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Извршно резиме 
 

 Скопскиот регион учествува со скоро една половина од вкупната вредност на БДП (42,8%) 
споредено со другите плански региони во Република Македонија. 
 

 Во последните 3 години Југоисточниот и Вардарскиот регион имаат најголема вредност 
на БДП по глава на жител , додека најниска имаат Полошкиот и Североисточниот регион. 
 

 Бројот на активни субјекти во сите дејности на национално ниво континуирано се 
намалува во периодот од 2010 до 2015 години, и тоа во просек по 1,4% секоја година, 
додека од 2010 година од 75.497 субјекти, нивниот број изнесувал 70.139 субјекти на 
крајот на 2015 година. Сепак, во 2016 година е забележан минимален пораст  на 
деловните активни субјекти од 2%. 

 
 Во структурата на деловните субјекти во секој од разгледуваните градови Скопје, Кочани, 

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

 
 Најголем дел од деловните субјекти се микро претпријатија (Скопје 62%, Битола 70%, 

Кочани 72% и Тетово 77%), мали од 22-35% во сите разгледувани градови, додека средни 
и мали претпријатија се застапени со еден или ниту еден процент. Кочани и Тетово 
немаат евидентирано големи активни деловни субјекти во текот на 2016 година. 

 
 Спроведено е истражување за идентификување на побарувачката на пазарот на трудот. 

Од направените 40 интервјуа со компании во таргетираните градови, најголем дел се 
микро и мали по големина претпријатија1, кои постојат повеќе од десет години. 

 
 Од вкупно интервјуираните претпријатија, 45% бележат зголемување на годишниот обрт, 

28% се на исто ниво како и претходната година, додека 18% од вкупно интервјуираните 
претпријатија бележат намалување на годишниот обрт. 

 
 Главен предизвик со кои се соочуваат компаниите кои беа дел од истражувањето, 

односно како најпроблематичен фактор за водење бизнис, го истакнуваат: (1) пристапот 
до финансиски средства. Со оглед на тоа што се работи за микро и мали претпријатија, 
изворот на финансиски средства за нови вложувања е од исклучителна важност и 
генерално најограничувачки фактор. Покрај тоа, тие се соочуваат и со други предизвици 
како (2) недостаток на квалификувана работна сила, (3)  нестабилност на економските 
политики во државата; со неефикасна државна администрација; (4) сложени даночни 
постапки и регулатива; како и со (5) недоволна поддршка за локалните бизниси. 

 
 Главно, компаниите најмногу се согласуваат со констатацијата дека работната сила е 

инертна и неактивна во барањето на работа. Исто така, сметаат дека  работната сила е 
непостојана на работното место и често флуктуира на месечна основа. 

 
 Постои голем недостиг на квалификувана работна сила, која би можела да одговори на 

задачите кои бараат стручна подготвеност. Од друга страна пак, има “преквалификувана” 
работна сила, односно млади со завршено високо образование, кои не се заинтересирани 

                                                           
1 Големината на претпријатијата за намените на оваа истражување го зема во предвид како индикатор бројот 
на вработени, и тоа до 9 вработени се сметаат за микро, од 10 до 49 за мали, од 50 до 249 вработени средни 
и 250 и над 250 за големи претпријатија.  
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да прифатат работа која се нуди во моментот. Врз основа на тоа, индикативно е дека 
постои јаз помеѓу понудата и побарувачката на вештини и знаења, на пазарот на труд, 
што пак доведува до отворање на прашањето за реформирање на системот на 
образование. 

 
 Поголемиот дел од компаниите се согласуваат дека мерките од Владата се од голема 

помош при наоѓањето и задржувањето на работната сила, со оглед на тоа дека се работи 
за микро и мали претпријатија, па голем дел од се и корисници на овие субвенции. 

 
 Најголемиот дел од компаниите (85%) се запознаени со мерките на Владата за 

вработување, додека 45% од интервјуираните компании веќе користат некоја од нив 
(некои компании користат и повеќе мерки). 

 
 Во однос на тоа дали добиваат поддршка од институциите на Централна власт, од 

локалната самоуправа, Центарот за развој на планските региони, како и Стопанските 
комори и невладините организации, во најголем процент компаниите изјавија дека не 
добиваат никаква или многу мала поддршка од споменатите чинители. 

 
 Речиси половина од испитаниците (42%) истакнуваат дека имаат потреба од 

подобрување на поддршката и тоа примарно преку унапредување на инфраструктурата 
во местото каде работат. 

 
 Околу 60% од вкупно интервјуираните компании предвидуваат дека во следните 12 

месеци бројот на вработени ќе се зголеми. 
 

 Во поглед на профилот на вработени кој им е потребен, компаниите имаат најголема 
потреба за работници со средно образование и со стручност како на пример келнери, 
физички неквалификувани работници, продавачи, дистрибутери и слично. 

 
 Нешто помалку од 60% од интервјуираните компании во таргетираните градови, сметаат 

дека за нив е подеднакво важно искуството но и образованието на потенцијалните 
вработени. Во просек, на скоро 40% од компаниите им е поважно какво искуство имаат 
кандидатите, додека само на 3% од компаниите им значи образованието при 
вработување. 

 
 Според видувањата на компаниите, во групата на потребни квалитети, но кои тешко се 

наоѓаат на пазарот е професионалноста и лојалноста како квалитети кои се е од 
исклучително значење. 

 
 Донесување на одлука за вработување најголем дел (84% од контактираните компании) 

се носи на ниво на директорот/управителот/менаџерот на компанијата,со оглед на тоа 
што се работи за микро и мали претпријатија, а околу 13% од компаниите формираат 
одбор. 

 
 Во однос на можностите за професионален напредок во компаниите кои се дел од 

истражувањето, 80% сметаат дека нивните компании нудат можност за напредок, додека 
останатите 20% сметаат дека компаниите се мали, и можностите се ограничени или 
воопшто ги нема. 

 
 Компаниите (63%) сметаат дека доволно ги мотивираат своите вработени за работа, со 

обезбедување на поволна работна атмосфера, или 58% од нив сметаат дека 
обезбедуваат солидни плати кои се доволна мотивација за вработените. 
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 Скоро 80% од компаниите се заинтересирани да примат практиканти во своите 

организации и да им обезбедуваат месечен надоместок за практиканти,  бидејќи сметаат 
дека практикантската работа е подеднакво корисна и за компанијата и за лицето кое што 
ја обавува. 

 
 Поголем е процентот на компании (90%) кои се заинтересирани да примат практиканти 

Роми,  доколку друга институција која се залага за поттикнување на вработливоста и 
зголемување на капацитетите на младите невработени Роми во таргетираните градови, 
им обезбеди соодветен надомест на лицата практиканти. 

 
 Од вкупно интервјуираните компании, 49% имале искуство со практиканти во последните 

три години, и тоа во секторот за производство. При тоа, истакнуваат дека практикантите 
се стекнале со соодветни вештини, иако нивниот придонес во зголемувањето на 
ефикасноста на компанијата е многу мал. 

 
 Во однос на перцепцијата на компаниите дали (потенцијално) вработените Роми 

ефикасно ја извршуваат својата работна задача во споредба со останатите вработени, 
најголем дел односно 80% сметаат дека нема никаква разлика, додека мал процент 
сметаат дека е и подобра. 

 
 Иако компаниите не гледаат дека би се појавиле одредени предизвици при 

вработувањето на Роми, сепак сметаат дека најголеми предизвици генерално за пазарот 
на труд, е нискиот степен на формално образование, како и мотивацијата на Ромите 
формално да се вработат. 

 
 Голем дел од компаниите изјавија дека имале искуство и разговор за вработување на 

Роми, но истите би сакале да работат непријавени во Агенцијата за вработување, со цел 
да не ја изгубат социјалната парична помош која што секој месец ја добиваат, која е многу 
помала од платата која што би ја заработувале. 

 
 Дел од интервјуираните компании, воопшто не знаат или не размислувале како да се 

интегрираат Ромите, или да се зголеми нивната вработливост, додека 28% сметаат дека 
формалното образование е од исклучително значење, бидејќи голем дел од Ромите во 
нивната средина, немаат основно образование. 
 
 

 
Препораки 

 Потребно е унапредување на средното стручно образование и нивните програми кои ќе 
бидат во согласност со карактеристичните потреби на деловниот сектор и дејностите, но 
и воведување на платено практиканство како задолжително за средните стручни 
образовни институции; Овој начин на локално усогласување на потребите би можело да 
има значаен ефект и врз локалниот економски развој; за што е потребен координиран 
пристап за унапредување на образовниот систем и програмите на средните стручни 
училишта да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат компаниите но, и за 
предвидување на идните потреби за надминување на неусогласеноста на побарувачката 
на работна сила со образовниот систем. 
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 Унапредување на пристапите за да одговорат на главните предизвици за пристап до 
финансиски средства и капитал и ресурси. Пристапот до финансискиот пазар е особен 
предизвик за Ромите претприемачи.2 

 
 Промовирање и унапредување на системите и понудата за програми од неформалното 

образование и доживотно учење, со цел да се одговори на недостатокот на технички 
вештини и искуство, кои се стекнуваат и надвор од формалното образование, а кои се 
неопходни за деловниот сектор специфичен на регионот.  

 
 Поголема свесност за вклучување на младото ромско население во формалното 

образование и обезбедување на потребните услови за социјално вклучување.   
 

 Надминување на предизвикот од преферирање на јавниот сектор како клучен 
работодавец, од страна на младите која се јавува посебно кај невработени лица со високо 
образование, што претставува посебен предизвик бидејќи овие лица сметаат дека 
амбиентот за работа во приватниот сектор е полош од оној во јавниот сектор. Затоа има 
потреба од обезбедување на поволен амбиент за иницијативите на лицата со средно 
образование кои преферираат отворање на сопствен бизнис, работа на сопствена 
фарма, или семеен бизнис наспроти да се вработат во јавниот сектор.  

 
 Платено практиканство и обука на работно место е да се промовира ефективен начин за 

градење на човечкиот капитал посебно за ниско-квалификуваната работна сила. 
 

