
 

1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преглед на спроведувањето на Стратегијата за Роми  
во Р. Македонија во 2016 и 2017 година  
 

 

 

 
 

Центар за економски анализи – ЦЕА 
Институт за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март, 2018 



 

2 
 

 

 

Овој документ е подготвен во рамки на проектот Civil Society for Roma Integration - In 
the Shadow / Граѓанското општество за интеграцијата на Ромите – Во сенка, 
спроведуван од ЦЕА и Ромалитико. Проектот е поддржан со грант од Институт 
Фондација Отворено Општество во соработка со Ромски Иницијативи на Фондација 

Отворено Општество.  

Наведените мислења во оваа публикација се мислења на авторите и не ги одразуваат 

секогаш мислењата на донаторот.  

------------------------- 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

Содржина  

 

 
Кратенки........................................................................................................................................................................ 4 

1. Институционална поставеност ...................................................................................................................... 7 

1.1. Национална ромска контакт точка ........................................................................................................... 8 

1.2. Меѓу-министерско тело ............................................................................................................................... 9 

2. Преглед на постигнувања  на утврдените национални стратешки приоритети ..............................11 

2.1. Приоритет: Вработување ..........................................................................................................................12 

6.1. Приоритет: Домување ................................................................................................................................27 

6.2. Приоритет: Образование ...........................................................................................................................42 

6.3. Приоритет: Здравство ................................................................................................................................52 

7. Процес на консултации ..................................................................................................................................59 

8. Приоритети кај граѓанскиот сектор и контекст .........................................................................................65 

9. Заклучоци ..........................................................................................................................................................66 

Користени извори .....................................................................................................................................................69 

 

 
 
 



 

4 
 

 

Кратенки 
 

 

АВРМ 
 

Агенција за вработување на РМ 

АДСДП  
 

АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за 
Република – Скопје 

БИЈК 
 

Барање за информации од јавен карактер 

ГО 
 

Граѓански организации 

ДЗС 
 

Државен Завод за Статистика на РМ 

ЕЛС 
 

Единици на локална самоуправа 

ЕУ 
 

Европска Унија 

ИПА 
 

Инструмент за претпристапна помош 

ЛАП 
 

Локален акциски план 

МбР 
 

Министер без ресор 

МОН 
 

Министерство за образование и наука 

МТВ 
 

Министерство за транспорт и врски 

МТСП  
 

Министерство за труд и социјална политика 

НАП 
 

Национален акциски план 

НКТ 
 

Национално координативно тело за имплементација на стратегијата за Ромите  

ОИСР 
 

Одделение за имплементација на Стратегијата за Ромите 

РИЦ 
 

Ромски информативен центар 

РМ 
 

Република Македонија  

ФГ 
 

Фокус групи 

ЦЕА 
 

Центар за економски анализи 

 



 

5 
 

 

 

Вовед 

 
Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 (оттука па натаму стратегијата) е континуитет 
на претходната стратегија која го опфаќаше периодот 2005-2015 година. Оваа 
стратегија е преточена во четири акциски планови од 2016 година, за исто толку 

приоритети идентификувани во овој национален стратешки документ.   

Исполнувањето на стратегијата и на националните акциски планови се во надлежност 
на ресорните министерства во согласност со приоритетните области, но добар дел од 
идентификуваните и очекувани резултати кои се вклучени во плановите се активности 

кои се или биле планирани да се спроведуваат од граѓанските организации.  

Следењето и степенот на исполнетост на овие планови според стратегијата се 
дефинирани да бидат во рамки на работната група на Владата односно Националното 
координативно тело за имплементација на Стратегијата за Ромите, како структура што 
треба да ја следи и насочува имплементацијата на стратегиите и политиките за 

социјална инклузија и интеграција на Ромите 

Во однос на буџетските импликации врз буџетот на РМ, истите четири ресорни 
министерства (Министерство за труд и социјална политика, Министерство за 
транспорт и врски, Министерство за образование и наука, Министерство за здравство) 
како и Министерот без ресор одговорен за проведување на Стратегијата за Ромите 
(како национален координатор) со средства од Буџетот на РМ, спроведуваат една 
буџетска потпрограма која е со назив Поддршка на имплементација на стратегијата за 
Ромите. Кај некои пак буџетски корисници се јавуваат дополнителни потпрограми кои 
се во рамки на приоритетите (како на пример Министерство за образование со 
потпрограма Проект за поддршка на средното образование на Ромите, Министерство 
за транспорт и Врски потпрограма изградба на социјални станови, итн.). Висината на 
буџетите за потпрограмите варира од година на година, меѓутоа со нагорен тренд во 
однос на апсолутната вредност на издвоените средства. Изворите за финансирање се 

основен буџет на РМ како и донации.  

