи актив-

ни мер ки за раз вој на СП ка ко што се усво-
ју ва ње на ци о нал на стра те ги ја за со ци јал но 
прет при е маш тво, ко ја ќе вклу чу ва мер ки за 
под др шка на раз во јот на СП. Мер ки те ќе би-
дат раз но вид ни и мо жат да би дат прис по соб-
ли ви за се кој мо дел на СП имај ќи ги пред вид 
нив ни те по тре би, огра ни чу ва ња и осо бе но-
сти. Мер ки те ќе би дат ре ви ди ра ни со цел да 
ја сле дат ди на ми ка та на раз во јот на со ци јал-
ни те прет при ја ти ја во зем ја та. По стој ни те 
да ноч ни за ко ни ќе би дат из ме не ти за да се 
обез бе дат да ноч ни бе не фи ции и олес ну ва ња 
за СП. Исто та ка, мо же да се пред ви дат мер ки 
за под др шка вклу чу вај ќи и фи нан си ска под-
др шка, но, се пак, за тоа ќе би дат по треб ни 
кон крет но де фи ни ра ни кри те ри у ми за по-
доб ност (за да се де фи ни ра ат пре ку глав ни те 
ка ра кте ри сти ки на со ци јал но прет при е маш-
тво со цел да се оси гу ри де ка по ли ти ка та ќе 
би дат на со че на кон СП). 

Ова сце на рио ба ра со од ве тен пра вен при-
стап за из ме ни и за до пол ну ва ња на по стој-
ни те за ко ни спо ред кои СП се ве ќе ре ги стри-
ра ни и ра бо тат.  По сту ла ти те на со ци јал но то 
прет при е маш тво тре ба да би дат ед на кви за 
си те прав ни ин тер вен ции.  Од дру га стра на, 
из ме ни те на се кој за кон тре ба со од вет но да 
од го ва ра ат на прав но то ли це и на по ле то на 
ре гу ли ра ње (гра ѓан ски ор га ни за ции, за дру-
ги, за штит ни друш тва итн.). Мож но ста дру ги 
де лов ни суб је кти да се ре ги стри ра ат и да го 
усво јат кон цеп тот на со ци јал ни прет при ја ти-
ја отво ра мож ност за по ја ва на но ви суб је кти. 
Ова сце на рио ги приз на ва си те по стој ни прав-
ни ли ца што ра бо тат ка ко СП.  

Оваа оп ци ја отво ра мож ност за ин тер на ци-
о на ли за ци ја на стан дар ди те на со ци јал но то 
прет при е маш тво во ин тер ни те акти на ор га ни-
за ци и те. За кон ски те из ме ни ќе би дат со од вет-
но одра зе ни во Цен трал ни от ре ги стар на до-
ку мен ти на ор га ни за ци и те и на овој на чин ќе 
се соз да де со од вет на ба за на по да то ци за СП. 

Има ње то по ли ти ка за актив ни мер ки за 
под др шка на СП да ва мож ност за сле де ње 

на по тре би те на се кто рот и на ди на ми ка та на 
не го ви от раз вој. За да ноч ни од би то ци мо же 
да би де по треб но да се из ме нат да ноч ни те 
за ко ни.

Пре по ра ча на оп ци ја за по ли ти ка  
Стра те ги ска та под др шка од др жа ва та за 

раз вој на со ци јал но то прет при е маш тво е 
клуч на за не го ви от на та мо шен раз вој. Во про-
тив но, СП и по на та му ќе би дат за вис ни, глав-
но, од стран ски до на ции и по мош и не ма да 
се ин те гри ра ат со од вет но на па за рот со што 
ќе се огра ни чи нив ни от по тен ци јал за по раст 
и за обез бе ду ва ње зна чај ни ре ше ни ја на по-
стој ни те со ци јал ни пре диз ви ци.  

Отсус тво то на за кон што ја ре гу ли ра оваа 
спе ци фич на ма те ри ја (lex specialis) или дру ги 
оп ции за ре гу ли ра ње на со ци јал но то прет-
при е маш тво ре зул ти ра со не кол ку по тре би: 
1) де фи ни ра ње на кон цеп тот на со ци јал ни 
прет при ја ти ја на др жав но ни во (од нос но, во 
по ли ти ка, стра те гии и сл.) 2) от стра ну ва ње на 
си те за кон ски преч ки за функ ци о ни ра ње на 
СП; 3) про гра ми и актив ни мер ки за др жав-
на под др шка за СП; 4) фи скал ни и да ноч ни 
олес ну ва ња; 5) ло кал на под др шка ба зи ра на 
на по тре би те на за ед ни ца та обез бе де на на 
оп штин ско ни во; 6) гра де ње на ка па ци те тот 
и на обра зо ва ни е то на со ци јал ни те прет при-
е ма чи; 7) со од вет на офи ци јал на ба за на по-
да то ци за СП. Од овие при чи ни, сце на ри о то 
со ста тус кво (оп ци ја 1 за по ли ти ка) не ну ди 
оп кру жу ва ње за стра те ги ски раз вој на со ци-
јал но то прет при е маш тво во зем ја та.  

Не кол ку зем ји во ЕУ, ка ко што се Бел ги ја, 
Дан ска, Фин ска, Ли тва ни ја, Сло вач ка и Сло-
ве ни ја има ат пра вен ста тус на со ци јал но 
прет при ја тие (Wilkinson и Medhurst, 2014). 
Прав на та де фи ни ци ја и приз на ва ње то на 
со ци јал но то прет при ја тие при до не су ва кон 
кон цеп ту ал но по јас ну ва ње(Galera и Borzaga, 
2012), и за тоа е по тре бен со од ве тен при стап 
што не ма да го огра ни чу ва ид ни от раз вој на 
со ци јал но то прет при е маш тво во Ма ке до ни ја.         

Спо ред ела бо ри ра ни те пре диз ви ци, по-
стој ни от пр ви чен пред лог-за кон тре ба те-
мел но да се ре ви ди ра и не од го ва ра на по-
стој ни те по тре би и на о ди од истра жу ва ње то 
ела бо ри ра ни во овој из ве штај. Оп се гот на 
се гаш ни от пред лог-за кон во го ле ма ме ра е 
огра ни чен на ви до ви на СП што се за ни ма ва ат 
со ин те гра ци ја во ра бо та та. Тоа ќе ре зул ти ра 
со тес на де фи ни ци ја на со ци јал но то прет при-
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е маш тво иск лу чи тел но ка ко ал тер на ти ва за 
вра бо ту ва ње мар ги на ли зи ра ни гру пи.  Ре гу-
ли ра ње то на ста ту сот на СП во по ши рок оп сег 
со од вет но го одра зу ва по стој ни от кон текст на 
со ци јал но то прет при е маш тво во зем ја та.  

Оп ции 3 и 4 за по ли ти ка: приз на ва ње на 
си те по стој ни фор ми на СП и ну де ње ши ро ка 
рам ка на со ци јал но то прет при е маш тво; со од-
вет но оп фа ќа ње на исто ри ско то нас ледс тво и 
на се гаш ни от кон текст; не о гра ни чу ва ње на мо-
де ли те на СП во од нос на ко рис ни ци те и ну де-
ње мер ки за под др шка на ед на ква и кон крет на 
ос но ва. Ме ѓу тоа, оп ци ја та 4 за по ли ти ка ка ко 
пра вен при стап не се ко ри сти во ма ке дон ска-
та прав на пра кти ка, освен за си стем ски за ко ни 
за кои е по треб но прав но приб ли жу ва ње и ин-
тер на ци о на ли за ци ја на из ме ни те и на до пол-
ну ва ња та во по ши рок оп сег на за ко ни. Исто 
та ка, де фи ни ци ја та на со ци јал но прет при е-
маш тво, ко ја ќе ја по ну ди оваа оп ци ја, ќе оста-
не во рам ки те на раз лич ни за ко ни и по ли ти ка. 
На тој на чин мо же да се соз да де за бу на ме ѓу 
за ин те ре си ра ни те стра ни и тоа не ма да при-
до не се за раз би ра ње на кон цеп тот на со ци јал-
но прет при ја тие. Освен тоа, мер ки те де фи ни-
ра ни во по ли ти ка та во ма ке дон ски от кон текст 
го не ма ат исти от об вр зу вач ки ефект ка ко ко га 
се ре гу ли ра ни во за кон.  

По ра ди се то на ве де но, оп ци ја та 3 за по-
ли ти ка се прет по чи та ка ко нај со од вет на за 
спро ве ду ва ње. Ре гу ли ра ње то на ста ту сот на 
СП во по ши рок оп сег со од вет но го одра зу ва 
по стој ни от кон текст на со ци јал но то прет при-
е маш тво во зем ја та. Овој ста тус ќе би де во 
ко ре ла ци ја со по стој на та ти по ло ги ја на СП 
во Ма ке до ни ја ела бо ри ра на во овој из ве штај 
(не про фит ни суб је кти ре ги стри ра ни ка ко 
здру же ни ја и фон да ции, за штит ни ком па-
нии и за дру ги).  СП ќе се де фи ни ра ат спо ред 
нив ни те клуч ни ка ра кте ри сти ки, но во исто 
вре ме ќе би дат приз на е ни и спе ци фи ки те на 

по стој ни те суб је кти.  Оп штес тве ни те вред но-
сти и прет при е мач ка та актив ност на СП тре-
ба да се ин те гри ра во су шти на та на нив ни от 
кон цепт и ре гу ли ра ње то на ста ту сот тре ба да 
обез бе ди на со ки за стру кту ра на упра ву ва ње 
со по ве ќе за ин те ре си ра ни стра ни. Мож но ста 
за до би ва ње ста тус на СП ќе би де отво ре на 
за: по стој ни и но ви ор га ни за ции; про е кти и 
про гра ми; и по ве ќе прав ни суб је кти. Со тоа 
ќе се мо ти ви ра раз во јот на прет при е мач ки от 
дух во пог лед на со ци јал но то прет при е маш-
тво. Би деј ќи 10 од 23 СП оп фа те ни со истра-
жу ва ње то се про е кти / про гра ми, овој вид 
сце на рио за по ли ти ка ќе ги ис пол ни нив ни те 
по тре би за под др шка. Во рам ки те на спро ве-
ду ва ње то на ова сце на рио, по се бен ак цент 
тре ба да се ста ви на ад ми ни стра тив на та по-
стап ка за до би ва ње ста тус на СП.  От стра ну-
ва ње то на ад ми ни стра тив ни от то вар во овој 
пог лед е од огром но зна че ње за да се мо ти-
ви ра ко ри сте ње то на ста ту сот. По сто јат раз-
лич ни оп ции за ор га ни за ци ја на по твр да та за 
до би ва ње ста тус на СП (на при мер, тој мо же 
да го по твр ди со од вет но то ми ни стерс тво / 
по себ но ов ла сте на др жав на аген ци ја или 
дру ги ор га ни).   