 Намалување на јазот помеѓу знаењето кое се стекнува преку образовниот систем и 
вештините кои ги бараат работодавачите, а потоа континуирани интервенции и поддршки 
во текот на циклусот на вработување, преку таргетиран развој на вештини и нивно 
користење.   

                                                           
2 Микро-финансирање и финансиски одлуки во сиромашните одлуки. – ЦЕА 
вhttp://cea.org.mk/mikrofinansirane-i-finansiski-odluki-vo-siromashnite-domakinstva/ 
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1. Вовед 
 

Проблемот со невработеноста на младите Роми, е од суштинско значење за економскиот 
и социјалниот развој во земјата. Доколку земеме предвид дека стапката на невработеност 
кај Ромите е околу 5% од вкупниот број невработени во земјата, но во рамките на својата 
заедница таа е двојно повисока од онаа кај не-ромско население, а тоа ни укажува дека се 
работи за сложен предизвик за засегнатите страни кои нудат интегриран пристап за 
изнаоѓање на решение за надминување на ситуацијата. Имено, според податоци од 2011 
година за Македонија стапката на невработеност кај Ромите е 53% додека во истиот период 
кај не-ромското население стапката на невработеност е речиси половина т.е. 27%.  
Бројот на невработени лица од ромска националност според податоците на АВРМ во 
последните три години во апсолутен број драстично се зголемил (во 2013 вкупниот број на 
невработени Роми изнесувал 1.743, во 2014 изнесувал 5.842, а во 2015 година 6.234 лица) 
што не укажува нужно на зголемување на невработеноста кај оваа етничка заедница туку, 
можеби на зголемување на бројот на регистрирани баратели на работа во евиденцијата на 
АВРМ. Драстичното зголемување на бројот на невработени лица во овие години се должи 
на зголемување на бројот на евидентирани невработени кои се без стекнато образование 
како и зголемување на бројот на лица со стекнато основно образование. Ниското ниво на 
образование и високата стапка на невработеност ја нагласува стапката на сиромаштијата 
на Ромите.  
 
Македонија е член на Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015, која претставува 
политички ангажман од европските влади со цел подобрување на  социо-економскиот 
статус и социјалното вклучување на Ромите, а исто така претставува здружување на 
владите, меѓувладини и невладини организации, како најзаинтересираното ромското 
граѓанско општество, со цел подобрување на благосостојбата на Ромите. Министерството 
за труд и социјална политика во 2004 година ја донесе Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија, со која се уредуваат Националните Акциони планови за 
образование, здравствена заштита, вработување и домување, годишно ревидирани и 
ажурирани.  
 
Иако постои одреден напредок во однос на подобрувањето на интегрираноста на Ромите 
во општествените текови, сепак актуелните состојби укажуваат на потребата од 
продолжување со позитивните трендови и успешното делување и понатаму. 
 
Проблемот на пазарот на трудот воопшто во Македонија изразен во форма на несоодветно 
квалификувани работници според потребите, кој би влијаел на идниот економски раст 
преку создавање на бариери за претпријатијата, креира јаз со кој ќе биде тешко да се 
пополнат работни места кои се високо побарувани, бидејќи динамичноста на економијата 
ќе бара соодветно формално образование и дополнителни обуки. Тоа значи дека 
потенцијалниот проблем не е ограничен само на недоволен број на квалификувана работна 
сила, туку и на работна сила на која и е потребена соодветна  комбинација на вештини кои 
се во согласност со барањата на националната но и на регионалните економии. Проблем 
кој дополнително го продлабочува јазот на понудени и побарувани вештини, е нискиот 
степен на образование од страна на ромското население, односно завршено или 
незавршено основно образование, или воопшто не постоење на никаков степен на 
образование, бидејќи скоро секоја компанија при распишување оглас за вработување, 
наведува еден од критериумите минимум средно образование.   
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Проблемот за недоволниот број на квалификувани работници според потребите, во услови 
кога нема доволна понуда на работници со соодветни вештини, е една од пречките за раст 
на стапката на вработување. Значи, ограничен пазар на работна сила, за работодавачите, 
води до побавен раст на стапката на вработување, и води до зголемени барања за 
иновативни начини на кои би се зголемила соодветноста и продуктивноста на работата 
сила. За креаторите на политиките пак, тоа значи помалку нови работни места во 
економијата, макроекономски предизвици и неостварување на зацртаните стратешки цели. 
 
Менувањето на структурата на економијата каде имаме намалување на улогата на 
производствениот сектор, зголемување на важноста на услугите, унапредувањата на 
технологијата, и интернационализацијата, се доказ дека фундаментите во која "работат" 
фирмите се променети, со што се зголемува побарувачката за високо образовани 
работници или стручни кадри. Како резултат на тоа, работодавците за разлика од 
минатото, бараат работници со соодветно формално образование и вештини, како и 
соодветни обуки и напредни меѓучовечки комуникациски способности и вештини. 
 
Според Анкетата на Агенцијата за вработување на национално ниво3, за слободните 
работни места генерално, работодавачите се изјасниле дека се соочиле со одредени 
потешкотии при пополнување на работните места: не можат да се обезбедат работници со 
соодветно занимање, немање доволно работно искуство, немање на знаења и вештини за 
извршување на работните задачи кои ги побарува работното место.  
 
Оттука, главната цел нашето истражувањето е да се идентификуваат специфичните 
карактеристики на пазарот на работна сила од страна на побарувачката, односно да се 
идентификуваат потребите од вештини кои би ги задоволило потребите на 
работодавачите, а би можеле да се понудат од страна на ромското население, поконкретно 
младите невработени Роми. Истражувањето е со цел да се потпомогне во создавање 
услови за вклучување на пазарот на трудот на младите Роми кои живеат во општини со 
значително ромско население, преку воспоставување и поддршка на системот за одржлив 
развој на работна сила. 
 
Во нашето истражување, се повикуваме и на претходни истражувања и податоци, 
стратегии и програми, направен е преглед на трендови, како и идентификација на 
потребите со цел да се придонесе кон подобро усогласување на понудата и побарувачката 
согласно барањата на пазарот на трудот.  
 
Оваа истражување како и профилот на младите невработени Роми од таргетираните 
градови со значаен процент на ромско население, се дел од проектот “Вработување на 
младите Роми”, кој е финансиран од Европската Унија (ЕУ), преку Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), а спроведуван од Центар за економски анализи (ЦЕА) и 
Сумнал од Битола, Сонце од Тетово и Светла иднина од Кочани. 
  

                                                           
3 Анализа на потреби од вештини на пазарот на трудот, 2015 АВРМ  
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2. Методологија и пристап 
 

Анализата на потребите на работодавачите во таргетираните градови/општини Градот 
Скопје, Кочани, Тетово и Битола, има за цел процена на јазот помеѓу потребите и понудата 
на работна сила во градовите/општините со нејзините детерминанти. За целите на оваа 
анализа беа вклучени деловни субјекти од Скопје, Кочани, Тетово и Битола. Од овие 
општини беа селектирани 40 деловни субјекти, при што се внимаваше подеднаква 
географска застапеност. При процесот на анализата на потребите на пазарот на 
работодавачи од таргетираните градови, користена е методологија која се базира и на 
квалитативни и на квантитативни податоци. Методолошките алатки за прибирање на 
податоците се следните: 

Фаза 1: Прибирање на квантитативни податоци преку статистички соопштенија, публикации 
и анализи од Државниот завод за статистика и Агенцијата за вработување на Република 
Македонија. Анализа на постоечки политики како и важечки стратешки документи кои ги 
таргетираат Ромите, програми, акциски планови, како и анализи на национално, 
регионално и локално ниво  каде се разгледува прашањето за невработеност и пазарот на 
труд, особено социјалната вклученост на малцинствата, особено ромското население.  

 
Фаза 2: Прибирање на квалитативните податоци преку спроведување на интервјуа со 40 
правни субјекти од приватниот сектор со директни интервјуа (разговор и пополнување 
прашалник) кои работат во таргетираните градови кои имаат значаен процент на ромско 
население и невработени Роми. Прибирањето на примарните податоци се вршеше преку 
претходно подготвен структуриран прашалник, дизајниран за оваа намена и организирање 
на директни средби со лица кои се на одговорни позиции во претпријатијата/компаниите, 
и/или одговорни за политиките за човечки ресурси односно вработување. Прашалникот за 
деловните субјекти е составен од тематски целини, според нивниот обем и дејност, 
предизвици за водење бизнис, со акцент на потребите, процесите на наоѓање на работна 
сила, соодветност на политики и мерки за унапредување на вработеноста во регионот.   
 
Од четириесет правни лица, десет се во сектор на производство, дваесет и пет се во сектор 
на услуги, и пет во сектор трговија. Од секторот производство опфатени се производствени 
компании од: градежништво, прехрана и пијалаци, текстил, од давателите на услугите се 
хотелиерство и угостителство, приватни образовни организации (градинки, училишта за 
странски јазици), салони за разубавување, а од трговија се трговија на мало, дистрибутивни 
компании и сл. 
 
Компаниите кои беа опфатени во ова истражување се микро и мали претпријатија и 
најголем дел од нив со период на постоење од над десет години. Според начинот на  
регистрирање најголем дел се друштва со ограничена одговорност основани од едно лице.  
 

Век на компанијата МИКРО МАЛО СРЕДНО 

<1 ГОДИНА 5 0 0 

1-5 7 2 0 
5-10 7 4 1 

>10 7 7 0 
               Табела  1 Активни деловни субјекти по големина и период на постоење 
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3. Економски развој и деловниот сектор  

3.1 Економски развој  
  
Според последните расположливи податоци од ДЗС, учеството на планските региони во 
Македонија, во вкупниот бруто домашен производ (БДП), е скоро исто, со исклучок на 
Скопскиот регион кој учествува со скоро една половина од вкупната вредност на БДП 
(42,8%) , и во последните 3 години е скоро со исто ниво на учество. За разлика од 
Скопскиот, останатите региони имаат учество во вкупниот БДП од 5-11%. И тоа, најмало 
учество од 5% има Североисточниот плански регион, додека после Скопскиот регион втор 
по доминантност но значително помал од Скопскиот е Пелагонискиот регион со 11%. Тука 
некаде се и Југоисточниот (10%), Источниот (8,2%), Вардарскиот (8%),Југозападниот 
(7,9%), и Полошкиот регион (7,1%). 