Во услови на системски недостаток на адекватни системи за следење на успешноста 
(и во делот на буџетирање - performance budgeting и во имплементација performance 
measurement) постои потреба од воспоставување на систем за следење на степенот 

на имплементација на стратегијата односно на постигнувањата и исходите.  

Оттука, двете партнерски организации Центар за економски анализи (ЦЕА) Скопје и 
Институт за Истражување и Анализи на Политики – Ромалитико, поддржани од  грант 
од Фондацијата Институт Отворено Општество во соработка со Ромски иницијативи на 
Фондацијата Отворено Општество, го подготвија овој извештај како преглед на 
постигнувањата во 2016 година односно реализацијата како од оперативна така и 
буџетска перспектива, како и за 2017 година до оној степен до кој се достапни 

информации.  

Целта на овој извештајот е даде видување и преглед на спроведените мерки од 
стратешките документи на државата во 2016 година, да ги сподели со засегнатите 
страни и да упати на можни насоки за унапредување, а во согласност со потребите и 

приоритетите на граѓаните.  

При прибирање на информациите и податоците за подготовка на овој документ 
користени се секундарни и примарни податоци. Секундарните податоци и информации 
кои се користени во овој документ главно се базирани врз стратешките документи и 
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националните акциски планови како и документи објавени и достапни од страна на 
надлежните министерства. Примарните податоци се прибрани преку разговор со 
претставници од надлежните институции кои се/биле членови во НКТ како и преку 
информации прибрани преку БИЈК. Наодите од овој документ беа дополнително 
дискутиран и споделен со други ГО кои работат/работеле во некоја или сите 
приоритетни области преку организација и фасилитирање на фокус групи со цел 
прибирање на поголем опсег на информации кои ги имаа граѓанскиот сектор во РМ.  
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1. Институционална поставеност  
 

 
 
Постоењето, а оперативниот застој во функционирањето на националното 
координативно тело како меѓу-министерско тело кое треба да го следи прогресот на 
имплементација на среднорочната стратегија во разгледуваниот период, е значаен 
предизвик во институционалното функционирање, кој произлегува како појава меѓу 
другото и од релативно долгата политичка криза во Македонија која кулминираше во 
2016/2017 година.  
 
Неусогласената улога како политичка, оперативна така и улогата во следењето на 
имплементацијата на стратешкиот документ, посебно изразена помеѓу двете 
министерства (МТСП преку Одделението за имплементација на Стратегијата за 
Ромите-ОИСР од една стана и Министерството без ресор од друга страна) 
продолжува и во овој период.  
 
 
Визуелен приказ за институционална поставеност: имплементација и следење на 

Стратегијата и НАП 
 

Национално 

координативно тело НКТ
за спроведување на 

стратегијата за Ромите

(2004)

координирање на политиките 

на централно ниво

15 членпви

Спветпдавнп телп на 
министри 

План

МТСП, ОИСР (2008, 2012)
административна и техничка 

поддршка

Национален координатор – МБР 
задплжен за имплементација на 

стратегијата 
Кпнтакт Тпчка

ГОП

Периодичен мониторинг и 

евалуација 

Извештаи

Банка на податоци 

Следеое на 
имплементација  

Инфпрмира 
Владата и 
Јавнпста

Пп пптреба 
МТВ МК

МбР -
НКИДСР (2)

СЕП ГО (2)МТСП (2)

МЗ УАУКПЗРМ

МНР

МОН - УОЈЕЗ

МЛСАВРМ
МВР

МФ

ДЗС

Инфпрмира 
Владата и 
Јавнпста

 
 

Извпр: Приказ за институципнална ппставенпст за имплементација и следеое на стратегијата за Рпмите, приказ на автприте врз 
пснпва на стратегијата и заклучпци пд 50 седница на Влада  2018 гпдина 
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1.1. Национална ромска контакт точка  
 

 
 
Националната ромска контакт точка во Република Македонија е и продолжува да биде 
Министерот без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување 
на состојбата на Ромите во Република Македонија, (оттука па понатаму кратенката 
МбР).  
На крајот на календарската 2017 година, министерот без ресор, кој ја врши оваа 
функција од крајот на месец мај истата година, се менува. Дотогашниот министер оди 
во законодавниот дом како пратеник, додека на негово место се назначува друг 
министер без ресор, задолжен за имплементација на Стратегијата за Ромите во РМ.  
 