Би деј ќи мер ки те во ова сце на рио се пред-
ви де ни со по се бен за кон, тре ба да се по све-
ти по себ но вни ма ние на нив ни от стра те ги ски 
раз вој. Мер ки те тре ба да обез бе дат со од-
вет на ин фра стру кту ра, ко ја ќе го под др жи и 
ќе го за бр за раз во јот на СП.  Во исто вре ме, 
мер ки те не тре ба да мо ти ви ра ат по ја ва на 
но ви прав ни суб је кти што ќе би дат фор ми-
ра ни стро го за ра ди до стап на та фи нан си ска 
под др шка. Во таа на со ка, важ но е де ка до-
стап на та фи нан си ска под др шка (вклу чу вај-
ќи го фи нан си ра ње то од ЕУ) е во сог лас ност 
со ап сорп ци ски от ка па ци тет на по стој ни те 
со ци јал ни прет при ја ти ја. Овој при стап ќе ја 
огра ни чи мож но ста за по ја ва на ква зи СП. 

V 
ЗАК ЛУ ЧО ЦИ 

И ПРЕ ПО РА КИ
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Зак лУ чО цИ

СО ЦИ ЈАЛ НИ ПРЕТ ПРИ ЈА ТИ ЈА
Ор га ни за ци ски фор ми слич ни на тоа што 

де нес го пре поз на ва ме ка ко со ци јал но прет-
при е маш тво по сто е ле во Ма ке до ни ја пред 
мно гу го ди ни и се одр жа ле тра ди ци и те поч-
на ти пред по ве ќе од че твр ти на век. Истра-
жу ва ње то иден ти фи ку ва ше тек на исто ри ски 
раз вој и нас ледс тво на фор ми те на со ци јал-
но прет при е маш тво. Од оваа перс пе кти ва, 
прав на та рам ка во раз лич ни исто ри ски пер-
и о ди соз да ла раз лич ни ус ло ви за раз вој на 
со ци јал но прет при е маш тво, при што не кои 
пер и о ди би ле по по вол ни од дру ги. Во не-
кои слу чаи, прав на та рам ка соз да ла преч ки 
и ба ри е ри што вли ја е ле на кон ти ну и те тот на 
по стој ни те СП. Ме ѓу тоа, ова истра жу ва ње по-
твр ди де ка актив но сти во до ме нот на со ци-
јал но прет при е маш тво по сто е ле без ог лед на 
прав на та рам ка и по ли тич ки от си стем во тоа 
вре ме. Мно гу СП фор ми ра ни пред по ве ќе од 
че твр ти на век про дол жи ле да би дат актив ни 
и да обез бе ду ва ат ус лу ги со раз ли чен оп сег.

Кон цеп тот на со ци јал но то прет при е маш-
тво сè уште има раз лич но зна че ње за раз лич-
ни лу ѓе (Galera и Borzaga, 2009). Спро ве ду-
ва ње то на ана ли за та по ка жа де ка ова ва жи 
и за Ма ке до ни ја. Со ци јал ни те прет при ја ти ја 
и дру ги те акте ри оп фа те ни во истра жу ва-
ње то имаа раз лич ни ви ду ва ња за тоа што 
прет ста ву ва со ци јал но прет при ја тие и дел 
од нив во оп што не се иден ти фи ку ваа се бе-
си ка ко со ци јал ни прет при ја ти ја. Во по ве ќе 
др жа ви, прав но то пре поз на ва ње на со ци јал-
ни те прет при ја ти ја при до не ло за по јас ну ва-
ње на кон цеп тот (Galera и Borzaga, 2009. Се 
оче ку ва де ка и во Ма ке до ни ја со од вет на за-
кон ска рам ка, ко ја ќе ги пре поз нае и де фи-
ни ра со ци јал ни те прет при ја ти ја во на со ка 
на европ ска та тра ди ци ја, ќе при до не се кон 
по јас ну ва ње на кон цеп тот и кон со од вет но 
иден ти фи ку ва ње на акте ри те во сфе ра та на 
со ци јал но прет при е маш тво.  

Пре ку ана ли за на прав но то оп кру жу ва ње, 

исто ри ско то нас ледс тво и ан ке ти те на по-
стој ни те СП, ова истра жу ва ње ја иден ти фи-
ку ва ше след на ва ти по ло ги ја на СП: 

 Општествени ор га ни за ции што вклу чу ва-
ат исто ри ско нас ледс тво и кон ти ну и тет;  

 Не про фит ни ор га ни за ции ре ги стри ра ни 
ка ко здру же ни ја и фон да ции што из вр шу ва ат 
еко ном ски актив но сти, од нос но обез бе ду ва-
ат до бра и ус лу ги што се по вр за ни со ми си ја 
или што не се по вр за ни со ми си ја;  

 За штит ни ком па нии ка ко вид СП за ра-
бот на ин те гра ци ја;     

 За дру ги (пре теж но зем јо дел ски);  
 Актив но сти во до ме нот на со ци јал но

прет при е маш тво (не фор мал но и фор мал но 
во рам ки те на по стој ни те здру же ни ја)

Квантитативни те по ка за те ли од при ме ро-
кот оп фа тен во истра жу ва ње то не мо жат да 
се из ве дат ка ко прет ста ви тел ни за це ли от 
се ктор на со ци јал ни прет при ја ти ја. Се пак, 
со ог лед на тоа што СП што се оп фа те ни со 
истра жу ва ње то се ти пич ни прет став ни ци на 
раз лич ни те ти по ло гии на СП за ста пе ни во 
Ма ке до ни ја, ре зул та ти те ука жу ва ат на до ми-
нант ни те трен до ви и на мо де ли те на со ци јал-
но прет при е маш тво во Ма ке до ни ја.   

Ана ли за та по ка жу ва де ка зна ча ен сег мент 
од со ци јал ни те прет при ја ти ја во Ма ке до ни ја 
ја сле дат европ ска та тра ди ци ја и кон цеп тот 
на со ци јал но прет при ја тие раз ви ен од ЕМЕС 
(EMES)21 спо ред кој „со ци јал ни те прет при ја-
ти ја се не про фит ни ор га ни за ции што обез бе-
ду ва ат до бра или ус лу ги ди рект но по вр за ни 
со нив на та јас на цел да соз да ва ат ко рист во 
за ед ни ца та. Тие се пот пи ра ат на ко ле ктив-
на ди на ми ка што вклу чу ва раз лич ни ти по ви 
акте ри во нив ни те ра ко вод ни те ла; тие ви со-
ко ја вред ну ва ат сво ја та авто но ми ја и по не-
су ва ат еко ном ски ри зик по вр зан со нив на та 
актив ност“ (Defourny и Nyssens, 2008). 

По стои сил на вр ска ме ѓу гра ѓан ско то оп-
штес тво и со ци јал но то прет при е маш тво. 
Гра ѓан ски те ор га ни за ции се за ин те ре си ра ни 
за кон цеп тот и истра жу ва ње то по ка жа де ка 
нај че сти ини ци ја то ри за фор ми ра ње СП се 

гру па гра ѓа ни или не про фит но здру же ние. 
Здру же ни е то е до ми нант на прав на фор ма 
кај со ци јал ни те прет при ја ти ја со кои е на-
пра ве но ин терв ју. Гле да но од исто ри ски от 
и со цио-еко ном ски от кон текст, гра ѓан ски те 
ор га ни за ции во Ма ке до ни ја игра ат клуч на 
уло га во раз во јот на со ци јал но то прет при е-
маш тво по ра ди два при мар ни фа кто ра. Пр-
ви от фа ктор се дол жи на пер и о дот на оса мо-
сто ју ва ње на Ма ке до ни ја и на тран зи ци ја та 
кон па зар на еко но ми ја, кој ре зул ти ра ше со 
ви сок сте пен на не вра бо те ност, пад на јав-
ни те ус лу ги обез бе ду ва ни од др жа ва та и со 
на ма лен жи во тен стан дард (Блер, Блу, По пов-
ски и Трај ков ски, 2003). Ва кви те оп штес тве-
ни про ме ни до ве доа до мар ги на ли за ци ја на 
го лем број гру пи во оп штес тво то. На ста на јаз 
во обез бе ду ва ње то ус лу ги те во мно гу сфе ри 
ка ко што се со ци јал на та за шти та, обра зо ва-
ни е то, здрав ство то, кул ту ра та итн. Се фор ми-
ра нов бран гра ѓан ски ор га ни за ции со цел да 
го пре мо стат овој јаз и оди граа клуч на уло га 
во обез бе ду ва ње то ус лу ги, осо бе но за ран-
ли ви те гру пи. Вто ри от фа ктор се дол жи на 
до ми нант на та за вис ност на фи нан си ра ње то 
на овие ус лу ги од гран то ви пре ку про е кти 
од стран ски до на то ри (би ла те рал ни до на то-
ри, ЕУ итн), кои во о би ча е но се со огра ни че-
но вре ме тра е ње и оп фа те ност. Со о че ни со 
по тре ба та да обез бе дат дол го роч на одрж-
ли вост на ус лу ги те и на сво и те ми сии, зна-
чи те лен дел од гра ѓан ски те ор га ни за ции 
поч ну ва ат да ги истра жу ва ат мож но сти те за 
соз да ва ње при хо ди од ко мер ци јал ни актив-
но сти во под др шка на сво ја та ми си ја. Во оваа 
на со ка, дел од ди скур сот по вр зан со со ци јал-
но то прет при е маш тво мо же да се по вр зе со 
пр ва та шко ла за СП т.н. „при ход од деј ност со 
ко ја се ос тва ру ва до би вка“ (“earned income” 
school of thought) ((Defourny и Nyssens, 2010).