 

 
Слика 1 Регионите во Македонија 2015 година, ДЗС 

 

 
График 1: Бруто домашен производ, по години, по региони, ДЗС 

 
 
Вредноста на БДП по жител во секој од планските региони изразена во денари, е прикажана 
на графикон 2. Од графиконот може да се забележи дека во последните 3 години најголема 
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вредност на БДП по глава на жител имаат Југоисточниот и Вардарскиот регион, додека 
најниска имаат Полошкиот и Североисточниот регион.  
 

 
График 2: БДП, по жител, во денари, ДЗС 

 

 
График 3: БДП по жител по региони како процент од национален просек на БДП по жител, ДЗС 

 
Доколку се фокусираме на четирите региони во кои беше спроведено истражување за 
побарувачката на пазарот на трудот, ќе забележиме дека просечната вредност на БДП по 
жител е повисока од националниот просек кај Пелагонискиот и  Скопскиот регион, додека 
кај Источниот и Полошкиот регион таа е пониска од националниот просек.  
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Бруто додадената вредност (БДВ), како основна мерка на бруто-домашниот производ 
која ја  мери контрибуцијата кон економијата на секој индивидуален производител45, 
укажува дека  Скопскиот регион,има константно најголемо учество од 42% бруто 
додадената вредност на национално ниво, гледано во периодот од 2010 до 2013 година. 
Најмало учество има Североисточниот регион и тоа од 4 нешто повеќе од 5%.  
 

 
График 4: Бруто додадена вредност по региони, по години, ДЗС 

Просечниот годишен раст на БДВ во Македонија изнесува 5% за периодот помеѓу 2010 до 
2014 година. Над овој просек просечниот годишен раст на БДВ на Вардарскиот регион со 
10%, Североисточниот со 9,54% раст, и Југоисточниот регион со 6%, и скоро на исто ниво 
со националниот е просекот на Скопскиот регион. Останатите региони како Источниот, 
Југозападниот, Пелагонискиот и полошкиот региона ниско под просекот од 2010-2014 
година.  
 
Учеството на инвестициите во основни средства е највисоко во Скопски регион (во 
просек 60% во вкупните инвестиции), и кај Пелагонискиот регион со 8%.  Останатите 
региони бележат ниски трендови на учество на инвестициите во основни средства (од 2-
5% кај различни региони).  

                                                           
4 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1184 
5 Бруто-додадената вредност по основни цени претставува основна категорија на бруто-домашниот производ 
и се дефинира како разлика меѓу бруто-вредноста на производството и меѓуфазната потрошувачка, ДСЗ,  



17 
 

 
График 5: Инвестиции во основни средства, по региони, ДЗС 

 
График 6: Инвестиции во основни средства, по региони, удел и вредност до денари, ДЗС 

Најголемите инвестиции во основни средства, изразено во денари на годишно ниво, е 
исклучително висока во секторот Градежништво со учество од 43% до 63% во целокупната 
вредност на инвестиции во основни средства, 11%-20% се инвестиции во секторот 
Рударство и вадење на камен; преработувачка индустрија; Снабдување со електрична 
енергија , гас, пареа и климатизација, 12%-18% во секторот Трговија на големо и мало; 
Поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање;Објекти за сместување 
и сервисни дејности со храна, и останатите отпаѓаат на други дејности, што укажува на 
малата диверзификација на дејности во регионот, како малото учество на секторот 
земјоделството во инвестициите во основни средства.  
 

3.2 Деловни субјекти и главни дејности  
 
Бројот на активни субјекти во сите дејности на национално ниво континуирано се 
намалуваше од периодот од 2010 до 2015 години, и тоа во просек по 1,4% секоја година, 
кога од 2010 година од 75.497 субјекти, нивниот број на крајот на 2015 година изнесувал 
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70.139 субјекти. Сепак, во 2016 година е забележан минимален пораст  на деловните 
активни субјекти од 2%.  
 
Во Скопје, на крајот од 2016 година, биле активни 25.442 деловни субјекти, што значи дека 
учествува со 36% од вкупниот број на активни деловни субјекти во државата. Во периодот 
од 2010-2015, Скопје постојано бележи опаѓање на деловните субјекти во текот на 
годината, освен во 2016 кога има позитивна годишна промена од 2,3%. Во Битола, на крајот 
од 2016 година биле активни 3.790  деловни субјекти, а тоа е намалување од 2,7%, кое во 
континуитет ја следи Битола, од 2013 година. Кочани во 2016 година бележи 1.377 активни 
деловни субјекти а тоа е за 1,7% пораст од претходната година, и прекинување на 
неколкугодишните негативни годишни промени на деловните субјекти. Тетово бележи 
најголем пораст во 2016 година со 6,1%, и тоа е продолжение на претходната година 
позитивна годишна промена. 
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Активни деловни 
субјекти  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Република 
Македонија 75.497 73.118 74.424 71.290 70.659 70.139 71.519 

Скопје 28.352 26.792 27.210 25.585 25.506 24.877 25.442 

Битола 3.769 3.895 3.980 3.957 3.951 3.897 3.790 

Кочани 1.482 1.448 1.448 1.403 1.361 1.354 1.377 

Тетово 3.011 2.921 3.017 3.007 3.109 3.234 3.430 
Табела  2: Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември (2016), ДЗС 

Во структурата на деловните субјекти во секој од разгледуваните градови Скопје, 
Кочани, Тетово и Битола, најмногу се застапени деловните субјекти кои се занимаваат со 
трговија  на големо и трговија на мало. Втора дејност по застапеност во Скопје се 
стручните, научни и технички дејности, како и другите услужни дејности и преработувачката 
индустрија. И кај останатите разгледувани градови, со најголем процент е се застапени 
компаниите со трговија на големо и мало, а после нив во Битола на пример, скоро 
подеднакво се застапени стручните научни дејности, транспорт и складирање и 
преработувачката индустрија. Слично е кај Тетово, додека во Кочани, поизразена е 
дејноста во преработувачката индустрија во однос н другите, ако се изостави трговијата на 
големо и мало. 
 

 

 
 График 7: Структурата на деловните субјекти во таргетираните општини, по дејност, 2016,  ДЗР 

 

Најголем дел од деловните субјекти се микро претпријатија (Скопје 62%, Битола 70%, 
Кочани 72% и Тетово 77%), мали од 22-35%, додека средни и мали претпријатија се со 1 
или ниту еден процент. Кочани и Тетово немаат евидентирано големи активни деловни 
субјекти во текот на 2016 година.  
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График 8: Структурата на деловните субјекти во таргетираните региони по големина, 2016г,  ДЗС 

 
График 9: Структурата на деловните субјекти во таргетираните општините по големина, 2016г,  ДЗС 
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4. Социјално вклучување на младите невработени преку деловниот сектор, 
со посебен осврт на младите Роми 

 
Македонската економија и нејзиниот развој, со години наназад се соочува со клучен 
предизвик, а тоа е состојбата на пазарот на труд. При тоа, главните фактори кои се 
пресудни за подобрување на состојбата на пазарот на труд, од една страна се 
работодавачите и нивните потреби (побарувачката), а од друга страна е работната сила со 
нејзиниот квантитет (бројност) и нејзиниот квалитет (возраст, образование, вештини, 
искуство итн.). Во оваа насока од исклучителна важност се потребите и предизвиците со 
кои се соочуваат работодавачите, а имајќи предвид дека значаен дел од вкупното младо 
работоспособно население во Македонија, кое е невработено се однесува на млади кои се 
од ромска националност.  
 
Во последните години во Република Македонија се активираат и промовираат политики и 
мерки кои се однесуваат на унапредување на вработеноста и само- вработеноста преку 
формализирање на деловни активности, вклучувајќи ги меѓу другите и младите и/или 
припадниците на социјално загрозените групи. Невработеноста кај овие категории на лица 
на подолг рок може да предизвика социјална нестабилност со значителни ефекти врз 
националната економија.  
 
Надминувањето на овој предизвик бара координирано и усогласено делување во поголем 
број на области од економската и фискалната политика, политиките за развој на 
претпријатија, образованието, пазарот на трудот, на институциите за пазарот на трудот 
како и на граѓанското општество. За оваа цел, на национално ниво постојат стратегии меѓу 
кои се и: Националната стратегија за вработување на Република Македонија 2016-2020, 
Ревидираната национална стратегија за развој на мали и средни претпријатија, 
Стратегијата за претприемачко учење во Република Македонија, како и оперативните 
документи (акциски планови) кои произлегуваат од овие стратешки документи. 
 
Во однос на политиките кон Ромите како посебна група, во Македонија постои Стратегија 
за Ромите во Република Македонија 2014-2020, додека во други документи на Владата, 
Ромите се евидентирани и како припадници на ранливи категории на невработени лица. 
Невработеноста кај Ромите е наведена како основна пречка кон подобрување на нивната 
економската и општествена положба во Република Македонија. Како припадници на 
ранливите категории, на невработени лица на Ромите им е овозможен пристап до дел од 
мерките за подобрување на вработеноста како и развој на претприемништвото во земјата. 
 
Во презентирањето на програмите и активностите ќе го задржиме нашиот фокус на мерки 
и проекти кои треба да овозможат поефикасен, побрз и поедноставен пристап до пазарот 
на труд и потребната работна сила.  Во продолжение сумирано и накратко  ќе бидат 
презентирани  соодветните делови од националните стратегии, планови и програми во 
однос на политиките за вработување. 
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4.1 Предизвици, карактеристики и приоритети на пазарот на труд во 
Македонија 
 
Пазарот на трудот и понатаму се карактеризира со висока стапка на невработеност, 
посебно  кај младите и нискоквалификуваните лица, ниска стапка на активност на жените, 
како и долгорочна невработеност. И покрај бројните мерки и активности кои се превземаат, 
како на страната на понудата така и на страната на побарувачката, во оваа насока како 
главни предизвици се уште остануваат: a) понудата - вештините со кои се здобиваат 
младите не се целосно усогласени со барањата на пазарот на трудот (што укажува на 
потреба од реформа на клучните области на образовниот систем како главна алатка за 
подобрување на резултатите на вработеноста кај младите); б) побарувачката - приватниот 
сектор сè уште се карактеризира со ограничена конкурентност и иновации; 
распространетоста на микро и мали претпријатија кои работат во традиционалните сектори 
и низок капацитет за апсорбирање на младите. Во оваа насока можни политики за 
подобрување на состојбата се диверзификација на извозот, инвестирање во нова 
технологија и давање приоритет на економските сектори со висок потенцијал за 
вработување на младите, привлекување на СДИ преку стабилна клима, а не преку ценовни 
субвенционирани услови. 
 