Иако промената на МбР се случи на крајот на 2017 година (25.12.2017 година), до 
крајот на месец јануари 2018 година, податоците и информациите вклучително и 
контакт податоците на официјалната веб страница на министерството (http://www.mbr-
ds.gov.mk) се застарени и необновени.  
 
Иако подолг период преку соопштение на официјалната веб страница се најавува 
промена и унапредување, истата не е ажурирана1. Дополнително, при барање на 
информација за официјална електронска пошта за “новиот” министер (средина на 
месец јануари) 2018 истата не постои односно се уште не е изготвена. Промена на веб 
станицата е видена на почетокот на февруари каде се објавени неколку новости за 
остварени средби2.  
 
Во истиот период се забележува и намалување, односно недостаток на објавување на 
информации и соопштенија од било каков информативен карактер на официјалната 
веб страница на МбР, што дополнително го намалува информирањето на јавноста во 
однос на новините во рамки на министерството без ресор. Од месец февруари 
информирањето за средби на МбР со други министри и институции се интензивира.  
 
Позицијата на претходниот министер во однос на унапредувањето на состојбата на 
Ромите во Македонија се фокусираше на унапредување на социјалната состојба на 
Ромите со фокус на социјалните и трудовите политики. Имено, при промоција на 
планираната програма изјавува дека “Акцентот и приоритетот на мојот кабинет 
ќе биде ставен во делот на домувањето, образованието и вработувањето преку 
нудење на нови програми за самовработување од Агенцијата за вработување. Тоа 
се нашите приоритети што ги определивме до крајот на 2017 и за следната 2018 
година, изјави министерот.3”  

 
Во текот на месец ноември 2017 година, а по подолг период во Македонија се 
организира Семинар за Ромите (Roma Seminar), организиран од МбР во соработка со 
МТСП-ОИСР.  
 

                                                             
1 http://www.mbr-ds.gov.mk/?q=taxonomy%2Fterm%2F4, видено на 25.01.2017 
2 http://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node, видено на 06.02.2018 
3 http://a1on.mk/archives/765010, видено на 25.01.2017 

http://www.mbr-ds.gov.mk/
http://www.mbr-ds.gov.mk/
http://www.mbr-ds.gov.mk/?q=taxonomy%2Fterm%2F4
http://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node
http://a1on.mk/archives/765010
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1.2. Меѓу-министерско тело  
 

 
Меѓу-министерското координативно тело во Македонија е (формално) формирано 
уште во 20044 година како Национално координативно тело за имплементација на 
стратегијата на Ромите (оттука натаму НКТ ќе се користи како кратенка за 
националното меѓу-ресорско координативно тело за имплементација на стратегијата 
за Роми).  Со формирањето на ОИСР во склоп на МТСП, (2008 година, а во функција 
од 2012), одговорноста за координирање на работата на НКТ (како тело за 
координирање на политиките на централно ниво) е поделена помеѓу двете институции 
со фокус на ОИСР на: “соработка со Националното координативно тело и 
административна и техничка поддршка на Националното координативно тело”.  
 