Со ци јал на ми си ја. 
Ми си и те на со ци јал ни те прет при ја ти ја со 

кои е на пра ве но ин терв ју со од не су ва ат на 
след ни ве ас пе кти:  а) уна пре ду ва ње на чо-
ве ко ви те пра ва и со ци јал на ин те гра ци ја на 
одре де ни ран ли ви гру пи; б) обра зо ва ние и 
раз лич ни фор ми на со ци јал ни ино ва ции; в) 
еко ном ско зац вр сту ва ње на чле но ви те и/
или цел ни те гру пи; г) обез бе ду ва ње ус лу ги 
за одре де на, нај че сто ран ли ва цел на гру па. 
За мно зинс тво то со ци јал ни прет при ја ти ја со 

кои е на пра ве но ин терв ју, ми си ја та е ди рект-
но на со че на кон соз да ва ње  јав но до бро за 
за ед ни ца та, а не кон ди стри бу ци ја на про фи-
тот (ре чи си две тре ти ни (17) од СП со кои е 
на пра ве но ин терв ју ја ре ин ве сти ра ат не то-
до би вка та во со ци јал но то прет при ја тие), 2 
СП ја рас пре де лу ва ат на со сопс тве ни ци те / 
со ра бот ни ци те на за дру ги те ка ко исп ла та за 
нив ни те ак ции, а ед но СП - на сво ја та ма тич на 
ор га ни за ци ја.

Обез бе ду ва ње то до бра и ус лу ги во ре ла ци-
ја со со ци јал на та ми си ја. 

Со ци јал ни те прет при ја ти ја со кои е на пра-
ве но ин терв ју обез бе ду ва ат ши рок спе ктар 
на про из во ди и на ус лу ги. 65 про цен ти од 
СП вклу че ни во истра жу ва ње то (про цен тот 
се од не су ва на вку пен бр.=23) обез бе ду ва ат 
по ве ќе од еден про из вод или ус лу га. Ре чи си 
ед на по ло ви на од про из во ди те и од ус лу ги те 
се про из ве де на сто ка и со ци јал ни ус лу ги во 
об ла ста на обра зо ва ни е то, здрав ство то и на 
со ци јал на та ра бо та. По ве ќе то ви до ви сто ка 
и ус лу ги на ис пи та ни те СП во Ма ке до ни ја се 
обез бе ду ва ат бесп лат но или под па зар на та 
це на.  Ова, глав но, се дол жи на нив ни от при-
ма рен фо кус на нив на та со ци јал на ми си ја. 
93 про цен ти од обез бе де ни те до бра и ус лу ги 
(про цен тот се од не су ва на вку пен бр.=23 има-
ат цен трал но ме сто или се по вр за ни со со ци-
јал на та / еко ло шка та ми си ја. Нај че сти цел ни 
гру пи што се опс лу жу ва ни од стра на на СП 
се: ли ца та со преч ки во раз во јот, мла ди ли-
ца и зем јо дел ски про из во ди те ли. Овие гру пи 
се и ед ни од клуч ни те ран ли ви гру пи иден ти-
фи ку ва ни во на ци о нал на та по ли ти ка за со ци-
јал на инк лу зи ја. По ве ќе од ед на по ло ви на од 
опс лу жу ва ни те цел ни гру пи им при па ѓа ат на 
си те со цио-еко ном ски гру пи.  

Не што по ве ќе од ед на по ло ви на од ан-
ке ти ра ни те СП из ја ви ја де ка спро ве ду ва ат 
одре де на фор ма на ино ва ци ја, ко ја нај че сто 
се спро ве ду ва на ни во на про из вод, од нос но  
СП во ве ду ва ат но ви или зна чи тел но по до бре-
ни про из во ди или ус лу ги за сво и те цел ни гру-
пи во од нос на нив ни те ка ра кте ри сти ки или 
на ме на.

Стру кту ра на упра ву ва ње 
и на сопс тве ност.
 Во од нос на упра ву вач ка та и на сопс тве-

нич ка та стру кту ра, зна чи тел но мно зинс тво 

21 ЕМЕС е истражувачка мрежа во која членуваат универзитетски истражувачки центри и истражувачи, 
чијашто досегашна цел беше постепено да градат меѓународен корпус на теоретско и на 
емпириско знаење, плуралистички дисциплини и методологии поврзани со концептите на социјално 
претприемаштво, социјални претпријатија, социјална економија, солидарна економија и социјални 
иновации.
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(83 про цен ти, про цен тот се од не су ва на вку-
пен бр.=23) од со ци јал ни те прет при ја ти ја 
во Ма ке до ни ја со кои е на пра ве но ин терв ју 
се не за вис ни и не при па ѓа ат на ни ед на гру-
па.  20 од 23 ан ке ти ра ни СП има ат Ге не рал но 
со бра ние, но не ма ат ак ции. Кај 82 про цен та 
ова те ло го има пос лед ни от збор при до не су-
ва ње то од лу ки. Нај за ста пе ни гру пи во Ге не-
рал но то со бра ние се гра ѓа ни те, во лон те ри те 
и ко рис ни ци те. 19 од 20 СП има ат по ли ти ка 
на „еден чо век, еден глас“. По ве ќе од ед на 
по ло ви на од СП со кои е на пра ве но ин терв-
ју има ат Од бор на ди ре кто ри / до ве ри те ли 
(из вр шен ор ган). СП во Ма ке до ни ја со кои е 
на пра ве но ин терв ју има ат пар ти ци па тив но 
до не су ва ње од лу ки и кон сти ту тив на ба за, ко-
ја што е тес но по вр за на со нив на та при мар на 
со ци јал на ми си ја и со актив но то гра ѓанс тво, 
а не со фи нан си ски от ас пект на ор га ни за ци-
ја та.

Фи нан си ска стру кту ра. 
СП со кои е на пра ве но ин терв ју има ат раз-

лич на фи нан си ска стру кту ра. По ве ќе од ед на 
по ло ви на од СП има ат вкуп на акти ва по ма ла 
од 100.000 евра. Во од нос на при хо ди те, по-
ве ќе од ед на по ло ви на од ан ке ти ра ни те СП 
има ат го ди шен при ход по ни зок од 100.000 
евра. Про даж ба та на при ват ни или јав ни 
суб је кти, ка ко и фи лан троп ски те па рич ни 
средс тва се из во ри на при хо ди за нај го ле ми-
от про цент од СП со кои е на пра ве но ин терв-
ју, од нос но се кој од тие из во ри е при су тен во 
стру кту ра та на при хо ди кај 65 про цен ти од 
СП со кои е на пра ве но ин терв ју. Kaj по го ле-
ми от дел СП, вкуп ни те при хо ди има ат тен ден-
ци ја на зго ле му ва ње во те кот на пос лед ни те 
пет го ди ни. Нај го лем дел од фи нан си ра ње то 
од фи лан троп ски фон до ви до а ѓа од ме ѓу на-
род ни фон да ции. 

 За по го ле ми от дел од СП со кои е на пра ве-
но ин терв ју, по стој на та стру кту ра на при хо ди 
не е со од вет на и не обез бе ду ва фи нан си ска 
одрж ли вост на со ци јал но то прет при ја тие. 
Спо ред мис ле ња та на СП, про даж ба та кон 
при ват ни суб је кти е нај по са ку ва ни от из вор 
на при хо ди што би до вел до одрж ли ва стру-
кту ра на фи нан си ра ње то. СП пре теж но до-
би ва ат не па рич на под др шка од фон да ци и те.  
Под др шка та е глав но за обу ки, гран то ви и за 
дру га тех нич ка под др шка. Ре чи си две тре ти-

ни од ис пи та ни те СП ја ре ин ве сти ра ат не то-
до би вка та во со ци јал но то прет при ја тие.

Иден ти фи ку ва ни пре диз ви ци 
на со ци јал ни те прет при ја ти ја
Ге не рал но, иден ти фи ку ва ни се след ни ве 

преч ки од стра на на СП:
а) над во реш ни фа кто ри

 Не до сти гот од по вол на прав на сре ди на, 
ко ја вклу чу ва: приз на ва ње СП, да ноч ни олес-
ну ва ња, суб вен ции и дру га фи нан си ска под-
др шка. 

 Не до стиг од ин фра стру кту ра за под др-
шка на СП, ка ко што се ак це ле ра то ри, при-
стап до ка пи тал итн.

 Еко ном ска ста бил ност и не до стиг од ин-
те рес на по тен ци јал ни те ко рис ни ци за ку пу-
ва ње на про из во ди те / ус лу ги те што ги ну дат 
СП.

 Не до стиг од со од вет ни прин ци пи на 
упра ву ва ње и не до стиг од со од ве тен си стем 
за фи нан си ра ње со ци јал ни и дру ги ус лу ги 
што се обез бе ду ва ат од стра на на СП и не-
про фит ни те ор га ни за ции ге не рал но.

 Те шко тии во од нос на при ста пот до ква-
ли фи ку ва на ра бот на си ла.  

 Не до стиг од фле кси бил на по ли ти ка за 
па за рот на тру дот за да се овоз мо жат ино ва-
тив ни при ста пи до ра бо тен ан гаж ман за мар-
ги на ли зи ра ни те гру пи. 

Б) Ин тер ни фа кто ри
 Огра ни чен ка па ци тет и ре сур си на СП за 

по раст и за обез бе ду ва ње ви со ко про фе си о-
нал ни ус лу ги.

 Не до стиг од ефе кти вен и ефи ка сен си-
стем за про даж ба и за ди стри бу ци ја.

 Ни ско ни во на со ли дар ност кај кон сти-
ту ен ти те. 

МАР ГИ НА ЛИ ЗИ РА НИ ГРУ ПИ 
Нај че сто на ве де ни при чи на за не вра бо-

те ност кај прет став ни ци те на мар ги на ли зи-
ра ни те гру пи се: 1) огра ни че ни мож но сти за 
вра бо ту ва ње и по ли ти зи ран па зар на труд; 2) 
ди скри ми на ци ја и 3) обес хра бру ва ње од раз-
лич ни со ци јал ни фа кто ри. 