Врз основа состојбите на пазарот на трудот во земјата, предизвиците кои го 
карактеризираат истиот може да се престават сумирано на следниов начин6: 

- бавен економски развој и ниско ниво на креирање на работни места, како и 
недоволно ниво на инвестициите; 

- висока стапка на невработеност, особено кај младите лица, долгорочно 
невработените, ниско квалификувана работна сила, и други ранливи групи; 

- родовата нееднаквост; 
- недоволна усогласеност помеѓу образовниот систем и потребите на пазарот на 

трудот; 
- недоволна ефективноста е ефикасноста на користењето на можностите на 

институциите на пазарот на трудот; 
- присутност на неформалната економија и  
- недоволна функционалност и ефикасност на социјалните партнери во креирањето 

и имплементацијата на економските и социјалните политики. 
 
Додека пак, од друга страна во стратешките документи најчесто како приоритети на 
политиките на пазарот на трудот за создавање на услови за отворање на нови работни 
места на среден рок се препорачуваат7: 

- натамошно подобрување на бизнис-климата и конкурентноста5; 
- зголемување на инвестициите; 
- превентивни мерки кои ќе обезбедат финансиско олеснување во насока на 

намалување на трошоците на работа и придонесите за социјално осигурување; 
- подобрување на механизмите на пазарот на трудот, како што се утврдување на 

платите, социјалното осигурување, системот на социјална 
- заштита, создавање на услови за прилагодување на работниот со приватниот 

живот; 

                                                           
6 Национална стратегија на вработување на Р. Македонија за 2015, http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx  
7 Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија за 2015 год., Национална Стратегија за 
Вработување на Република Македонија 2016-2020; Национална програма за пристојна работа 2015-2018; 
Национална стратегија за вработување млади (2016-2025) 
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- подобрување на образовниот систем и човековите ресурси согласно со потребите 
на пазарот на трудот; 

- ефикасни служби на пазарот на трудот преку натамошна модернизација и 
зголемување на квантитетот и квалитетот на услугите; 

- обезбедување на поголема безбедност и флексибилност на работни места; 
- имплементација на активните политики на пазарот на трудот кои ќе бидат насочени 

кон зајакнување на поддршката на младите, долгорочно невработените, жените, 
нискоквалификуваните, непријавените работници и други ранливи групи; 

- развој на пакети на мерки кои опфаќаат институционални, превентивни мерки и 
санкции, кои ќе придонесат за поттикнување и олеснување на премин од 
неформалниот во формалниот сектор и 

- развој на ефикасен и функционален социјален дијалог. 
 
Во однос на ограничувањата и предизвиците кои се однесуваат на пазарот на работна сила 
за младите, односно постојаните и високи стапки на невработеност обично како фактори 
се наведуваат нефлексибилност на платите, ригорозно законодавство за заштита на 
вработувањето (ЗЗВ), поголема чувствителност на вработувањето на младите на 
деловниот циклус во споредба со вработувањето на возрасните, неусогласеност на 
вештини, степенот на образование (младите со повисок степен на образование имаат 
поголема веројатност да бидат вработени од оние со пониско образование). Како 
дополнителни фактори се наведуваат и големите емиграциони текови, загубата на 
квалификувана работна сила, доцната структурна трансформација, малите приливи на 
странски директни инвестиции (СДИ), како и составот на производството и извозот кој 
покажува релативно голема зависност од ниско- продуктивни сектори8. 
 
На страната на претпријатијата кои треба да бидат генератори на новите вработувања, 
посебно на младите лица исто така предизвиците се многубројни. Малите претпријатија се 
двигатели на растот на вработеноста. Mикро претпријатијата се  важни економски агенти, 
но  помошта кон  нив  е многу мала. Потребно е да се намали административниот товар 
врз компаниите, да се забрзаат одредени процедури (некои кои  се непотребни,да се 
згаснат); понатаму, сериозен проблем претставува сивата  економија и спроведување  на   
договорите (намалувањето  на   сивата  економија  и мерките за забрзување на  излезот од  
пазарот-стечајна постапка).  Пристапот  до   финансии  е  се   уште  ограничувачки фактор  
поради:  високи  каматни стапки,   административни   барања,   ниска   подготвеност   на    
банките   за преземање на  ризик. Пристапот до капитал е особен проблем за почетните 
бизниси и микро компаниите. Исклучително е важно и зајакнување на склоноста на бизнис 
секторот за иновации, зајакнување на  човечките ресурси за иновации, создавање 
соодветно регулаторно опкружување за поддршка на  иновациите и зголемување на 
протокот на знаење помеѓу актерите во иновациите.  
  

4.2 Стратешки документи за невработеноста  
 

Во текот на изминатите години, се појавија низа проекти и мерки од страна на државата 
кои ги таргетираат младите или невработените. Имајќи предвид дека невработеноста е 
еден од најголемите предизвици за македонската економија и општество, креирањето на 

                                                           
8 Види подетално Акциски план за вработување на младите - Преглед на напредок: 
http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx  
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стимулативно опкружување за отворање работни места и намалување на невработеноста 
(посебно на младите лица во земјата) беше промовиран како еден од главните приоритети 
на Владата и другите засегнати институции. Значително политичко внимание, исто така, се 
посветува на вработувањето или социјалното вклучување на Ромите на пазарот на труд и 
во општеството воопшто. Бројните мерки кои беа преземани и планирани се фокусираат 
како на понудата, така и на побарувачката и се превентивни по својата природа. Главните 
политики се разработени во Национална Стратегија за Вработување 2016-2020 и 
соодветниот Национален акциски план за вработување, во Национална стратегија за 
вработување млади (2016-2025) и  Националниот акциски план за вработување на млади 
2016-2020 година, наменети за младите лица на возраст од 15-29 години. Акцентот во овие 
документи се става на образованието и обуката, креирањето работни места и 
претприемништвото, вклучувањето на младите лица на пазарот на трудот и на 
институционалните реформи.  

Со цел подобрување условите на ромското население во земјата, Република Македонија 
стана член на Декадата за вклучување на Ромите од 2005 – 2015. Членувањето 
претставува политички ангажман од европските влади да се подобри социо-економски 
статус и социјална инклузија на Ромите, здружување на владите, меѓувладини и невладини 
организации, како и ромското граѓанско општество, за да се забрза напредокот кон 
подобрување на благосостојбата на Ромите и да се иницира таквиот напредок на 
транспарентен и мерлив начин. Голем број на стратешки документи се произлезени токму 
од декадата на Ромите. 

 

Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-
2020 (МТСП) 
 
Националната Стратегијата за Вработување на Република Македонија 2020 година ги 
следи принципите и целите на:  Националната Програма на Економски Реформи 2015, 
Фискалната Стратегија 2015-2017, Европа 2020  и Стратегијата 2020 за Југоисточна Европа 
(ЈИЕ 2020). Основна цел  на  Националната Стратегијата за Вработување на  Република 
Македонија 2020  година е „Зголемување на  вработеноста, квалитетот на работните места  
и  продуктивноста,  со  посебен фокус  кон   ранливите групи на население„. 
 
Главната цел ќе се оствари преку исполнување на следните специфични цели9: 
Цел 1: Зголемување  на   ефективноста  и  ефикасноста  на   политиката  за вработување, 
со посебна поддршка за ранливите категории на население, 
Цел 2: Унапредување на  капацитетот на  приватниот сектор за креирање на работни места, 
Цел 3: Образованието продуцира знаења и  вештини според потребите на работодавачите. 
 
Во контекст на претходно дефинираните цели, посебно е интересно да се елаборираат 
остварување на целите на Националната Стратегијата за Вработување на Република 
Македонија реализирана во 2015. Стапката на вработеност е зголемена, вклучително и 
вработеноста на  жените и постарите лица. Вработеноста во изминатиот  период се 
зголемувала континуирано, и  помеѓу 2009   и  2014  година бројот на  вработени лица е 
зголемен за 62,3 илјади или 10% од  тековната вработеност. Исто така, стапката на  

                                                           
9 Види детално за секоја од целите, специфичните цели и очекуваните резултати во Национална Стратегија 
за Вработување на Република Македонија 2016-2020 достапна на: 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Nacionalna%20Strategija%20za%20Vrabotuvane%20na%20Republika
%20Makedonija%20za%20Vlada%2016102015.pdf  
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невработеност е намалена , образовните индикатори поставени во Стратегијата се 
подобрени, сиромаштијата  е намалена10.  
 

Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 
2017 година11  

Покрај другите стратешки документи, за детално презентирање на услугите и програмите 
на пазарот на труд кои подеднакво ги засегаат и работодавачите и 
невработените/вработените,  посебно значење има Оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување. Со Оперативниот план за активните програми и мерки 
за вработување за 2017 година, се утврдуваат програмите, мерките и услугите за 
вработување кои ќе се спроведат за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, 
да се поддржи создавање на нови работни места и да се зголеми вработливоста на 
невработените лица.  

Во Оперативниот план за 2017 година, детално се дефинирани:  видот на услугите и 
програмите за вработување што ќе се имплементираат, целните групи на невработени, 
потребните финансиски средства и нивните извори, како и институциите надлежни за 
спроведување. Со Оперативниот План за 2017 година, посебен акцент се става на младите 
невработени лица до 29 години и се дава јасен преглед за учеството на младите лица во 
секоја од услугите и програмите за вработување. 

Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за 
вработување за 2017 година опфаќа следните главни категории на активности12: 
 
Табела  3: Извадок од Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување 
за 2017 

1. Развој на претприемништвото 
- Програма за самовработување  
- Програма за самовработување на лица со 
инвалидност  

2. Субвенционирано вработување 
- Поддршка на растот на микро и мали 
претпријатија за создавање на нови 
работни места 
 - Програма за условен паричен надоместок 
за субвенционирано вработување на лица 
во социјален ризик 
 - Субвенционирано вработување за 
невработени лица преку ослободување од 
придонеси/ персонален данок на доход 
(Проект “Македонија вработува 2“)  
- Субвенционирано вработување на лица со 
инвалидност  

- Обука за странски јазици со 
сертификати 
 - Обука за стекнување квалификации 
според моменталните потреби на 
пазарот на труд (сектор услуги и 
индустрија) 

- Обука и советување за 
претприемништво за млади 

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

5. Пилот-програми 
- Развој и имплементација на пилот 

програми за млади според локалните 
потреби 

6. Услуги за вработување 

                                                           
10 Види пошироко за остварените резултати во претходниот период во Национална Стратегија за 
Вработување на Република Македонија 2016-2020 
11 Оперативен план за активните програми и мерки за вработување за 2017 година 
http://www.avrm.gov.mk/content/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B
8/%D0%9E%D0%9F%202017.pdf  
12 Детално елаборирање на секоја од програмите и целите кои се настојува да се постигнат со истите види -  
Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2016 
година, види - http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx  
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- Поддршка за брзорастечки фирми – 
Газели  
- Финансиска поддршка за отворање на 
приватни детски градинки 
 - Финансиска поддршка за отворање на 
приватни домови за стари лица 

3. Обука 
Обука кај познат работодавач 
 - Обука на работното место со 
субвенционирано вработување  
- Обука за задоволување на побарувани 
занимања на пазарот на трудот 
 - Обука за задоволување на побарувани 
занимања на пазарот на трудот за лица со 
инвалидност  
- Обука за напредни ИТ вештини  
- Обука за возачи за Ц, Д и Е - категорија - 
Обука за стекнување на вештини од стари 
занаети  
- Практикантство 1  
- Практикантство 2 
 - Обука за основни вештини за 
вработување на млади лица до 29 години и 
невработени лица за странски јазици 
 - Обука за основни вештини за 
вработување на млади лица до 29 години и 
невработени лица за компјутери  

-Помош при барање работа 
(информации за пазарот на труд, 
советување и 
насоки за вработување) 
- Обука за вработување и барање работа 
- Мотивациони обуки 
- Посредување при вработување 
- Услуги за работодавачи 
- Подготовка за вработување и за работа 
- Обуки за животни вештини и мотивација 
- Професионална ориентација и 
подготвеност за работа 
- Услуги на активирање поединци 
изложени на ризик од социјално 
исклучување 
- Едукација за користење на он-лајн 
услугите на АВРМ 
- Саеми за вработување. 

  7. Анкета за потреба од вештини на 
пазарот на трудот - Анкета за потреба од 
вештини на пазарот на трудот 

Извор: Делови од Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015, 
МТСП 

 
Овие мерки се насочени за развој на претприемништвото, поддршка на компаниите, 
субвенционирани вработувања итн., или преку обуки, развој на капацитетите на работната 
сила и нејзино поврзување со побарувачката - поврзани со работодавачите и нивното  
ефикасно и ефективно работење. 

 

Национална стратегија за вработување млади (2016-2025)  
 
Националната стратегија за млади на Р. Македонија 2016-2025 ги поставува основните 
принципи и насоки за акција, на сите чинители во општеството, кои ќе водат кон 
подобрување на социо-економската положба на младите и создавање на средина која ќе 
им овозможи на младите да ги остваруваат своите права, потреби и интереси. За потребите 
на оваа стратегија, терминот млади се однесува на сите лица на возраст од 15 до 29 
години. Во рамките на оваа стратегија ќе дадеме само краток осврт на Тематска 
област: Вработување и поддршка пред вработување, која е од посебен интерес за 
нашата студија. Надминувањето на состојбата со висока  невработеност кај младите бара 
системски, комплементарен и координиран пристап на различни полиња и политики 
(образование, труд и социјална заштита) заради комплексноста на факторите кои влијаат 
на нејзиното создавање.  Како клучни предизвици и како главни проблеми кои го 
детерминираат нивото на невработеност кај младите во оваа стратегија се издвојуваат:  

- Општа економска состојба во земјата која пред се резултира со недостиг на 
соодветна понуда на работни места по обем и квалитет; 

- Младите не поседуваат компетенции кои се барани на пазарот на трудот; 
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- Краткорочни и изолирани интервенции за надминување на младинската 
невработеност; 

- Општа состојба на резигнираност и де-мотивираност кај младите во процесот на 
(само)вработување; 

- Недоволна поддршка за младинско претприемништво; 
 
Во согласност претходно дефинираните предизвици во областа на вработувањето во 
стратегијата се дефинираат долгорочни/клучни цели (и понатаму специфични мерки) 
кои треба да пристапат кон надминување на овие предизвици: 

1. Креирање на достапни можности за сите млади да се стекнат со компетенции 
(знаења, ставови, вештини) кои се барани на пазарот на трудот; 

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

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

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

Носители на мерките со кои треба да се остварат клучните цели во оваа област се: 
Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, 
Агенцијата за млади и спорт, Националната агенција за европски образовни програми и 
мобилност, Министерството за локална самоуправа и социјалните партнери.  
 

Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-202013 

Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, е изработена како 
документ кој е дел од јавните политики на Република Македонија за изедначување на 
степенот на вклученост и интеграција на сите етнички заедници кои во неа заеднички 
живеат во современите општествени текови. 

Најновата стратегија е изготвена во јуни 2014 година во рамки на проектот “Поттикнување 
на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија преку 
подобрување на стратешките и оперативните управувачки процеси на национално ниво“ 
со финансиска помош од фондацијата Making the most of EU funds for Roma (MTM) од 
Будимпешта.  

Во оваа стратегија во делот за вработување се дадени и аналитики за постигнувањата 
односно за искористеноста на мерките за зголемување на вработеноста на Ромите, 
реализирани од МТСП. Според анализата и статистиките на Агенцијата за Вработување на 
РМ забележан е континуитет во зголемување на бројот на Роми кои се вклучени во 
активните мерки за вработувања но, сепак бројката од вкупно 612 лица Роми кои се 
вклучиле во активните мерки за вработување во 2013 година е мала ако се има во предвид 
дека во оперативниот план е предвидено да бидат опфатени околу 9.000 лица од сите 
националности во РМ. 

Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегијата во делот за 
вработување се идентификувани во под-областите: Институционална поддршка за 
вработување на Ромите и Зголемување на вработливоста на ромската заедница.  

                                                           
13 Стратегија за Ромите во Република Македонија 201 
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Во оваа стратегија се предвидени неколку Специфични стратешки (програмски) 
цели, резултати, мерки од нив следните се поврзани со развојот на 
претприемништвото кај ромската популација: 
 

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

 Подобрување на хипотекарниот капацитет преку легализација на приватните 
објекти во сопственост на Роми; 

 Поврзување и вмрежување на Роми, со сопствен бизнис и капитал, заради 
заеднички инвестиции и полесно добивање на заеми и кредити; 

 Обезбедување на поволни кредитни линии за бизнисмени кои трајно вработуваат 
Роми под услови кои ќе гарантираат стабилност и кариера на развој за вработените. 
 

2. Заживување на социјалното претприемништво како можност за намалување 
на невработеноста и сиромаштијата кај Ромите до 2020 година; 
 

 Да се подготви закон за социјалното претприемништво; 
 Да се промовираат предностите и можностите што ги овозможува социјалното 

претприемништво; 
 Обука на заинтересираните Роми во однос на основните постулати и начинот на 

вклучување и спроведување; 
 Презентација на добри практики. 

 
3. Трансформирање на неформалната економија во формална, во обем кој може 

да се контролира и е прифатлив за пазарните економии; 
 

 Подготовка на студија за неформалната економија кај ромската заедница во 
Република Македонија; 

 Креирана најмалку една политика на ниво на закон или активна мерка на 
 Владата на РМ која вклучува бенефиции за Ромите кои ќе ги официјализираат 

бизнисите; 
 Примена на искуствата од одделни земји за разните модели и методи на 

трансформација на неформалната во формалната економија ; 
 Обезбедување шанси на лицата кои се занимаваат со неформална или со сива 

економија, да работат во официјалната економија; 
 Создавање можности за регистрирање на активностите со плаќање одредени 

минимални даноци или паушали; 
 Имплементирање на постепен приод во регистрирањето на неформалните бизниси 

и работи во формалниот пазар, вклучувајќи фази кои се неопходни за „новиот“ 
учесник на пазарот на трудот да се справи со финансиските оптоварувања, т.е. со 
реалните трошоци на формалниот пазар; 

 Финансиски стимулации за Ромите како што се: постепени плаќања, одлагање на 
плаќањето на обврските за одреден период, давање заеми по „државно-фиксни“ 
стапки, субвенционирани грантови за формализирање на бизнисите итн. 
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Стратегии за ЛЕР во 10 општини14 

На локално ниво отсуствуваат механизми за прибирање на податоци за имплементацијата 
на мерките кои се однесуваат на локален економски развој, а посебно по опфат на ниво на 
етничка структура, па оттука нема можност за мониторинг и евалуација на програмите и 
анализа. 
 

• Иако постојат стратегии за локален економски развој (ЛЕР), во повеќето од 
општините е постојат/или не се достапни на барање програми и планови со 
конкретни активности кои се однесуваат на поддршка на започнување или поддршка 
на микро или мали бизниси наменети за Ромите 
 

• Во дел од општините како Тетово, Делчево и Кочани не постојат валидни стратегии 
за ЛЕР, односно истите се застарени или во процес на изработка. 

 
• Во општините Штип, Прилеп, Кичево и Гостивар не постојат посебни мерки насочени 

кон надминување на проблемите со кои се соочува Ромската популација, но сепак, 
општина Штип е единствената општина од десетте општини со најголема 
популација на Роми, која води евиденција со податоци според етничка припадност 
на корисниците. 