НКТ е формирано со конкретна улога и тоа како структура што треба да ја следи и 
насочува имплементацијата на стратегиите и политиките за социјална инклузија и 
интеграција на Ромите. Имено, во документот Ревизија на националните акциските 
планови на Декадата на вклучување на Ромите 2005-2015, а за периодот 2009-20115 
се наведува дека НКТ треба и ги има следните задолженија:  
 

- Да обезбеди ефективна координација помеѓу државните институции и 
граѓанските здруженија;  

- Да надгледува спроведувањето на националните акциони планови од Декадата 
за вклучувањето на Ромите 2005-2015;  

- Да го советува Националниот координатор и Единицата за бараните водечки 
мерки за обезбедување на правилно спроведување на националните акциони 
планови6 

 
Стратегијата за Ромите во РМ 2014-20207 исто така ги дефинира надлежностите на 
НКТ, и тоа: 

- Дизајнира и имплементира процеси на стратешко планирање;  
- Подготвува релевантни Стратегии и Акциски планови; 

 
Овие надлежности се дополнително дефинирани (види повеќе во стратегијата страна 
122 до 125)  меѓу другото и со иницирање на подготовка на годишни оперативни 
планови (ГОП), периодичен мониторинг и евалуација вклучително и подготовка на 
извештаи, како и банка на податоци за социјална инклузија на Ромите.  
 
Меѓутоа, вакви документи кои се однесуваат на годишно планирање на оперативно 
ниво или пак извештаи за следење и евалуација на постигнувањата од стратегијата, за 
разгледуваниот период не постоеја односно не беа достапни.  
 
Стратегијата укажува на следното “Со работата на НКТ раководи Министерството 
за труд и социјална политика во соработка со кабинетот на националниот 
координатор на Декадата и Стратегијата за Роми”, но сепак нејасната поделба на 

надлежностите и одговорноста за координирање на работата на НКТ помеѓу МТСП 
(Одделението за имплементација на Стратегијата и Декадата за вклучување на 
Ромите) и Министерството без ресор, останува и во овој период.  

                                                             
4 Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf 
5 http://www.mbr-ds.gov.mk/files/documents/RevisedNAPsRomaDecade2005-2015-period2009-2011MK.pdf, 
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/revizija_nap_dekada.pdf 
6 Ibid. 
7 Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, Страна 124 

http://www.mbr-ds.gov.mk/files/documents/RevisedNAPsRomaDecade2005-2015-period2009-2011MK.pdf
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Во 2016-2017 година решенијата за именување или менување на членовите на НКТ во 
Службен Весник на РМ подолг период не се објавуваат па, оттука последните 
номинирани и избрани членови според достапните податоци во Сл. Весник (12/2012 
година) се застарени и членовите се подолг период со истечен мандат (мандат од две 
години со можност за реизбор). Дополнително, координацијата во разгледуваниот 
период 2016–2017 затајува. Неофицијалните информации (во недостаток на јавни 
информации или записници) укажуваат дека постоеле два состаноци на НКТ во текот 
на 2016 и еден до два во почетокот на 2017 година. Меѓутоа, посетеноста односно 
присуството на членовите е незадоволително ниво посебно во однос на редовното 
присуство на сите членови на ГО8 како и од заклучоците од овие средби.  
 
Селекцијата на претставниците на ГО во НКТ (вкупно 15 членови од кои 2-ца 
претставници од граѓанскиот сектор) е процес кој (треба да) се основа на консензус на 
претставници на граѓанските организација односно со избор на претставници преку 
процес кој е само-фасилитиран од страна на ГО.  
 
Оттука, улогата на НКТ за следење и насочување на имплементацијата на 
стратегијата е незадоволително исполнета во овој период. Постои недостаток на 
транспарентност во однос на обзнанување на работата и заклучоците на состаноците. 
Не постојат јавно достапни извештаи или заклучоци од овие состаноци. Оваа 
дополнително укажува на недостаток на утврден процес на следење на 
имплементацијата на стратегијата во адекватна односно било каква форма. Како 
резултат се отежнува координацијата на министерствата од различни ресори, а кои се 
засегнати со имплементацијата на акциските планови, кои произлегуваат од 
стратегијата.  
 
Постојат неформални најави уште од крајот на 2017 година дека ќе се “возобнови” и 
операционализира работата на НКТ меѓутоа се уште истото не е направено (крај на 
јануари 20189.  
 