И по крај тоа, ви со ки де ве де сет про цен ти 
од ис пи та ни ци те (73 од вкуп но 81 ис пи та ник), 
при пад ни ци на се дум те ана ли зи ра ни гру пи 
од мар ги на ли зи ра на та за ед ни ца, по ка жу-

ва ат под го тве ност вед наш да се вклу чат на 
па за рот на тру дот. Пре фе рен ци и те во од нос 
на ра бот но то ме сто за си те цел ни гру пи се 
пре теж но ни ско ква ли фи ку ва ни ра бот ни ме-
ста, освен за ис пи та ни ци те од гру па та мла-
ди ли ца и ко рис ни ци на дро га и на ал ко хол, 
кои пре фе ри ра ат по зи ции што се во сог лас-
ност со нив но то обра зо ва ние и ква ли фи ка-
ции. Ре чи си ед на по ло ви на од ис пи та ни ци-
те (вкуп но 41) не ја пре поз на ва ат по тре ба та 
за обу ка и за пре ква ли фи ка ци ја за ра бот но 
ме сто. Вкуп но 26 ис пи та ни ци из ја ви ле де ла 
се ко рис ни ци на со ци јал на по мош (се дум во 
гру па та же ни, еден ис пи та ник во гру па та ли-
ца со преч ки во раз во јот, че ти ри без дом ни ци, 
осум Ро ми, двај ца ко рис ни ци на дро га и на 
ал ко хол, че тво ри ца не ква ли фи ку ва ни ли ца). 
Из но сот што го при ма ат ко рис ни ци те на со-
ци јал на по мош ва ри ра од 23 до 100 евра и 
си те наг ла си ја де ка со ци јал на та по мош не им 
е до вол на за ос нов ни те тро шо ци, ка ко што се 
хра на, ко му на лии, об ле ка. Од дру га стра на, 
од вкуп но 53 ис пи та ни ци што не се ко рис ни-
ци на со ци јал на по мош, ре чи си ед на по ло ви-
на, од нос но 27 ис пи та ни ци из ја ви ја де ка би 
са ка ле да при ма ат со ци јал на по мош. Од нив 
вкуп но се дум се ве ќе во про це ду ра на изра-
бо ту ва ње на по треб на та до ку мен та ци ја за 
до би ва ње со ци јал на по мош, на трој ца ис пи-
та ни ци со ци јал на та по мош им е при вре ме но 
уки на та по ра ди не на вре ме но при ја ву ва ње, а 
на ед на ис пи та нич ка ѝ е уки на та по ра ди при-
ма ње доз на ки од странс тво. И по крај тоа што 
од вкуп но 81 ис пи та ник, са мо двај ца се из јас-
ни ја де ка не се под го тве ни да ра бо тат се га 
или во ид ни на22, се пак кај при пад ни ци те на 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи е мно гу очиг лед на 
за вис но ста од па сив ни те мер ки за на ма лу ва-
ње на си ро ма шти ја та. По ра ди тоа, по треб но 
е ит но реобмислување на по ли ти ка та на па за-
рот на труд и раз вој на но ви мо де ли за вра бо-
ту ва ње, кои од го ва ра ат на ре ал ни те по тре би 
на ран ли ви те гру пи.  Но ви те мо де ли за вра-
бо ту ва ње би тре ба ло пр венс тве но да обез-
бе дат под го то вка и по е ди неч на под др шка за 
ус пе шен влез на мар ги на ли зи ра ни те ли ца на 
па за рот на тру дот.  

ИДЕН ТИ ФИ КУ ВА НИ ПРЕ ДИЗ ВИ ЦИ 
НА МАР ГИ НА ЛИ ЗИ РА НИ ТЕ ГРУ ПИ
Во те кот на спро ве де ни те ин терв јуа со 

прет став ни ци те на мар ги на ли зи ра ни те гру-
пи (мла ди ли ца, ли ца со преч ки во раз во јот, 
же ни, без дом ни ци, не ква ли фи ку ва ни ли ца, 
Ро ми и ко рис ни ци на дро га и на ал ко хол) беа 
иден ти фи ку ва ни след ни ве пре диз ви ци:  

 Огра ни че ни мож но сти за вра бо ту ва ње.  
 За гу ба та на жи вот ни те на ви ки соз да ва 

преч ки за влез на па за рот на тру дот.
 Не до стиг од  тран зи ци ски мо де ли и про-

гра ми за вра бо ту ва ње, кои би ја олес ни ле 
тран зи ци ја та од со ци јал на иск лу че ност кон 
па за рот на труд. 

Функ ци о нал ни те23 за ед ни ци (ли ца со преч-
ки во раз во јот, без дом ни ци, Ро ми) соз да ва ат 
изо ли ра ност, па сив ност и иск лу че ност. 

Си сте мот за со ци јал на по мош не е во сог-
лас ност со спе ци фич ни те по тре би на мар ги-
на ли зи ра ни те гру пи.  

Отсус тво на со од вет ни ста ти стич ки по да-
то ци и ре ги стри за нај го лем дел од ана ли-
зи ра ни те гру пи, кои би оси гу ри ле ди зајн на 
по ли ти ка ба зи ра на врз до ка зи, ка ко и дол го-
роч но сле де ње на со стој би те.

Вра бо ту ва ње ли ца од ран ли ви гру пи во со-
ци јал ни те прет при ја ти ја  

Во од нос на чо веч ки те ре сур си, ан ке ти ра-
ни те СП се со мал обем. По ве ќе то СП со кои 
е на пра ве но ин терв ју (61 про цент, про цент од 
вку пен бр.=23) има ат по мал ку од пет вра бо те-
ни со це ло ра бот но вре ме. СП се по ве ќе скло-
ни да ан га жи ра ат вра бо те ни со це ло ра бот но 
вре ме.  Ку му ла тив но, ан ке ти ра ни те СП има ат 
210 вра бо те ни со це ло ра бот но вре ме со рам-
но мер на ро до ва рас пре де ле ност (ма жи / же-
ни). Во од нос на вра бо ту ва ње то на ли ца та од 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи, се дум од ан ке ти-
ра ни те 23 СП (око лу 30 про цен ти) не вра бо ту-
ва ат ли ца од мар ги на ли зи ра ни те гру пи. Дру-
ги те, нај че сто вра бо ту ва ат ли ца од раз лич ни 
ет нич ки гру пи, ли ца со ба ри е ри за вра бо ту-
ва ње и ли ца со фи зич ки или ин те ле кту ал ни 
преч ки во раз во јот. Ре чи си ед на по ло ви на од 
ан ке ти ра ни те СП во сво ја та по ли ти ка и пра-

22 Овие испитаници се анализирани само во прашањата за работна интеграција

23 Заедници на определени маргинализирани групи што имаат свои специфични потреби
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кти ка за вра бо ту ва ње им да ва ат при о ри тет на 
ли ца та од мар ги на ли зи ра ни те гру пи. Трен дот 
на ан га жи ра ње во лон те ри е сли чен со трен-
дот на пла те ни вра бо те ни со ед на ква по ло ва 
за ста пе ност.  Име но, зна чи тел но мно зинс тво 
од ан ке ти ра ни те СП (87 про цен ти, про цент од 
вку пен бр.=23) ан га жи ра ат до пет во лон те ри 
на по сто ја на ос но ва.  

Врз ба за на ана ли за та на кон тек стот и на 
спро ве де ни те ин терв јуа, во пог лед на мож-
но сти те за вра бо ту ва ње на мар ги на ли зи ра-
ни те гру пи, по стој ни те СП има ат скро мен 
ка па ци тет за ап сорп ци ја на вра бо ту ва ње со 
це ло ра бот но вре ме во по го лем обем. Се пак, 
СП обез бе ду ва ат зна чи тел на под др шка во 
тран зи ци ја та на ли ца та од мар ги на ли зи ра ни-
те гру пи од па сив ни при ма те ли на со ци јал на 
по мош во актив ни учес ни ци на па за рот на 
тру дот пре ку раз лич ни мо де ли на при вре ме-
на ра бо та и / или ра бо та со скра те но ра бот-
но вре ме, обу ка, раз ви ва ње „ме ки“ ве шти ни 
и вмре жу ва ње. Тие ги адре си ра ат пре диз ви-
ци те иден ти фи ку ва ни кај мар ги на ли зи ра ни-
те гру пи ка ко што се за гу ба та на жи вот ни те 
и на про фе си о нал ни те на ви ки, со ци јал на та 
изо ла ци ја и по тре ба од ин ди ви ду а ли зи ран 
при од. 

Но, искус тва та на СП ука жу ва ат де ка по-
стој на та ре гу ла ти ва во до ме нот на ра бот ни-
те од но си и со ци јал на та за шти та е неф ле-
кси бил на кон ва кви те ино ва тив ни фор ми на 
ра бот но ан га жи ра ње и го оне воз мо жу ва це-
лос но то иско ри сту ва ње на по тен ци ја лот на 
со ци јал ни те прет при ја ти ја. До пол ни тел но, 
СП што се по све те ни на вра бо ту ва ње ли ца од 
мар ги на ли зи ра ни гру пи не ужи ва ат по вол но-
сти во при стап кон па за рот, ка ко на при мер 
пре фе рен ци ја лен трет ман при јав ни те на ба-
вки и сл. Во оваа на со ка, нуж на е јав на по-
ли ти ка што ќе ги адре си ра овие пра ша ња и 
ќе да де пот тик во раз во јот и во по ра стот на 
со ци јал ни те прет при ја ти ја и ќе овоз мо жи зго-
ле му ва ње на по тен ци ја лот за вра бо ту ва ње на 
мар ги на ли зи ра ни те гру пи.  

Пре ПО ра кИ  
Со цел да се за бр за раз во јот и да се про-

ши ри по тен ци ја лот на СП, по треб ни се про-
а ктив ни мер ки за под др шка. Овие пре по ра ки 
се де фи ни ра ни врз ос но ва на истра жу ва ње то 
и на ана ли зи те и се со цел да се при до не се 
кон раз во јот на по вол на по ли ти ка и на актив-

ни мер ки за под др шка. Опе ра тив ни те пре по-
ра ки за раз лич ни те за ин те ре си ра ни стра ни 
се, исто та ка, де фи ни ра ни, та ка што ја приз-
на ва ат уло га та на раз лич ни учес ни ци во раз-
во јот на СП.  

ПРЕ ПО РА КИ ЗА ЈАВ НА ТА ПО ЛИ ТИ КА  
Рам ка та за јав на та по ли ти ка та за со ци јал но 

прет при е маш тво и за со ци јал ни прет при ја ти-
ја тре ба по ши ро ко да го приз нае, де фи ни ра 
и да го про мо ви ра кон цеп тот на со ци јал но 
прет при е маш тво за со од вет но да ги реф ле-
кти ра раз лич ни те ти по ло гии и ка ра кте ри сти-
ки на СП при ка жа ни во ова истра жу ва ње. 

Де фи ни ци ја та на со ци јал но то прет при е-
маш тво и со ци јал ни те прет при ја ти ја во зем-
ја та тре ба да ги вклу чу ва след ни ве по ши ро ки 
еле мен ти: 1) со ци јал на ми си ја 2) прет при е-
мач ка / еко ном ска актив ност 3) де мо крат-
ско упра ву ва ње 4) за бра на за транс фер на 
средс тва и на имот и огра ни чу ва ње на рас-
пре дел ба та на до би вка та. Де фи ни ци ја та на 
со ци јал но то прет при е маш тво во Ма ке до ни ја 
не тре ба да би де огра ни че на (или пре теж но 
фо ку си ра на) на мо де лот за ра бот на ин те гра-
ци ја на СП. До кол ку е по треб но, мож но е да 
се на пра ви ди стинк ци ја ме ѓу мо де ли те на СП, 
чи ја што при мар на цел е ра бот но ан га жи ра ње 
на ли ца од мар ги на ли зи ра ни гру пи, и дру ги те 
мо де ли те на СП ка ко што е слу чај со по ли ти-
ка та во не кои од зем ји те на Европ ска та уни ја 
(на пр. Ита ли ја). 