5.  (Не)Усогласеност на понудата и побарувачката на пазарот на труд15 

 
Доколку ги погледнеме мерките насочени за понудата и побарувачката на пазарот на труд 
можеме да констатираме дека на страната на понудата на работна сила, мерките се 
насочени кон подобрување на  вештините на  невработените лица, преквалификација и 
доквалификација, поддршка на младите невработени лица за да се стекнат со работно 
искуство, итн. Сепак, поврзувањето на потребите на компаниите и на   понудената  работна  
сила  останува  предизвик.  Обуките  и тренингот   не    можат   да    ги    решат   сите   
проблеми   на    несоодветно образование. Системот на  образование на  возрасни се уште 
е во рана фаза на развој16. Од друга страна, побарувачката главно се поттикнува преку 
подобрување на деловното опкружување и намалување на  трошоците за работна сила. Во 
доменот на деловното опкружување се  спроведуваат мерки за намалување на 
административниот товар врз компаниите, олеснување и поевтинување на пристап до 
финансиски средства, поддршка на  развојот на  МСП и претприемништвото, а во поново 
време и кон  стимулирање на  иновации и зголемување на  конкурентноста.  Фискалниот 
простор за намалување на трошоците за работна  сила  (намалување на стапките на    
социјални придонеси и ослободување од плаќање на истите) се стеснува, а во рамки на 
заложбите за одржување на буџетскиот дефицит на релативно ниско ниво. 

Информациите за (не)совпаѓање на  работна сила се ограничени и претставува предизвик 
за успешно креирање на стратешки и акциони планови за вработување, за успешно водење 
на политиките за вработување и дефинирање на образовни програми или развивање на 
потребни вештини. Информациите во Р. Македонија главно доаѓаат  од  Анкетата за  
                                                           
14 Преглед на политиките за претприемништво во Македонија, со посебен осврт кон Ромите-ЦЕА и ИРИЗ 
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/0.-Pregled-na-politiki-TSEA-IRIZ-za-Veb.pdf  
15 Анализа на пазарот на труд: Побарувачка на работната сила во Североисточниот регион: 
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/05/Analiza-na-pazar-na-trud-pobaruvacka-final.pdf  
16 EEPO Review Spring 2015: Upskilling unemployed adults The organisation, profiling and targeting of training 
provision Former Yugoslav Republic of Macedonia, European Employment Policy Observatory (EEPO), 2015, EC 
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потреба од вештини на  АВРМ, како и одредени  подетални анализи врз основа на 
расположливи статистички податоци. Користењето на  овие наоди посебно за креирање на  
политики за подобрување на состојбата на пазарот на труд и вработување на младите, 
треба да  биде внимателно и да се врши вкрстување на податоците кои ќе дадат конкретна 
насока за реформите. Во оваа насока би било пожелно, на пример, комбинација на двете 
поопсежни бази/анализи на податоци за оваа област – од една страна податоците  на ДЗС 
за слободни работни места од друга страна Анализа на потребите од вештини на пазарот 
на трудот, која ја спроведува Агенција за вработување на Р. Македонија. 
 
Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2016 
година, стапката на слободни работни места изнесува 1,32%. Највисока стапка на слободни 
работни места има секторот З - Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 2,97%, 
додека најмала е стапката во секторот Ј - Дејности во врска со недвижен имот, каде што 
изнесува 0,12%. Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока 
стапка на слободни работни места, која изнесува 1,82%. Пелагонискиот регион има 
највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,40%. Најголем број слободни 
работни места, односно 2.109, има во петтата група на занимања - Работници во услужни 
дејности и продажба. 
 
Посебно важен дел и една од ретките сеопфатни анализи, истражувањата кои ги прават 
засегнатите институции  во однос на понуда-побарувачка на работна сила претставува 
анализа на потребите од вештини на пазарот на трудот која ја спроведува  Агенција за 
вработување на Р. Македонија. Ова истражување е од големо значење како за 
работодавачите така и за работната сила во Р. Македонија.  

Резултати од спроведената Анализа на потреби од  вештини на пазарот на трудот на АВРМ 
за 2015-2016 година  покажуваат дека17: 

- во наредниот период од 6 до 12 месеци најголемиот дел од анкетираните 
работодавачи, односно 59,5% од работодавачите очекуваат константна 
побарувачка на нивните производи/услуги; скромен дел од работодавачите (8,6%), 
предвидуваат намалување на нивната економска активност, додека 31,9% 
предвидуваат зголемување на економската активност, односно  зголемување на 
побарувачката на производите/услугите. 

 
- во наредниот период од 12 месеци, 1417 работодавачи од вкупно анкетираните, 

одговориле дека очекуваат да реализираат 12580 вработувања (48,3% се очекува 
да се реализираат во средните по големина фирми, 28,4% во големите фирми и 
23,3% во малите по големина фирми). 

 
- Според дејноста, во преработувачката индустрија се очекуваат 45,0% од 

вработувањата, 20,4% во трговијата на големо и трговијата на мало, 9,6% од 
вработувањата се очекуваат да се реализираат во градежништвото, 5,2% во 
дејноста транспорт и складирање итн. 

 
- најголем дел од вработувања се очекуваат во Скопскиот регион ( 44,1%) од вкупниот 

број, во Источен регион 18,0%, во Пелагониски регион 11,0%, Вардарски регион 
8,7%, во Југоисточен регион 8,4%, во Североисточен регион  само скромни 7,3%, во 
Југозападниот регион 1,3% и во Полошки регион 1,2%.  

                                                           
17 Види детално Анализа на потребите од вештини на пазарот на трудот, 2015, Агенција за вработување на Р. 
Македонија. Види:  http://www.avrm.gov.mk/content/APV20132014.pdf.  
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- Според степенот на потребно знаење (образование) - 10,8% од очекуваните 

вработувања ќе бидат за лица со завршено високо образование, 7,9% за лица со 
средно и вишо образование, 63,5% ќе бидат за лица со завршено средно 
образование и 17,8% за лица со завршено основно образование.  

 
- некои работодавачи се изјасниле дека се соочиле со одредени потешкотии при 

пополнување на работните места, односно не можат да се обезбедат работници од 
соодветно занимање, заради немање доволно работно искуство, немање на знаења 
и вештини за извршување на работните задачи кои ги побарува работното место. 

 
- работодавачите најмногу ја нагласуваат потребата (исто така поседување на 

сертификати за стекнатите знаења) од познавањето на странски јазици, (англиски, 
германски, италијански), познавање на основни компјутерски апликации (MS Office, 
Auto Cad), како и стекнати напредни знаења и вештини од областа на 
информатичката технологија (сервер администратор, CISCO, Java programmer, 
Oracle).  

 
-    меѓу другите вештини се нагласува потребата од комуникациски вештини, 

амбициозност, одговорност, доверливост, прецизност, тимска работа, вештина за 
внес и читање на податоци, флексибилност, вештини за продажба и маркетинг, 
вештини за менаџирање. 

Најнова, ажурирана Анализа, до моментот на пишување на овој документ не е објавен на 
веб страницата на Агенцијата за вработување.  
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6. Анализа на потребите на локалните микро и мали бизниси – Побарувачка 
на работна сила 

 
Во овој дел ги претставуваме резултатите од истражувањето кое го спроведе ЦЕА  со 
поддршка на партнерските организации СУМНАЛ, Светла Иднина и Сонце. Прашалникот е 
прикажан во Анекс на овој документ. Врз основа на направените интервјуа со деловни 
субјекти во градовите кои се таргетирани Скопје, Битола, Тетово и Кочани, како градови во 
кои има значајно ромско население, утврдени се наоди за состојбата и карактеристиките 
на деловниот сектор во однос на достапноста и адекватноста на работната сила во тие 
градов, како и предизвиците со кои се соочуваат деловните субјекти на пазарот на труд. 
Наодите се засноваат на спроведени интервјуата со лица управители на 
претпријатијата/компаниите.  
 
Деловните субјекти во регионот 
 
Од направените 40 интервјуа со компании во таргетираните градови, најголем дел се микро 
и мали по големина претпријатија18, кои постојат повеќе од десет години.  

 
График 10: Големина на претпријатие и век на постоење 

Кај различни деловни субјекти, различен е трендот на годишниот обрт, во последните три 
години. Доколку ги разгледуваме според нивната големина кај поголемиот дел од микро и 
малите претпријатијата, односно кај околу 50% од нив, годишниот обрт се зголемил во 
споредба со претходната година, додека еден дел (околу 25%) од микро и малите 
претпријатијата има ист годишен обрт. Кај мал дел, односно кај десетина проценти од 
интервјуираните микро и мали претпријатијата годишниот обрт е намален. Од вкупно 
интервјуирате претпријатија 45% бележат зголемување на годишниот обрт, 28% се на исто 
ниво како и претходната година, додека 18% од вкупно интервјуираните претпријатија 
бележат намалување на годишниот обрт. Останатите претпријатија не се информирани 
или се уште не постојат 1-2 години.  

                                                           
18 Големината на претпријатијата за намените на оваа истражување го зема во предвид како индикатор бројот 
на вработени, и тоа до 9 вработени се сметаат за микро, од 10 до 49 за мали, од 50 до 249 вработени средни 
и 250 и над 250 за големи претпријатија.  
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График 11:  Тренд на годишен обрт 

Во однос на основните деловни активности, поголем дел од интервјуираните претпријатија 
односно 63% се претпријатија кои обезбедуваат само услуги за своите клиенти, 25% се 
главно фокусирани на производство, додека останатите 13% основна деловна активност 
им е трговијата.  Сите претпријатија своите производи и услуги ги пласираат на домашниот 
пазар. Главно, претпријатија кои прифатија да бидат вклучени во истражувањето беа 
угостителски објекти, трговија на мало, фирми за лични услуги, приватни градинки, 
градежни фирми и слично. 