Врз основа на Нацрт записник од Педесеттата седница на Влада на 23.1.201810 година 
усвоени се заклучоци според кои МбР е назначен и задолжен за повеќе точки кои се 
однесуваат на имплементација на стратегијата за Ромите и тоа меѓу другото 
вклучуваат и: негово назначување за национален координатор за имплементација на 
стратегијата и НАП, како и за Национална контакт точка за проектот Интеграција на 
Ромите 2020, е задолжен за координација на ревизија на стратегијата и НАП до 
декември 2018, да подготви предлог одлука за формирање на Советодавно тело на 
министри за следење на НАП-овите, до март 2018 да се изготви план за мониторинг 
и да се воспостави НКТ, да се прави еднаш годишно анализа на општите јавни 
политики со сите приоритетни области, се задолжува МбР најмалку три пати годишно 
да одржува средби до ГО и секој четири месеци да информира Владата за 
активностите во Стратегијата за Ромите и НАП и да ја известува јавноста за 
реализацијата и др. 
 
Според истиот заклучок се задолжуваат министерствата до септември да ги 
интегрираат го годишни планови и програми активностите од стратегијата и НАП со 
предвидување на буџетски средства, и се задолжува МЛС да поддржи креирање на 
ЛАП, и поддржи нивна имплементација и др.  

                                                             
8 Изјави на членови на НКТ 
9 Видено на 6.2.2018, http://www.mbr-ds.gov.mk/ 
10 Извадок од Нацрт записник од педесеттата седница на Владата на РМ одржана на 23.01.2018, точка 83. Прашања и предлози 
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2. Преглед на постигнувања  на утврдените национални 
стратешки приоритети 

 
 
 
Стратегијата за Ромите во Република Македонија се однесува на периодот 2014 
година до 2020 година и датира од јуни 2014 година. Националните акциски планови 
(НАП) пак кои произлегуваат од стратегијата се донесуваат две години подоцна и тоа 
април 2016 година  (освен НАП здравство кој е донесен декември 2015 година, додека 
акциски план за култура не е подготвен). Сепак и покрај доцнењето, овие акциски 
планови претставуваат основа за подготовка на годишните оперативни планови како и 
следење на постигнувањата во стратешкиот планиран период.  
 
Кај сите приоритетни области за кој е изготвен НАП, недостасува адекватен систем на 
следење на постигнувањата. Најпрво ограничувањето е резултат на недостаток на 
секогаш мерливи и споредливи појдовни индикатори (baseline),  а онаму каде постојат 
временската рамка не е јасно утврдена (односно дали појдовниот индикатор се 
однесува за 2016 година или за порано, или пак е временски период од повеќе години 
до 2016 години).  
 
Дополнително ограничување претставува нејасно утврдливиот степен на 
постигнување на резултатите за период од една година (најчеста предвидена 
фреквенција за мерење утврдена во НАП).  
 
Стратегијата (види повеќе во стратегијата страни 126-127) утврдува систем на 
мониторинг преку носење на годишни оперативни планови, а потоа следење на 
реализација на истите. Меѓутоа овие оперативни планови се предвидени само како 
финансиски - буџетски планови (според изјавите на претставници од министерствата, 
но и стратегијата11) иако истите не беа достапни.   
 
Годишна евалуација, која ќе биде спроведувана од НКТ, е исто така предвидена, на 
годишна основа и на полугодишна основа и истите се предвидува да бидат доставени 
до Владата, до Националниот координатор но, да бидат и јавно достапни и 
дебатирани (до јули секоја година). Овие извештаи според информациите од 
надлежните институции не се подготвуваат односно и не се јавно достапни за овој 
период. Од стана на Влада на РМ (преку БИЈК) добиени се квартални извештаи за 
2016 година, кои според заклучок на Влада од 2012 година, МбР ги “прибира” од 
надлежните министерства и ги доставува до Влада на РМ. За 2017 година истите не се 
добиени.  
 
Непостоење на систем на само-следење (мониторинг) и оценка (евалуација), 
нејасните индикатори во комбинација со недостатокот на извештаи за степенот на 
реализација на мерките, и не исполнување на улогата на НКТ за иницирање на 
подготовка на годишни планови проследени со извештаи за постигнувања од 
претходен период, како и вршење на периодичен мониторинг и евалуација и 

                                                             
11 Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014 – 2020, страна 93: 

“Годишни оперативни планови за имплементација на стратегијата на ниво на релевантните национални институции 
/министерства, владини агенции/, (буџетско финансирање); 

- НКТ во декември ќе иницира подготовка на Годишните оперативни планови  ГОП за имплементација на Стратегијата 
за Роми во секоја релевантна институција. Во прилог на истите ќе им доставува извештаи од периодичен мониторинг, 
годишна евалуација (за претходната година) и предлог за ГОП.” 
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подготовка на периодични извештаи (и во овој период) претставува пречка за 
адекватно следење на постигнувањата и реализација на плановите и на стратегијата 
во целост.  
 