По ли ти ка та тре ба да ги зе ме пред вид си-
те те ков ни прав ни фор ми во кои ра бо тат СП. 
Се пре по ра чу ва да се на ве дат си те прав ни 
суб је кти што ра бо тат ка ко СП и да се отво-
рат мож но сти за дру ги прав ни суб је кти да се 
прик лу чат на кон цеп тот на со ци јал но прет-
при е маш тво. Овој пра вен при стап ќе при до-
не се кон приз на ва ње на си те по стој ни фор ми 
на СП и ќе мо ти ви ра по ја ву ва ње но ви.  

Во ве ду ва ње то се оп фат но и ши ро ко ре гу-
ли ра ње на со ци јал но то прет при е маш тво и 
со ци јал ни те прет при ја ти ја тре ба да има за 
цел:  

 Да го де фи ни ра и приз нае по ши ро ки от 
кон цепт на со ци јал но прет при е маш тво и со-
ци јал ни прет при ја ти ја;

 Да го приз нае ста ту сот на СП во сог лас-
ност со исто ри ско то нас ледс тво и по стој ни те 
мо де ли на СП;

 Да во ве де општ де ло круг на ко рис ни ци, 

про из водс тво на сто ка и на ус лу ги;   
 Да де фи ни ра мер ки за под др шка што се 

на рас по ла га ње на ед на ква ос но ва и во си те 
ви до ви по ли ти ка;   

 Да кре и ра ад ми ни стра тив ни оп то ва ру ва-
ња и ба ра ња про пор ци о нал ни на го ле ми на та 
на СП и при до би вки те што ги обез бе ду ва др-
жа ва та.  

 За де тал но образ ло же ние на оп ци и те на 
оп ти ка та и за ар гу мен ти ра ње на нај до бра та 
ал тер на ти ва, пог лед не те го пог лав је IV.

За про ши ру ва ње на ка па ци те тот на СП за 
иско ри сту ва ње, акти ви ра ње и за гра де ње на 
ка па ци те тот на мар ги на ли зи ра ни те гру пи за 
да учес тву ва ат на па за рот на тру дот, се пре-
по ра чу ва прег ле ду ва ње и ре ви ди ра ње на по-
ли ти ка та. Име но, по треб но е поф ле кси бил но 
ре гу ли ра ње на па за рот на тру дот и на со ци-
јал на та по мош со цел да се по стиг не оп ти мум 
во ра бот но то вклу чу ва ње на мар ги на ли зи ра-
ни те гру пи пре ку со ци јал ни те прет при ја ти ја. 
Тоа тре ба да се де фи ни ра на ба за на на та-
мош на ана ли за на преч ки те што ги соз да ва 
оваа ре гу ла ти ва, ка ко на при мер, ко га ко рис-
ник на со ци јал на по мош до би ва кра тко ро чен 
ра бо тен ан гаж ман од СП.  

ОПЕ РА ТИВ НИ ПРЕ ПО РА КИ 
Пре по ра ки за ин сти ту ци и те:  

 да се раз вие по ли ти ка за СП во сог лас-
ност со пре по ра ки те од оваа ана ли за пре ку 
пар ти ци па ти вен про цес на ди ја лог и вклу чу-
ва ње на за ин те ре си ра ни те стра ни;   

 да се по диг не све ста на раз лич ни со од-
вет ни ин сти ту ции за важ но ста на со ци јал но то 
прет при е маш тво и да се овоз мо жи со ра бо тка 
и ко ор ди на ци ја во про це сот на де фи ни ра ње 
на по ли ти ка та;  

 во сог лас ност со по вол на та ре гу ла ти ва 
(за кон) да се де фи ни ра на ци о нал на стра те ги-
ја за со ци јал но прет при е маш тво, ко ја пре циз-
но ќе ги де фи ни ра мер ки те за под др шка на 
СП. Стра те ги и те на ло кал но ни во ќе овоз мо-
жат ин кор по ри ра ње на ло кал ни те по тре би и 
вклу чу ва ње на ло кал на та са мо у пра ва; 

 да се вос по ста ви Про то кол за тоа ка ко да 
се про це ни под го тве но ста на со ци јал но иск-
лу че но ли це да се вклу чи на па за рот на тру-
дот врз ос но ва на ус пеш на пра кти ка на СП, 
ко ја функ ци о ни ра на по ле то на ра бот но вклу-
чу ва ње на мар ги на ли зи ра ни те гру пи; 

 да се вос по ста ват мер ки за фи нан си ска 

под др шка, кои ќе овоз мо жат раз вој на си те 
ви до ви СП. Овие мер ки тре ба да се де фи-
ни ра ат врз ос но ва на: те ков ни от ка па ци тет 
за ап сорп ци ја; по тре би те на СП ка ко што се 
ми кро фи нан си ра ње; иско ри сту ва ње и да ва-
ње при о ри тет на СП во по стој ни те др жав ни 
ме ха низ ми за под др шка ка ко што се јав ни те 
на ба вки;     

 актив но да се оце нат ефе кти те од спро-
ве ду ва ње то на ре гу ла ти ва та и на мер ки те и, 
по по тре ба, да се ре де фи ни ра ат.   

 да се ре ви ди ра по ли ти ка та за па за рот 
на тру дот за да се овоз мо жат фле кси бил ни 
ра бот ни ан гаж ма ни за мар ги на ли зи ра ни те 
гру пи. 

Пре по ра ки за до на то ри те и за 
под др жу ва чи те:    

 да се де фи ни ра до на тор ска та под др шка 
за со ци јал но то прет при е маш тво во сог лас-
ност со ка па ци те тот за ап сорп ци ја на по стој-
ни те и на по тен ци јал ни те со ци јал ни прет при-
ја ти ја;  

 да се обез бе ди гра де ње ка па ци те ти и 
раз ме на на зна е ње и за нај до бра пра кти ка;  

 да се по вр зе по тен ци јал на та под др шка 
со по стој ни те др жав ни ме ха низ ми за под др-
шка и да се из бег не прек ло пу ва ње;  

 да се вос по ста ви со лид на ос но ва на под-
др жу ва чи со ви со ка свес ност за при до би вки-
те од со ци јал но то прет при е маш тво;  

 да се из гра ди по ба ру вач ка стра на за СП, 
ко ја ќе се со стои од по тро шу ва чи / ку пу ва чи 
на сто ка и на ус лу ги обез бе де ни од СП (вклу-
чу вај ќи ги и јав ни те ин сти ту ции).  

Пре по ра ки за со ци јал ни те прет при ја ти ја: 
 со од вет но за ста пу ва ње на СП во те кот на 

изра бо ту ва ње на ид ни от за кон и по ли ти ка во 
на со ка на вклу чу ва ње на по тре би те на СП;  

 за ед нич ки актив но сти за ус пеш на ин-
те гра ци ја во по стој ни от па зар на сто ка и на 
ус лу ги;  

 еду ци ра ње на по стој на та и на по тен ци-
јал на та по ба ру вач ка стра на (по тро шу ва чи и 
ко рис ни ци на сто ка и на ус лу ги) за при до би-
вки те од со ци јал на та еко но ми ја;  

 про фе си о на ли зи ра ње и стан дар ди зи ра-
ње на ус лу ги те и во ве ду ва ње стан дар ди за 
упра ву ва ње ква ли тет

 соз да ва ње мре жа  и спо де лу ва ње зна е ње 
ба зи ра но на нај до бра та пра кти ка;  
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 фор ми ра ње на ци о нал на ча дор-ор га ни-
за ци ја на со ци јал ни прет при ја ти ја што би 
соз да ва по во лен еко си стем за раз вој на СП 

пре ку ло би ра ње и по вр зу ва ње
 ко ор ди на ци ја на на по ри те на СП, чи и што 

ми сии се во иста об ласт на дејс тву ва ње.

VI

АНЕКС НА МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ТА
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кра ТОк ОПИС На ме ТО дО лО ГИ ја Та  

Истра жу вач ки от тим спро ве де кан це ла-
ри ско и те рен ско истра жу ва ње со цел да се 
раз бе ре мо мент на та со стој ба на со ци јал но-
то прет при е маш тво во Ма ке до ни ја и да се 
истра жат не го ви те по тен ци ја ли за вра бо ту-
ва ње на мар ги на ли зи ра ни те гру пи во ид ни на.

Кан це ла ри ско то истра жу ва ње вклу чу ва ше: 
1) иден ти фи ку ва ње и ана ли за на со од вет ни 
пуб ли ка ции за пред ме ти те што се пред мет 
на истра жу ва ње, об ја ве ни од ака дем ски те 
ин сти ту ции, гра ѓан ски от се ктор и од ме ѓу на-
род ни те ор га ни за ции; 2) ана ли за на се гаш ни-
те и на ми на ти те со од вет ни прав ни до ку мен-
ти и др жав ни ме ха низ ми; 3) иден ти фи ку ва ње 
и ана ли за на со од вет ни те ме ди ум ски из ве-
штаи. 