 
График 12:  Основни деловни активности 

 

Предизвици за развој на компаниите 
 
Главен предизвик со кои се соочуваат компаниите кои беа дел од истражувањето, односно 
како најпроблематичен фактор за водење бизнис, го истакнуваат: (1) пристапот до 
финансиски средства. Со оглед на тоа што се работи за микро и мали претпријатија, 
изворот на финансиски средства за нови вложувања е од исклучителна важност и 
генерално најограничувачки фактор. Покрај тоа, тие се соочуваат и со други предизвици 
како (2) недостаток на квалификувана работна сила, (3)  нестабилност на економските 
политики во државата; со неефикасна државна администрација; (4) сложени даночни 
постапки и регулатива; како и со (5) недоволна поддршка за локалните бизниси. Не се 
исклучени предизвиците кои ги имаат во врска со високи фиксни трошоци, неефикасна 
државна администрација, нестабилната политичка состојба и слично. 
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График 13:  Најпроблематични фактори за водење бизнис 

Покрај овие пет најпроблематични фактори за водење бизнис, во помала, но значајна мера 
се соочуваат и со проблеми поврзани со: несоодветна инфраструктура, недоволна 
поддршка за бизнис секторот, слаба понуда (недостаток) на квалификувана според 
потребите работна сила, недостаток на сезонски работници, несоодветно образована 
работна сила, како и нелојалната конкуренција. 

 
График 14:  Перцепции на компаниите 

Главно, компаниите најмногу се согласуваат со констатацијата дека работната сила е 
инертна и неактивна во барањето на работа. Исто така, сметаат дека  работната сила е 
непостојана на работното место и често флуктуира на месечна основа. Покрај тоа, има 
голем недостиг на квалификувана работна сила, која би можела да одговори на задачите 
кои бараат стручна подготвеност. Од друга страна пак, има “преквалификувана” работна 
сила, односно млади со завршено високо образование, кои не се заинтересирани да 
прифатат работа која се нуди во моментот. Поголемиот дел од компаниите се согласија 
дека мерките од Владата се од голема помош при наоѓањето и задржувањето на работната 
сила, со оглед на тоа дека се работи за микро и мали претпријатија, па голем дел од се и 
корисници на овие субвенции. Во однос на тоа дали има недостиг на квалитетен 
менаџмент, најголемиот дел од компаниите не се согласија со констатацијата, што во една 
мера е и разбирливо бидејќи интервјуата беа водени со менаџментот/управителите на 
претпријатијата.  
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График 15:  Најпроблематични фактори за работна сила 

 

Перцепција на компаниите за соодветноста на државната поддршка 
 
Во однос на соодветните политики за поддршка на деловниот сектор, но и соодветноста на 
политиките и мерките за унапредување на вработувањето во таргетираните градови, дел 
од компаниите истакнуваат дека ги користат мерките за вработување на национално ниво, 
додека според нивните перцепции поддршката за деловното опкружување од другите 
чинители е на ниско ниво.  

 

 
График 16:  Најпроблематични фактори за ефектите од политиките за вработување 

Имено, голем дел (45%) од компаниите сметаат дека државните мерки за вработување се 
од голема помош при пронаоѓањето и задржувањето на работната сила. Најголемиот дел 
од нив (85%) се запознаени со мерките на Владата за вработување, додека 45% од 
интервјуираните компании веќе користат некоја од нив (некои компании користат и повеќе 
мерки).Најмногу се користат мерките за субвенционирано вработување, а некои го 
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комбинираат со мерките за самовработување. Оние кои не ги користат мерките, сметаат 
дека процедурите се комплицирани, и редовно се обврзани да испраќаат извештаи, кои 
дополнително ги оптоваруваат.  

 
График 17:  Национални мерки за вработување 

Во однос на тоа дали добиваат поддршка од институциите на Централна власт, од 
локалната самоуправа, Центарот за развој на Североисточниот плански регион, како и 
Стопанските комори и невладините организации, во најголем процент компаниите изјавија 
дека не добиваат никаква или многу мала поддршка од споменатите чинители. Многу мал 
процент, не повеќе од 10%, изјавиле дека може и подобро. Исто така мал е процентот на 
компании кои изјавиле дека имаат поддршка од Стопанските комори (најчесто беше 
истакнувано дека компаниите само членуваат во Стопанската комора, без притоа да увидат 
посебен бенефит). Околу 30% од компаниите изјавиле дека имаат поддршка од граѓанскиот 
сектор.  

 
График 18:  Поддршка на компании од институции 

Но, и покрај тоа што најголем дел од компаниите изјавиле дека не добиваат поддршка од 
локалните власти односно единиците на локалната самоуправа, 11% од нив, сметаат дека 
немаат никаква потреба од поддршка од ЕЛС, додека речиси половина од испитаниците 
(42%) истакнуваат дека имаат потреба од подобрување на поддршката и тоа примарно 
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преку унапредување на инфраструктурата во местото каде работат. Дел од нив (13%) 
сметаат дека локалните власти треба да понудат механизми како финансиски да им 
помогнат, околу 16% сметаат дека треба да им се даде поддршка преку некои 
ослободувања од локалните даноци.  

 
График 19:  Потребна поддршка од ЕЛС 

Работната сила во компаниите  
 
Просечната возраст на вработените во компаниите кои се интервјуирани е 32 години. 
Во однос на националностите, 63% од интервјуираните компании во својот работен состав 
имаат само една националност (само Македонци или само Роми), додека останатите 37% 
имаат минимум две националности (најчесто комбинација Македонци и Роми или 
Македонци и Албанци, при што втората националност е застапена со помалку од 10%).  

Планови за зголемување на бројот на вработени  
 
Околу 60% од вкупно интервјуираните компании предвидуваат дека во следните 12 месеци 
бројот на вработени ќе се зголеми. Со оглед на тоа дека периодот на истражување е 
непосредно пред нова сезона кога поголемиот дел од компаниите имаат интензивирање на 
работата (угостителски компании, градежни компании, и други дејности што се сезонски 
зависни), па оттука поголем процент од нив очекуваат зголемување на бројот на вработени. 
Никој од интервјуираните компании не очекува дека бројот на вработени ќе се намали, 
додека 43% од нив очекуваат дека бројот ќе остане ист. 
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График 20:  Тренд на вработени во споредба со претходна година 

 

Барани квалификации за нови вработувања 
 
Во поглед на профилот на вработени кој им е потребен, компаниите имаат најголема 
потреба за работници со средно образование како на пример келнери, физички 
неквалификувани работници, продавачи, дистрибутери и слично. Во однос на локациите 
од каде се бараат работната сила, работодавачите одговориле дека најчесто лицата 
доаѓаат од населеното местото каде што е (најблиску до) регистрирана компанијата, а 
помал процент (до 15% во просек) од регионот.  

Нешто помалку од 60% од интервјуираните компании во таргетираните градови, сметаат 
дека за нив е подеднакво важно искуството но и образованието на потенцијалните 
вработени. Ниту еден од работодавачите не изјави дека не е задолжително ниту од едното 
ниту од другото, односно дека секој може да ја научи и лесно да се совлада работата.  Во 
просек, на скоро 40% од компаниите им е поважно какво искуство имаат кандидатите, 
додека само на 3% од компаниите им значи образованието при вработување (ова најмногу 
се однесува на градинките или некои други образовни институции, даде што за работа е 
задолжителна диплома во областа).  

 
График 21:  Искуство наспроти образование 
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Според видувањата на компаниите, во групата на потребни квалитети, но кои тешко се 
наоѓаат на пазарот е професионалноста и лојалноста како квалитети кои се е од 
исклучително значење. Квалитети и вештини кои се потребни за компаниите се 
комуникациските вештини, лојалност и професионални вештини. 

 
График 22:  Потребни квалитети од вработени 

Процес на регрутација и селекција  
 
Според изјавите на претставниците на компаниите за пристапот кој го користат за 
пронаоѓање на профилите на работната сила, иако голем дел од нив објавуваат огласи 
преку националната Агенција за вработување, бидејќи е задолжително, сепак најголем дел 
од дури 83% од нив, најмногу доверба имаат во препораката која ќе ја добијат од свои 
познаници, соработници. Дел од испитаниците, околу 30% користат социјални медиуми и 
интернет огласувачи за објавување на повик за нови вработувања, додека 20% од 
компаниите изјавија дека заинтересираните можат да им пристапат и да поднесат барање 
за вработување.  

 
График 23:  Пристап за пронаоѓање на работна сила 
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Во однос на начинот на селекција на кандидатите, 47% од компаниите им даваат простор 
на кандидатите да ги покажат своите вештини преку пробна работа, и тоа го сметаат за 
најреален начин на оценување на квалитетот на потенцијалниот вработен. И покрај тоа 
што најголем дел од компаниите им даваат шанса на лицата кои се по препорака, 39% од 
нив вработуваат по таа основа без при тоа кандидатите да бидат тестирани или пробно 
ангажирани. Околу 21% од компаниите ги тестираат своите кандидати за вработување. 
Најголем дел од компаниите односно 55% имаат изјавено дека можат да ги проценат и 
само со интервју, но најчесто, различните пристапи за селекција на кандидати ги 
комбинираат, како на пример, интервју со пробна работа, препорака и интервју, и сл.  

Донесување на одлука за вработување најголем дел (84% од контактираните компании) 
се носи на ниво на директорот/управителот/менаџерот на компанијата,со оглед на тоа што 
се работи за микро и мали претпријатија, а околу 13% од компаниите формираат одбор. 

  
График 24: Ниво на селекција на кандидати за вработување  и ниво на носење одлука за вработување 

 

Перцепции на компаниите за можности за напредок 
 

Во однос на можностите за професионален напредок во компаниите кои се дел од 
истражувањето, 80% сметаат дека нивните компании нудат можност за напредок, додека 
останатите 20% сметаат дека компаниите се мали, и можностите се ограничени или 
воопшто ги нема. Делот на компаниите кои сметаат дека има можности за професионален 
напредок во нивните компании, но се реални дека може да се напредува само едно до две 
скалила, започнувајќи од најниското.  

За надградување на вештините на вработените, биле спроведени само обуки од 
поискусните вработени на ново-вработените, кои биле на трошок на компаниите. За обуки 
на кои биле испратени вработените, надвор од компанијата, не беше споменато од ниту 
еден претставник од компаниите.  