Оттука, само онаму каде е мерливо во финансиски показатели, реализацијата може да 
се мери преку реализација на буџетот (потпрограма) што само по себе не претставува 
мерење на резултат и постигнување туку само инпут индикатор, кој пак нужно не 
одговора на основните принципи на економичност, ефикасност и ефективност 
 
Утврдено како предизвик е и непостоењето на статистички податоци на национално 
ниво, кои би биле основа и мерило за споредба. Исто така и на локално ниво во 
најголем дел недостасуваат статистички податоци кои се однесуваат на голем број од 
индикаторите обработени во стратегијата односно НАП-ови.  
 
 
 

2.1. Приоритет: Вработување 
 
 
 
Планиран опсег 
 
 
Во стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, во приоритетната 
област вработување, идентификувана е стратешка определба: Подобрување на 
условите и можностите за вработување и намалување на невработеноста 
ромската заедница а преку тоа и нејзина интеграција во општествените 
текови во Република Македонија.12 
 
Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегија се 
идентификувани во под-областите: Институционална поддршка за вработување 
на Ромите и Зголемување на вработливоста на ромската заедница.13 
 

Оттука, произлегуваат и специфичните стратешки (програмски) цели како дел од 
Стратегијата 2014-2020  по под-области на делување: 
 

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

 
Специфична стратешка цел 1:  Да се зголеми бројот на Ромите евидентирани во 
АВРМ како и на оние кои се вклучени во активните мерки за вработување од околу 
10 % во 2013 година до најмалку 50% до крајот на 2020 година. 
 

2. Под-област на делување: Зголемување на вработливоста на ромската 
заедница  

 
Специфична стратешка цел 2:  Да се зголеми вработливоста на ромската 
заедница преку креирање и имплементација на стимулативни политики и програми 
до крајот на 2020.14 

 

                                                             
12 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf 
13 Ibid. 
14 Ibid. 



 

13 
 

Од друга страна пак, дефинираната стратешка цел како дел од НАП од 2016-2020 е 
следната со очекувани исходи: 
 
Стратешка цел: Зголемени можности за вработување на Ромите на 
достоинствени работни места 
 
 Исходи: 
 

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

2. Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за 
Ромките.15 

 

Во НАП од 2016-2020 година за вработување, има недостаток на мерливи и 
споредливи појдовни индикатори и нејасно дефиниран временски период. 
Дополнително, недостасуваат  и извештаи за следењето и мониторинг за степенот на 
реализација на мерките, па како последица на тоа и постигнувањата не се мерливи. 
Од друга страна, не сите извори на информации и податоци кои се наведени се 
достапни за следење и ја намалуваат можноста од било какво споредување и мерење. 
 
Планираниот опсег на оваа приоритетна област се фокусира на два клучни резултати 
и тоа: 1) пристап на Ромите до Владините програми за вработување и 2) одржливи 
вработувања на Ромите со повисок приход.  
 
Планирани исходи16:  
Исход 1: Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 
2020, посебно за Ромките 
Исход 2 Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, со фокус на 

жените 
 
 
Анализа на постигнување 
 
 
Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 во делот на областа на вработување се 
спроведува преку Министерството за труд и социјална политика (МТСП). МТСП ја 
спроведува Програмата за поддршка на имплементација на Декадата и Стратегијата 
на Ромите преку АВРМ во делот на вработување.  
 
МТСП е вклучена како носител и координатор на имплементацијата на НАП 
вработување. Дополнително, ја координира работата на Ромските информативни 
центри (РИЦ) и подготвува информативно аналитички материјал за нивната работа.  
 