Во те кот на пр ва та фа за од те рен ско то 
истра жу ва ње, бе ше из вр ше но ма пи ра ње на 
си те по тен ци јал ни со ци јал ни прет при ја ти ја.  
За таа цел, беа на пра ве ни пр вич ни кон сул та-
ции со СП. Гла вен ме то до ло шки ин стру мент 
беа стру кту ри ра ни те ди рект ни ин терв јуа ди-
зај ни ра ни во рам ки те на Про е ктот за ин тер-
на ци о нал ни ком па ра тив ни мо де ли на со ци-
јал ни прет при ја ти ја (ICSEM).  ICSEM вклу чу ва 
око лу 50 зем ји во све тот и има цел да из гра ди 
зна е ња за но ви те и ве ќе до бро вос по ста ве-
ни те мо де ли за со ци јал ни прет при ја ти ја низ 
це ли от свет, сле деј ќи ги оп шти те на со ки за 
пот тик ну ва ње ме ѓу на род на ком па ра тив на 
ана ли за. Со 24 прет став ни ци на врв ни от ме-
наџ мент на со ци јал ни прет при ја ти ја во зем-
ја та беа спро ве де ни ди рект ни ин терв јуа.  За 
ед но од ин терв ју а та не се до стап ни фи нан си-
ски по да то ци, та ка што тоа не е вклу че но во 
ана ли зи ра ни от при ме рок. Ин терв ју а та тра е ја 
око лу 90 ми ну ти и се вр шеа на ма ке дон ски 
ја зик. Пра шал ни кот што се ко ри сте ше за ин-
терв ју а та бе ше пра шал ни кот на Про е ктот за 
ин тер на ци о нал ни ком па ра тив ни мо де ли на 
со ци јал ни прет при ја ти ја (ICSEM), кој бе ше 
про фе си о нал но пре ве ден на ма ке дон ски 
ја зик. Овој пра шал ник слу жи ка ко мо дел за 
ма пи ра ње и за пра ве ње пор трет на со ци-
јал ни прет при ја ти ја, но тој ну ди и мож ност 
за вклу чу ва ње во ед на по го ле ма мре жа и за 
вгра ду ва ње на ин фор ма ци и те за со ци јал ни-
те прет при ја ти ја со кои е на пра ве но ин терв ју 
во единс тве на гло бал на ба за на по да то ци за 
прет при ја ти ја. Па ра лел но со тоа, со по да то-

ци те до би е ни од овој пра шал ник, истра жу-
вач ки от тим има ше мож ност не са мо да ги 
ма пи ра и да на пра ви про фил на со ци јал ни те 
прет при ја ти ја, ту ку и да ги спо ре ди. За це ли-
те на обра бо тка и на ана ли за на по да то ци те, 
се ко ри сте ше пла тфор ма та на ин тер нет Lime-
Survey.

Кан це ла ри ско то истра жу ва ње бе ше спро-
ве де но во пр ва та фа за на про е ктот, во пер-
и о дот од зи ма та 2014 го ди на до про лет та 
2015 го ди на. Те рен ско то истра жу ва ње бе ше 
ор га ни зи ра но во две фа зи, во те кот на про-
лет та и на ле то то 2015 го ди на и вклу чу ва ше 
ин терв јуа со со ци јал ни прет при ја ти ја и нив-
ни по тен ци јал ни ко рис ни ци (во смис ла на 
вра бо ту ва ње).

Беше спро ве де но вкуп но 81 ин терв ју со 
прет став ни ци на мар ги на ли зи ра ни те гру-
пи, со ре ла тив но сли чен број ис пи та ни ци за 
се ко ја од ка те го ри и те: мла ди ли ца, ли ца со 
преч ки во раз во јот, же ни без дом ни ци, не-
ква ли фи ку ва ни / не о бра зо ва ни Ро ми и за-
вис ни ци.    Ин терв ју а та ли це в ли це тра е ја од 
20 до 50 ми ну ти, во за вис ност од раз лич ни 
окол но сти. Пра шал ни кот што се ко ри сте ше 
за ин терв ју а та бе ше под го твен од стра на на 
парт нер ска та ор га ни за ци ја Ре а ктор - истра-
жу ва ње во ак ци ја од Ма ке до ни ја, со ма ли 
прис по со бу ва ња за по тен ци јал ни те ис пи та-
ни ци. Пра ша ња та беа отво ре ни и на ис пи та-
ни ци те им овоз мо жу ваа да ги да дат сво и те 
раз мис лу ва ња и искус тва, со цел да се до бие 
це лос на сли ка за нив ни от по тен ци јал да ста-
нат ид ни вра бо те ни во со ци јал ни прет при ја-
ти ја. Ед на гру па пра ша ња се фо ку си ра ше на 
не вра бо те но ста и на ра бот на та ин те гра ци ја 
со цел сог ле ду ва ње на ста ту сот на па за рот 
на ра бот на си ла на се ко ја од цел ни те гру пи, 
вклу чу вај ќи ги и пре диз ви ци те и по тен ци јал-
на та ди скри ми на ци ја, а дру га гру па пра ша ња 
ста ви ак цент на со ци јал ни те бе не фи ции и на 
нив но то вли ја ние врз тие што ги при ма ат, од 
ас пект на ид но вра бо ту ва ње, но и од ас пект 
на вкуп но то за до волс тво на при ма те ли те.

 
ОПИС НА ПРИ МЕ РО ЦИ ТЕ 
Во отсус тво на офи ци ја лен број СП во 

зем ја та, при ме ро кот на СП бе ше ба зи ран на 
за ста пе ност на раз лич ни мо де ли на СП.  Спо-
ред пре по ра ки те од ICSEM, при ме ро кот на 
СП вклу чу ва ше про пор ци о нал на за ста пе ност 
на СП од се кој тип де фи ни ран во ти по ло ги ја-

та. Исто та ка, при де фи ни ра ње на при ме ро-
кот бе ше зе ме на пред вид раз но вид но ста на 
ус лу ги те и вклу че но ста на цел ни те гру пи.   

Во од нос на при ме ро кот на мар ги на ли зи-
ра ни гру пи, по го ле ми от дел од ис пи та ни ци те 
беа ко рис ни ци на ус лу ги што ги ну дат не кои 
од ан ке ти ра ни те СП.  Во про дол же ние сле ду-
ва то чен опис на при ме ро ци те за се ко ја мар-
ги на ли зи ра на гру па. 

Невра бо те ни же ни
Во оваа гру па на пра вив ме ин терв јуа со 

не вра бо те ни же ни што се из др жу ва ат со со-
ци јал ни бе не фи ции или со при хо ди од друг 
член на се мејс тво то. При ме ро кот се со стои 
од 14 же ни.  

Во зраст: Најм ла да та ис пи та нич ка е на 
во зраст од 20 го ди ни, а нај ста ра та има 58 
го ди ни.  Че ти ри од нив се во сре ди на та на 
три е сет ти те го ди ни, три во сре ди на та на че-
ти ри е сет ти те го ди ни, три во сре ди на та на 
пе де сет ти те и по крај нај ста ра та ис пи та нич-
ка, уште ед на ис пи та нич ка е во доц ни те пе-
де сет ти го ди ни. 

Брач на со стој ба и де ца: Од 14 же ни, осум 
се ма же ни од кои се дум жи ве ат со сво јот со-
пруг, а ед на е раз де ле на од со пру гот; че ти ри 
же ни се раз ве де ни и две се не ма же ни.  Пет од 
же ни те има ат ед но де те; две има ат три де ца и 
дру ги те има ат по две де ца. Осум ис пи та нич-
ки се мај ки на ма ло лет ни де ца. Во мо мен тот 
ко га се спро ве ду ва ше истра жу ва ње то, са мо 
ед на од ис пи та нич ки те жи ве е ше во ру рал на 
об ласт, до де ка си те дру ги жи ве е ја во ур ба ни 
об ла сти.  

Обра зо ва ние: Освен ед на ис пи та нич ка, 
ко ја не ма ше ни ка кво обра зо ва ние, дру ги те 
имаа за вр ше но одре ден сте пен на обра зо ва-
ние.  Осум же ни имаа за вр ше но сред но обра-
зо ва ние, че ти ри са мо ос нов но обра зо ва ние, 
а ед на бе ше со ви со ко обра зо ва ние.  

При ход и до ма ќинс тво: При хо ди те на до ма-
ќинс тва та на ис пи та нич ки те ва ри ра ат од 30 
до 500 евра. Пет ис пи та нич ки жи ве ат во до-
ма ќинс тва во кои при хо дот е по ви сок од 325 
евра; три од ис пи та нич ки те жи ве ат со при хо-
ди по ви со ки од 200 евра; че ти ри жи ве ат од 
со ци јал ни бе не фи ции, чиј што из нос ва ри ра 
ме ѓу 30 и 105 евра; ед на ис пи та нич ка жи вее 
со ро ди те ли те и не знае кол кав е при хо дот 
во до ма ќинс тво то, до де ка дру га ис пи та нич ка 
не ма ни ка кви при хо ди и жи вее со сво и те две 

де ца.  
Че ти ри ис пи та нич ки жи ве ат во до ма ќинс-

тво со две ли ца, дру ги че ти ри жи ве ат во до-
ма ќинс тво со три ли ца, три ис пи та нич ки жи-
ве ат во до ма ќинс тво со че ти ри ли ца, ед на 
ис пи та нич ка жи вее во до ма ќинс тво со пет 
ли ца и две ис пи та нич ки жи ве ат во до ма ќинс-
тво со по ве ќе од пет ли ца. 

 
Без дом ни ци  
Во гру па та без дом ни ци, на пра вив ме ин-

терв ју со не вра бо те ни ли ца што жи ве ат на 
ули ца и се сме та ат за без дом ни ци, не за вис но 
од тоа да ли има ат имот до кој не ма ат при-
стап.  

Пол: При ме ро кот се со стои од 14 ли ца од 
кои 11 се ма жи и са мо три се же ни.

Ме сто на жи ве е ње:  Во мо мен тот ко га се 
спро ве ду ва ше истра жу ва ње то, си те жи ве е ја 
во Скоп је или во око ли на та. Два на е сет ис пи-
та ни ци жи ве ат во ур ба ни об ла сти и двај ца ис-
пи та ни ци жи ве ат во ру рал ни об ла сти.    

Еди на е сет ис пи та ни ци се ко рис ни ци на ус-
лу ги те што ги обез бе ду ва Цр ве ни от крст на 
Гра дот Скоп је во пун ктот за без дом ни ци во 
Мо мин По ток, а две ли ца се сме сте ни во цен-
та рот за без дом ни ци во Чи чи но Се ло, кој е во 
сопс тве ност на др жа ва та.   

Во зраст: Најм ла ди от ис пи та ник е на во-
зраст од 20 го ди ни, до де ка нај ста ри от има 61 
го ди на. Осум од ис пи та ни ци те се во пет та та 
и во ше ста та де це ни ја од жи во тот, двај ца се 
во ра ни те се дум де сет ти го ди ни и трој ца се во 
доц ни те че ти ри е сет ти го ди ни.  

Брач на со стој ба и де ца: Де вет ис пи та ни ци 
се сам ци, че тво ри ца се раз ве де ни и еден ис-
пи та ник (-чка) жи вее со парт нер.  

Обра зо ва ние: По ве ќе то ис пи та ни ци има ат 
одре ден сте пен на обра зо ва ние, а са мо двај-
ца ис пи та ни ци се без обра зо ва ние. Шест ми-
на ис пи та ни ци има ат сред но обра зо ва ние, 
че тво ри ца има ат за вр ше но ос нов но обра зо-
ва ние и двај ца се со тер ци јар но обра зо ва ние.    

ро ми 
Во гру па та Ро ми, на пра вив ме ин терв ју со 

не вра бо те ни по е дин ци, кои се иден ти фи-
ку ваа ка ко Ро ми, Егип ќа ни, Син ти, Но ма ди, 
Чер га ри...   