Компаниите (63%) сметаат дека доволно ги мотивираат своите вработени за работа, со 
обезбедување на поволна работна атмосфера, или 58% од нив сметаат дека обезбедуваат 
солидни плати кои се доволна мотивација за вработените. Дел од нив (28%) ги стимулираат 
преку награди за редовност или награди за успешност при постигнување на предвидени 
таргети, додека 15% од нив сметаат дека не се предвидени посебни активности за 
мотивација и стимулација на вработените затоа што лесно може да се најдат работници.  
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При тоа, 85% од компаниите сметаат дека вработените се задоволни од работата во 
односните компании, бидејќи одговорните сметаат дека се обезбедени сите услови за 
поволна работна атмосфера, додека останатите 15%, претпоставуваат дека се задоволни, 
затоа што никој не се пожалил за некои посебни забелешки.  

 
График 25: Активности за мотивирање на вработените 

 

Забелешките и (не)задоволство на вработените на работните места, компаниите (43% од 
нив) ги осознаваат преку директен разговор со вработените, додека 28% од компаниите 
немаат воспоставено систем, бидејќи секој од вработените има право да ги изнесе своите 
забелешки во секое време. Од вкупно интервјуираните компании, 28% велат дека засебно 
го анализираат секој случај. 

 
График 26:  Систем за мерење на задоволството на вработените 

 

Во своите излагања, 78% од компаниите велат дека ги консултираат вработените во 
плановите за подобрување/усовршување на производите или услугите, или за работи 
поврзани со работењето на компаниите, а 15% од компаниите не се консултираат со 
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вработените, затоа што сметат дека менаџментот е доволно упатен за самостојно да 
донесува одлуки.  

 
График 27:  Консултација со вработените 

 

Компаниите и практиканството 
 

Бидејќи како главен проблем постојано беше истакнуван недостигот на квалификуван 
работен кадар, и дека образовниот систем не ги продуцира потребните кадри, 70% од 
испитаните компании се изјаснуваат дека би соработувале со стручни училишта или некои 
институти со цел да идентификуваат главни потреби за кадри кои се потребни во секторот 
во кој работат и со цел зајакнување на капацитетите на учениците, покрај теоретско 
познавање да се стекнат со практични вештини.  

Скоро 80% од компаниите се заинтересирани да примат практиканти во своите 
организации, бидејќи сметаат дека практикантската работа е подеднакво корисна и за 
компанијата и за лицето кое што ја обавува. Дел од тие што не се заинтересирани, велат 
дека типот на работа не дава простор за практиканти, или пак имаат недостаток на време 
за да го менторираат практикантот.  

Поголем е процентот на компании (90%) кои се заинтересирани да примат практиканти 
Роми,  доколку друга институција која се залага поттикнување на вработливоста и 
зголемување на капацитетите на младите невработени Роми во таргетираните градови, им 
обезбеди соодветен надомест на лицата практиканти. Малиот дел (10%) од тие што не се 
заинтересирани за таква соработка велат дека едноставно немаат потреба бидејќи се 
микро/ мала компанија.  

Околу 90% од компаниите кои се заинтересирани да примат практиканти Роми, оставаат 
простор практикантската работа да се извршува директно во оперативниот дел , а помалку 
во останатите сектори на компанијата (доколку ги има, на пример во финансии, 
администрација, маркетинг, правен сектор и слично.).   
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График 28:  Искуства и можности за практикантска работа 

 

Од вкупно интервјуираните компании, 49% имале искуство со практиканти во последните 
три години, и тоа во секторот за производство. При тоа, истакнуваат дека практикантите се 
стекнале со соодветни вештини, иако нивниот придонес во зголемувањето на ефикасноста 
на компанијата е многу мал. 

 

Перцепции на компаниите за потенцијалните вработени Роми 
 
Посебен фокус во истражувањето беше ставено на работната сила која ја нудат младите 
Роми во таргетираните градови. Во однос на перцепцијата на компаниите дали 
(потенцијалните) вработени Роми ефикасно ја извршуваат својата работна задача во 
споредба со останатите вработени, најголем дел односно 80% сметаат дека нема никаква 
разлика, додека мал процент сметаат дека е и подобра.  
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График 29: Ефикасноста на Ромите во однос на останатите вработени 

 

Исто така, ставот на поголемиот дел од компаниите е дека воопшто немало, или не 
предвидуваат дека би имало некаков проблем доколку вработат Роми, во однос на 
интерперсоналната комуникација со останатите вработени, или нетолерантност поради 
различна националност. Мал е процентот на компании (околу или помалку од 5%),  дека 
доколку вработат Роми, би имало проблеми во комуникацијата, нетрпеливост од страна на 
останатите вработени, помала одговорност при извршување на работата и слично. Скоро 
сите компании одговорија дека не е битно од која националност е вработениот, се додека 
си ја врши својата работа.  

 
График 30: Проблеми со (потенцијално) вработените Роми 

 

Иако не гледаат дека би се појавиле одредени предизвици при вработувањето на Роми, 
сепак сметаат  најголеми предизвици генерално за пазарот на труд, е нискиот степен на 
формално образование, како и мотивацијата на Ромите формално да се вработат. Голем 
дел од компаниите изјавија дека имале искуство и разговор за вработување на Роми, но 
истите би сакале да работат не пријавени во Агенцијата за вработување, со цел да не ја 



45 
 

изгубат социјалната парична помош која што секој месец ја добиваат, која е многу помала 
од платата која што би ја заработувале. 

 
График 31: Предизвици за намалување на невработеноста на Ромите 

 

Дел од интервјуираните компании, воопшто не знаат или не размислувале како да се 
интегрираат Ромите, или да се зголеми нивната вработливост, додека 28% сметаат дека 
формалното образование е од исклучително значење, бидејќи голем дел од Ромите во 
нивната средина, немаат основно образование. Исто толкав процент сметаат дека треба 
да се зголемат нивните практични вештини.  

 
График 32: Потребни области за вработување на младите Роми 

 

Во текот на изминатата година, 75% од компаниите ги пополниле потребните работни 
позиции, додека останатите 15% изјавиле дека останале непополнети поради недоволна 
заинтересираност од страна на невработените, односно недоволна квалификувана 
работна сила која би се заинтересирала да работи. 
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Генералниот впечаток од сите интервјуирани компании е дека во својата организација би 
примиле практикант Ром, доколку некоја друга институција ги покрива да трошоците. Исто 
така, скоро сите од компаниите изјавуваат дека немаат  предрасуди и стереотипи во врска 
со националноста на вработените, но дека главно ограничување е најчестото ниско 
образование на Ромите во средината во која се наоѓаат. Покрај формалното образованите, 
предвид ги земаат и практичните вештини, кои исто така сметаат дека се на ниско ниво. 

Во просек, 90% од компаниите веднаш ги пополнуваат ниско квалификуваните работни 
позиции. Во оваа категорија најчесто спаѓаат компаниите кои имаат потреба од следните 
профили: мануелни работници во производство, продавачи, келнери и сл. Потребно им е 
од 1 месец да ги пополнат потребните работни.  Во случај кога компаниите не би можеле 
да ги пополнат работните позиции, најголем дел до нив изјавуваат дека би намалиле 
критериумите за работа. После тоа би пристапиле со зголемување на платата со цел 
поголема атрактивност на работната позиција.  
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7. Заклучоци и препораки 
 
Имајќи го во предвид профилот на невработените од една страна (врз основа на 
направеното истражување), а од друга страна видувањето и потребите на компаниите во 
однос на работната сила, може да се утврди дека постои јаз помеѓу потребите на 
компаниите и на квалификациите и перцепциите на невработените кои бараат работа на 
пазарот на трудот. Со оваа се потврдуваат и глобалните трендови во Македонија, но и 
наодите на АВРМ, со што можат да се донесат следните заклучоци и препораки кои се 
генерални, а се применливи за младите Роми.  
 
- Предизвиците со кои се соочуваат компаниите во таргетираните и 

истражуваните градови, освен во исказите за неусогласеност на побарувачката на 
работна сила со образовниот систем, значаен предизвик остануваат и нестабилноста на 
економските политики во државата како и предизвиците за пристап до финансиски 
средства.  

- Вештините кои ги поседуваат младите невработени Роми се критични за 
деловниот сектор но и за општеството во целост. Недостатокот на технички 
вештини кои се стекнуваат во и надвор од формалното образование, а кои се неопходни 
за деловниот сектор се главниот проблем за усогласување на потребите со деловниот 
сектор таргетираните градови Скопје, Кочани, Тетово и Битола. 

- Потреба за од подигнување на нивото на образование, или унапредување на 
средните стручно образование и нивните програми кои ќе бидат во согласност со 
карактеристичните потреби на деловниот сектор и дејностите, но и воведување на 
платено практиканство како задолжително за средните стручни образовни институции; 
Овој начин на локално усогласување на потребите би можело да има значаен ефект 
локалниот економски развој;  

- Недостаток на иницијативи за претприемништво и сопствено започнување на 
деловен подвиг, а преферирање на јавниот сектор како најпосакуван работодавец, е 
појава која се јавува посебно кај невработени лица со високо образование, што 
претставува посебен предизвик бидејќи овие лица сметаат дека квалитетот на работата 
на приватниот сектор е полош од оној на во јавниот сектор; 

- Платено практиканство и обука на работно место е пристап но и алатка за 
усогласување на потребите која би била прифатена во поголема мера и од страна 
на компаниите но, и невработените, па оттука треба да се унапреди и промовира од 
страна и на локалните чинители. На овој начин, пристапот на учење на работното место 
може да се покаже и како ефективен во градењето на човечкиот капитал посебно за 
ниско-квалификуваните невработени.  

- Деловниот сектор во таргетираните градови покажува ограничено 
користење на форми за регрутација, имено компаниите не користат надворешна 
помош за идентификување на соодветен кадар, додека најчесто користен метод за 
регрутирање на работници е по препорака, при тоа ретко користејќи други начини за 
изнаоѓање на соодветна работна сила.   

- Голем дел од деловните субјекти кои беа дел од оваа истражување ги користат и имаат 
доверба во ефектот на субвенционирањето на трошоците за нови 
вработувања. Сепак дел од нив ги гледаат мерките со скептицизам, или пак како 
процедура која е сложена да се следи, што укажува на потребата за ревидирање и 
евалуација на тие мерки.    
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