Проектот Ромски информативни центри е започнат од 2007 година и досега во 
рамките на истиот отворени се и функционираат вкупно 12 РИЦ. Во периодот од 2014-
2016 година во 12-те Ромските информативни центри се обратиле вкупно 40.564 лица 
од ромската заедница кои побарале поддршка за различни потреби, услуги, 
логистичка поддршка и информативни средби поврзани со права од социјална 
заштита, здравствена заштита, образование, вработување, вадење на лични 
документи, анти-дискриминација, домување и друго.17 
 

                                                             
15 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20za%20vrabotuvanje_2016x.pdf 
16 НАП Вработување,  http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20za%20vrabotuvanje_2016x.pdf 
17 http://www.mtsp.gov.mk/proekt-romski-informativni-centri.nspx 
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1. Потпрограма БА програма за поттикнување на вработување 
 

АВРМ, преку програмата за поттикнување на вработувањето ги вклучува 
националните активни програми и мерки за поттикнување на вработување преку која 
истите се реализираат. 
 
Стратегијата и политиките за вработување утврдени во повеќе стратешки документи, 
со цел намалување на невработеноста во РМ, се усогласени со политиките за 
вработување што е усвоена од страна на земјите членки на ЕУ. 
 
Во годишниот оперативни план за активни програми и мерки за вработување и услуги 
на пазарот на трудот за 2016 година, дефинирани се видот на активните програми и 
мерки за вработување, целните групи, потребни средства и изворите на средства, како 
и конкретните активности и рокови за субјектите надлежни за имплементација на 
истите, се со цел успешно спроведување на програмите/мерките и услугите за 
вработување предвидени со Програмата за работа на Владата на РМ и Европската 
стратегија за паметен, одржлив и инклузивен пораст- Европа 2020.18 
 
Имено, согласно одговорот на БПИЈК од АВРМ, во дел од услугите19 кои ги нуди,  во 
2016 година биле вклучени вкупно 9.127 невработени Роми од кои, 110 лица биле 
вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување кои ги спроведува 
АВРМ. 
 
Вкупниот број на Роми кои биле вклучени во активните мерки за вработување на ниво 
на РМ за 2016 година изнесува 115 лица од кои 110 лица биле вклучени во некоја од 
услугите кои ги нуди АВРМ.  
 
Понатаму, анализата на постигнувања согласно планираните исходи и резултати од 
НАП вработување за 2016 и 2017 година ги мериме низ низа на индикатори (онаму 
каде што се мерливи). 
 
Исход 1: Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување 
до 2020, посебно за Ромките 
 
Индикатор 1: Број на Роми кои успешно влегле во активните мерки на пазарот на труд 
наспроти бројот на аплицирани во 2015 година изнесувал вкупно 122 Роми од кои 41 
жени Ромки. Во 2016 година вкупниот број на Роми кои успешно влегле во активните 
мерки изнесува 115 наспроти 49 жени Ромки. Таргетот кој што е наведен во НАП 
вработување за 2015-2016 година изнесува најмалку 200 Роми кои успешно се 
вклучени во активните мерки и услуги за вработување од кои најмалку 30% да се 
млади и жени. Согласно податоците од АВРМ, за периодот 2015-2016 година, вкупниот 
број на Роми кои биле вклучени во активните мерки изнесува 237 од кои 38% се жени 
Ромки, што значи дека таргетот од 2016 година е исполнет.  
 
Излезен резултат 1.1: Агенцијата за вработување располага со соодветен 
персонал, опрема и вештини за да им помогне на невработените Роми при нивното 
барање за работа; 
 

                                                             
18 Страна 17 Годишен извештај на АВРМ 2016 
http://www.avrm.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%BD%
D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%9C%202016.compressed.pdf 
19 Професионална ориентација и кариерно советување, помош при барање работа, мотивациски обуки, подготовка за 

вработување и за работа и Едукација за користење на онлајн услугите на АВРМ 
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Индикатор 1: Согласно АВРМ, во текот на 2016 година одржани биле обуки за 
вработените од центрите за вработување за поддршка на невработените лица Роми 
во процесот на барање на работа како дел од содржините за обезбедување на овој 
вид на услуги во рамки на повеќе други одржани обуки за работа со невработени лица 
со посебен осврт на ранливите категории на невработени лица меѓу кои и Ромите. 
Вработените од Агенцијата за вработување посетувале и обуки организирани во 
рамките на проектот “Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и 
малцински групи” како на други обуки организирани од други проекти и институции. 
 