Пол: При ме ро кот се со стои од 14 ли ца од 
кои 8 се же ни, а шест се ма жи. 

Ме сто на жи ве е ње: Си те ис пи та ни ци жи ве-
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ат во ур ба ни об ла сти, осум од нив се од оп-
шти на Шу то Ори за ри, пет се од Ко ча ни и еден 
е од Ку ма но во. 

Во зраст: Најм ла ди от ис пи та ник е на во-
зраст од 23 го ди ни, до де ка нај ста ри от има 57 
го ди ни. По ве ќе то ис пи та ни ци се во чет втр-
та та и на по че то кот од пет та та де це ни ја од 
жи во тот.  

Брач на со стој ба и де ца: Два на е сет ис пи та-
ни ци се во брак, са мо еден жи вее со парт нер 
и еден е раз ве ден. Три на е сет ис пи та ни ци 
има ат де ца. Три ис пи та ни ка има ат по пет де-
ца, два по че ти ри де ца, че тво ри ца има ат по 
три де ца, два ис пи та ни ка има ат по две де ца и 
двај ца мла ди ис пи та ни ци има ат по ед но де те. 

Обра зо ва ние: Во од нос на обра зо ва ни е то, 
нај го ле ми от дел од Ро ми те со кои е на пра ве-
но ин терв ју, од нос но осум од нив, не ма ат ни-
ка кво обра зо ва ние и ова е осо бе но еви дент-
но кај же ни те, од нос но од осум же ни, шест 
не ма ат ни ка кво обра зо ва ние. Са мо еден ис-
пи та ник, маж на во зраст од 26 го ди ни од Ко-
ча ни, има за вр ше но сред но учи ли ште. Друг 
ис пи та ник има ос нов но обра зо ва ние, а че ти-
ри ис пи та ни ци не ма ат до за вр ше но ос нов но 
обра зо ва ние.  

При ход и до ма ќинс тво: По ло ви на од ис пи-
та ни ци те жи ве ат во го ле ми до ма ќинс тва, кои 
има ат од пет до 15 ли ца, што е ти пич но за Ро-
ми те од Шу то Ори за ри. И ис пи та ни кот од Ку-
ма но во жи вее во го ле мо се мејс тво со по ве ќе 
од пет ли ца. За раз ли ка од нив, ис пи та ни ци те 
од Ко ча ни жи ве ат во по ма ли се мејс тва со че-
ти ри, три или со две ли ца во до ма ќинс тво.  

При ја ве ни от ме се чен при ход кај ис пи та-
ни ци те Ро ми зна чи тел но се раз ли ку ва ме ѓу 
ис пи та ни ци те од Шу то Ори за ри и ис пи та ни-
ци те од Ко ча ни. По ве ќе то ис пи та ни ци од Шу-
то Ори за ри пре жи ву ва ат со со би ра ње и со 
пре про да ва ње пла стич ни ши ши ња, при што 
зара бо ту ва ат 305 евра днев но. Еден ис пи та-
ник, про да вач на улич но то спи са ние „Ли це в 
ли це“ има ме се чен при ход од 400 евра. Си те 
ис пи та ни ци од Ко ча ни се ко рис ни ци на со ци-
јал ни бе не фи ции. Тие при ма ат од 21 до 45 
евра. Са мо ед на же на од Ку ма но во има ме се-
чен при ход во из нос од 130 евра од др жа ва та 
ка ко бе не фи ци ја за тре то де те.  

 

ко рис ни ци на дро га и на ал ко хол 
Во гру па та ко рис ни ци на дро га и на ал ко-

хол на пра вив ме ин терв јуа со не вра бо те ни 
по е дин ци што жи ве ат со за вис но сти или кои 
се на трет ман за нив.  Шест ис пи та ни ци се по-
ра неш ни за вис ни ци од хе ро ин. Пет од овие 
ис пи та ни ци ги ко ри стат ус лу ги те на HOPS24-
про ект за здрав стве ни оп ции. Че ти ри ис пи та-
ни ци се се гаш ни или по ра неш ни за вис ни ци 
од ал ко хол. Трој ца од нив се чле но ви на клу-
бот за тре ти ра ни ал ко хо ли ча ри во Скоп је, а 
еден ис пи та ник е сме стен во пси хи ја три ска та 
бол ни ца „Бар дов ци“ во Скоп је.    

Пол: При ме ро кот се со стои од 10 ли ца од 
кои шест се ма жи, а че ти ри се же ни. 

Ме сто на жи ве е ње: Во мо мен тот ко га се 
спро ве ду ва ше истра жу ва ње то, де вет ис пи та-
ни ци жи ве е ја во ур ба ни об ласт, а са мо еден 
ис пи та ник во ру рал на об ласт. Еден ис пи та-
ник е од Охрид, а си те дру ги се од Скоп је.   

Во зраст: Две те најм ла ди ли ца во при ме ро-
кот се на во зраст од 30 го ди ни, а нај ста ри от 
има 61 го ди на. Дру ги двај ца ис пи та ни ци се 
на во зраст од 31 го ди на и дру ги те трој ца се 
во сре ди на та на сво и те три е сет ти го ди ни.    

Брач на со стој ба и де ца: Шест ми на од за-
вис ни ци те не се во брач на со стој ба, еден 
жи вее од во е но од брач ни от дру гар и оче ку ва 
офи ци ја лен раз вод, до де ка дру га ис пи та нич-
ка е ома же на и жи вее со со пру гот и со сво јот 
син. Три ис пи та ни ка има ат ма ло лет ни де ца, 
двај ца се гри жат за сво и те де ца, до де ка тре-
ти от по кри ва са мо не кои тро шо ци и не пла ќа 
офи ци јал на али мен та ци ја за сво јот син, кој 
жи вее со мај ка му. Освен ед на ис пи та нич ка 
што жи вее са ма и ед на што е ма же на, си те 
дру ги жи ве ат со член од се мејс тво то. 

Обра зо ва ние: че ти ри ис пи та ни ци има ат 
дип ло ми за за вр ше но сред но обра зо ва ние, 
пет се со ви со ко обра зо ва ние и еден има за-
вр ше но са мо ос нов но обра зо ва ние.  

Ме се чен при ход и до ма ќинс тво: Шест од 
де сет ис пи та ни ци жи ве ат во до ма ќинс тва со 
три ли ца, трој ца со по две ли ца и са мо еден 
ис пи та ник жи вее сам. 

 Ни ту еден од ис пи та ни ци те не ос тва ру ва 
лич ни при хо ди, са мо еден од нив при ма со-
ци јал на по мош. Освен ед на ис пи та нич ка што 

жи вее са ма и ко ја не ма фи нан си ска под др-
шка од ни ко го, си те дру ги жи ве ат со чле но ви 
на се мејс тво то, кои им по ма га ат и ги из др-
жу ва ат. При хо ди те од чле но ви те на нив ни те 
се мејс тва ва ри ра ат од со ци јал ни бе не фи ции 
во из нос од 60 евра до ком би ни ра ни пла ти од 
два та ро ди те ла во из нос од 1.130 евра. Двај-
ца ис пи та ни ци се из др жу ва ни од пен зи ја та 
на еден од нив ни те ро ди те ли што из не су ва 
приб лиж но 200 евра; се мејс тва та на дру ги-
те ис пи та ни ци има ат при хо ди од 325 евра и 
500 евра; двај ца од ис пи та ни ци те жи ве ат во 
до ма ќинс тва со при хо ди од 715 евра и 1.130 
евра и еден жи вее од со ци јал на та по мош на 
не го ва та мај ка, ко ја из не су ва 60 евра.

мла ди ли ца
Пол: При ме ро кот се со стои од се дум ли ца 

од кои че ти ри се же ни, а трој ца се ма жи.
Ме сто на жи ве е ње: Си те жи ве ат во ур ба ни 

об ла сти.  Трој ца ис пи та ни ци се од Охрид, а 
дру ги че тво ри ца се од Скоп је. 

Во зраст: Најм ла ди от ис пи та ник е на во-
зраст од 20 го ди ни, а нај ста ри от има 27 го-
ди ни. 

Брач на со стој ба и де ца: Си те ис пи та ни ци 
се сам ци и жи ве ат со сво и те ро ди те ли. Са-
мо еден од нив бил оже нет и има де те, но и 
тој жи вее со сво и те ро ди те ли би деј ќи е раз-
ве ден.  Шест ми на од нив се со ви со ко обра-
зо ва ние, а еден од нив има за вр ше но сред но 
учи ли ште. 

Ме се чен при ход и до ма ќинс тво: По ве ќе то 
од ис пи та ни ци те жи ве ат во ма ли до ма ќинс-
тва.  Трој ца ис пи та ни ци жи ве ат во до ма ќинс-
тво со три ли ца, двај ца во до ма ќинс тво со 
че ти ри ли ца и дру ги двај ца ис пи та ни ци - во 
до ма ќинс тво со пет ли ца.  Во од нос на про-
сеч ни от ме се чен при ход, трој ца ис пи та ни ци 
не да доа од го вор на пра ша ње то, еден ис пи-
та ник при ја ви про се чен при ход од 53 евра, 
друг ис пи та ник при ја ви при ход од 200 евра и 
двај ца ис пи та ни ци при ја ви ја про сеч ни се меј-
ни при хо ди од 700 евра. 

Не ква ли фи ку ва ни ли ца
Во гру па та не ква ли фи ку ва ни ли ца, на пра-

вив ме ин терв ју со не вра бо те ни ли ца со ос-
нов но обра зо ва ние или без обра зо ва ние.   

Пол: При ме ро кот се со стои од еди на е сет 
ли ца, се дум же ни и че тво ри ца ма жи.  

Ме сто на жи ве е ње:  Во мо мен тот на спро-

ве ду ва ње на истра жу ва ње то, си те ис пи та-
ни ци жи ве е ја во ура ни об ла сти. Де сет ис пи-
та ни ка се од Скоп је, а еден ис пи та ник е од 
Охрид.  Двај ца ис пи та ни ка од Скоп је жи ве ат 
во оп шти на Шу то Ори за ри.  Друг ис пи та ник, 
кој за ме сто на жи ве е ње го на ве де Скоп је, 
има по тек ло од Стру ми ца.  Ис пи та ни кот е де-
те без ро ди те ли, и ка ко ре зул тат на не мож но-
ста да нај де по сто јан дом, по сто ја но се се ли 
на ре ла ци ја Скоп је – Стру ми ца.  Ис пи та ни кот 
од Охрид жи вее во др жав на згра да во сопс-
тве ност на оп шти на та.  

Во зраст:  Најм ла ди от ис пи та ник има 18 го-
ди ни, а нај ста ри от 55 го ди ни. 

Брач на со стој ба и де ца: Двај ца ис пи та ни-
ци се сам ци, двај ца ис пи та ни ци се раз ве де ни 
и еден е раз де лен. Си те ис пи та ни ци, освен 
двај ца, има ат де ца. Нај го ле ми от дел од нив 
има ат по две де ца, еден ис пи та ник има че-
ти ри де ца, а двај ца ис пи та ни ка има ат по три 
де ца.  

Обра зо ва ние: Пет ис пи та ни ка има ат за вр-
ше но ос нов но учи ли ште, трој ца не ма ат обра-
зо ва ние и трој ца ис пи та ни ци се со не за вр ше-
но ос нов но обра зо ва ние.  

Про се чен при ход и до ма ќинс тво: Нај го ле-
ми от дел од ис пи та ни ци те жи ве ат во до ма-
ќинс тва со пет или со по ве ќе чле но ви, а дру-
ги те - во по ма ли до ма ќинс тва со двај ца или 
трој ца чле но ви. Че тво ри ца  ис пи та ни ци се 
дел од до ма ќинс тва со по ве ќе од пет ли ца, 
трој ца ис пи та ни ци жи ве ат во до ма ќинс тва 
со по пет ли ца, двај ца ис пи та ни ка - во до ма-
ќинс тва со по три ли ца, а дру ги двај ца - во до-
ма ќинс тва со по две ли ца. 

Во мо мен тот на спро ве ду ва ње на истра-
жу ва ње то, трој ца од еди на е сет ис пи та ни ка 
не маа ни ка ков при ход, двај ца ма жи и ед на 
же на. Двај ца ис пи та ни ци има ат при ход ме-
ѓу 30 и 35 евра. Дру га ис пи та нич ка не ма ше 
ин фор ма ции за при хо дот на до ма ќинс тво-
то, би деј ќи со пру гот е тој што ги упра ву ва 
фи нан си и те, а трет ис пи та ник твр де ше де ка 
при хо дот се раз ли ку ва на днев на ос но ва и 
за ви си од тоа кол ку пла сти ка и кар то ни ќе 
со бе рат.  Еден ис пи та ник има при ход од 100 
евра за во лон тер ски ан гаж ман. Са мо двај ца 
ис пи та ни ци има ат по ви со ки при ма ња од 400 
евра и од 500 евра, но при хо дот е нез на чи-
те лен зе мај ќи ги пред вид чле но ви те во до ма-
ќинс тва та, во два та слу ча ја тоа се се думч ле-
ни се мејс тва. 

24 http://www.hops.org.mk/
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ли ца со преч ки во раз во јот
Во оваа гру па на пра вив ме ин терв ју со не-

вра бо те ни ли ца со те лес на или со мен тал на 
ин ва лид ност. 

Пол: При ме ро кот се со стои од еди на е сет 
ли ца, шест же ни и пет ма жи. Во оваа гру па 
на пра вив ме ин терв јуа со два на е сет ис пи та-
ни ка, но еден ис пи та ник со уме ре на мен та-
лен ин ва лид ност твр де ше де ка не са ка да 
ра бо ти, ни ту се га, ни ту во ид ни на и ка ко ре-
зул тат на тоа ис пи та ни кот по на та му не бе ше 
пред мет на ана ли за. 

Ме сто на жи ве е ње:  Во мо мен тот на спро ве-
ду ва ње на истра жу ва ње то, двај ца ис пи та ни ка 
жи ве е ја во ру рал ни об ла сти, а дру ги те де вет 
во ур ба ни. Трој ца ис пи та ни ци се од Стру га 
и око ли на та, двај ца ис пи та ник од Ку ма но во, 
двај ца ис пи та ни ка се од Ге вге ли ја и око ли на-
та, а дру ги те ис пи та ни ци се од Скоп је. 

Преч ки во раз во јот: Осум ис пи та ни ци има-
ат уме ре на мен тал на ин ва лид ност, а трој ца 
се со те лес на ин ва лид ност. Си те ис пи та ни ци, 
освен двај ца, жи ве ат со сво ја та ин ва лид ност 
од ра ѓа ње. Две те ли ца та со кои е на пра ве но 
ин терв ју, а кои не ма ат ин ва лид ност од ра ѓа-
ње, до жи ве а ле со о бра ќај на не сре ќа, по што 
комп лет но им се про ме нил жи во тот. Двај ца 
ис пи та ни ка со те лес на ин ва лид ност има ат 
те шко тии да одат, а еден ис пи та ник со те шка 
фор ма на стра би зам и со оште те ни нер ви на 
очи те не мо же да чи та. 

Во зраст:  Најм ла ди от ис пи та ник има 20, 
а нај ста ри от 39 го ди ни. Нај го лем дел од ис-
пи та ни ци те се во сво и те доц ни че ти ри е сет ти 
го ди ни. 

Брач на со стој ба и де ца: Са мо двај ца ис пи-
та ни ка се во брак, еден од нив има де те, до-
де ка си те дру ги ис пи та ни ци се сам ци. 

Обра зо ва ние: Са мо еден ис пи та ник, кој до-
а ѓа од ру рал на об ласт, не ма обра зо ва ние, 
трој ца ис пи та ни ка се со ос нов но обра зо ва-
ние, пет ми на има ат за вр ше но сред но учи ли-
ште, а еден не ма до вр ше но сред но учи ли ште. 
Са мо еден ис пи та ник има за вр ше но тер ци-
јар но обра зо ва ние.  

Про се чен при ход и до ма ќинс тво: Трој ца ис-
пи та ни ци жи ве ат во до ма ќинс тва со по ве ќе 
од пет ли ца, трој ца дру ги ис пи та ни ци жи ве ат 

во до ма ќинс тва со три чле на, еден ис пи та-
ник - во до ма ќинс тво со пет ли ца, двај ца -  во 
до ма ќинс тва со две ли ца, а еден ис пи та ник е 
дел од до ма ќинс тво со че ти ри ли ца. Ед но од 
ли ца та од оваа гру па со кои е на пра ве но ин-
терв ју жи вее во дом за ли ца со преч ки во мен-
тал ни от раз вој. Пет од вкуп но 11 ис пи та ни ци 
од оваа ка те го ри ја не ма ат увид во се меј ни те 
фи нан сии, а еден ис пи та ник не се чув ству ва-
ше при јат но да да де од го вор. 

Двај ца ис пи та ни ци при ја ви ја про се чен 
при хо дот на до ма ќинс тво то ме ѓу 100 евра до 
160 евра, еден ис пи та ник жи вее во се мејс-
тво со при ход од приб лиж но 325 евра, а друг 
при ја ви ме се чен при ход од 500 евра. Са мо 
еден ис пи та ник жи вее во се мејс тво што има 
ме сеч ни при хо ди над про се кот во из нос над 
2.000 евра би деј ќи еден од ро ди те ли те ра бо-
тел во Гер ма ни ја во те кот на це ли от жи вот, а 
се га до би ва гер ман ска пен зи ја. 

КО РИ СТЕ НИ ИН СТРУ МЕН ТИ ЗА 
ТИ ПО ЛО ГИ ЈА И ЗА МА ПИ РА ЊЕ 
НА СП (ICSEM)
Дла бин ски от исто ри ски прег лед и ана ли-

за на прав на та рам ка при до не се кон гра де-
ње со од вет на ти по ло ги ја. Пра шал ни кот на 
ICSEM се пот пи ра врз прет по ста вка та де ка 
по да то ци те за три те глав ни ди мен зии осо-
бе но ќе се од не су ва ат на раз но вид но ста на 
мо де ли те на со ци јал ни прет при ја ти ја:   при-
ро да та на со ци јал на та ми си ја или со ци јал ни 
це ли, ти пот на еко ном ски мо дел и упра ву вач-
ка та стру кту ра. Исто та ка, ме то до ло ги ја та 
ICSEM ја оте ло тво ру ва хи по те за та де ка овие 
три ди мен зии се дла бо ко ме ѓу себ но за вис ни:  
ви дот на со ци јал на та ми си ја, нај ве ро јат но, ќе 
ги об ли ку ва ти пот на биз нис-мо де лот и стру-
кту ра та на упра ву ва ње; спро тив но на тоа, 
кон кре тен еко ном ски мо дел мо же да под др-
жу ва са мо не кои ви до ви со ци јал на ми си ја, 
и при ма тот на вто ри от слу чај мо же да би де 
по до бро оси гу рен од не кои фор ми на упра-
ву ва ње.25

За ин терв ју а та со прет став ни ци те на мар ги-
на ли зи ра ни те гру пи, се ко ри сте ше ин стру мен-
тот по лу стру кту ри ран пра шал ник, ба зи ран, 
глав но, на пра ша ња од отво рен тип, пре ку кои 

тре ба да се раз бе ре со стој ба та на мар ги на ли-
зи ра ни те гру пи и ка ков вид  под др шка им е по-
треб на. По крај тоа, са кав ме да ги раз бе ре ме 
мож но сти те на овие гру пи да се ин те гри ра ат 
на па за рот на тру дот, ка ко и пре диз ви ци те и 
мож на та ди скри ми на ци ја со кои се со о чу ва ат 
на па за рот на тру дот. 

Пр ва та гру па пра ша ња се од не су ва на де мо-
граф ски те по да то ци на ис пи та ни ци те ка ко што 
се пол, во зраст, обра зо ва ние, брач на со стој ба, 
про се чен при ход и број на ли ца во до ма ќинс-
тво то. Вто ра та гру па пра ша ња е по вр за на со 

25 ICSEM ,Насоки за ICSEM, Меѓународно истражување за модели на социјални претпријатија, Упатство за 
интервјуа и за кодирање, мрежа на EMES: февруари 2015 година

нив но то вра бо ту ва ње и ин те гра ци ја на па за-
рот на тру дот ка ко што се: го ди ни на ра бот но 
искус тво, про фе си ја, жел ба за ра бо та, при чи-
ни за не вра бо те ност, по тре ба од обу ка и од 
пре ква ли фи ка ци ја. Тре та та гру па  пра ша ња се 
фо ку си ра на со стој ба та, ка ко таа се има про-
ме не то и ка ко со ци јал ни те бе не фи ции вли ја ат 
на од лу ка та на ис пи та ни ци те да се ин те гри ра-
ат на па за рот на тру дот.  Пос лед ни от дел се 
од не су ва на жи вот ни те окол но сти на ис пи та-
ни ци те со цел да се овоз мо жи при стап до нив-
на та по тре ба за до пол ни тел на под др шка.
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