Во текот на 2017 година, вработените од центрите за вработување посетиле обуки за 
развој на локалните акциски планови за инклузија на Ромите во рамки на проектот 
“Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцински групи” 
 
Конкретни квантитативни податоци за бројот на посетени обуки како и бројот на 
вработени од центрите и агенцијата за вработување не се познати. 
 
Излезен резултат 1.2.1: Развивање на програми за професионално советување и 

програми за менторство за Ромите 
 
Индикатор 1: Во 2016 година, АВРМ ја реализирала услугата Професионална 
ориентација и кариерно советување во која биле вклучени 88 невработени.  
 
Покрај овој тип на услуги, биле реализирани и други различни услуги за вработување 
кои вклучувале информации и кариерно советување (помош при барање работа, 
мотивациски обуки, подготовка за вработување и за работа и Едукација за користење 
на онлајн услугите на АВРМ), на кои биле вклучени вкупно 9.039 невработени Роми. 
 
Во 2017 година, услугата Професионална ориентација и кариерно советување била 
повторно реализирана со вклучени 57 невработени Роми додека на другите различни 
услуги кои вклучувале исто така информации и кариерно советување биле вклучени 
вкупно 7.011 невработени Роми. 
 
Согласно овие податоци, а добиени од страна на АВРМ, овој индикатор не е мерлив и 
не може да се утврди неговото постигнување според наведената форма.  
 
Излезен резултат 1.2.2: Организирање на информативни средби со невработените 
Роми за промоција на можности за вработување на Ромите на локално ниво 
 
Индикатор 1: Број на организирани средби за можности за вработување во текот на 
2016 година се реализирани вкупно 144 инфо-средби додека во 2017 година се 
реализирани вкупно 49 инфо-средби кои не се наменети исклучиво за Ромите туку се 
наменети за сите невработени лица кои покрај другите биле вклучени и невработени 
лица Роми.  
 
Бројот на невработени лица Роми кои биле вклучени не е познат. Доколку се земат 
предвид овие податоци од АВРМ, таргетот за 2016 година од организирани 24 средби 
е исполнет. Согласно НАП за вработување, во 2020 година таргетот од организирани 
60 средби, доколку ги земеме предвид горенаведените податоци од АВРМ кои не се 
однесуваат исклучиво за Ромите е исто така исполнет.  
 
Излезен резултат 1.2.3: Споделување на информации  на социјалните мрежи и веб 

портали за можностите за вработување на Ромите 
 
Индикатор 1: Број на споделени информации на веб порталот romainfo.mk во 2016 
година, во делот за вработување има 3 објави од кои ниту една објава која содржи 
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информации за можности за вработување. Во 2017 година повторно не постои ниту 
една објава која нуди информации за вработување. Таргетот од споделени над 20 
информации во 2016 година не е исполнет. 
 
Излезен резултат 1.3: Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални 

квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд 
 
Индикатор 1: Согласно податоците од АВРМ, во 2016 година организирани се 2 обуки 
за задоволување на побарувани занимања на пазарот на труд од кои едната е 
наменета исклучиво за глуви и слепи лица. Обучени биле вкупно 11 лица Роми од кои 
3 жени Ромки. Таргетот за 2016 година е  37% исполнет. 
 
Излезен резултат 1.3.1: Спроведување на програми за професионално обучување на 

лица (вклучително и Роми) за квалификации за занимања кои се побарувани на 
пазарот на труд 
 
Индикатор 1: Во оперативниот план за 2016 година планирани се и организирани 2 
обуки за задоволување на побарувани занимања на пазарот на труд од кои едната е 
наменета исклучиво за глуви и слепи лица.  
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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Исход 2 Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, со фокус 
на жените 
 
Индикатор 1: Во 2016 година, Ромите претставуваат 5,1% од вкупниот број на 

невработени согласно податоците од АВРМ. Таргетот за 2016 година од НАП 
Вработување кој вели Ромите претставуваат 4,7% од вкупниот број на невработени 
лица не е исполнет. Во 2017 година, Ромите претставуваат 5,2% од вкупниот број на 
невработени. Имено, ситуацијата од 2015 до 2017 година не е променета и наспроти 
процентот на невработени Роми во однос на вкупниот број на невработени да се 
намалува, тој се зголемува. 
 
Излезен резултат 2.1.3 Развивање на програма за практикантство на Роми во ССС  и 
високо образование во реноминирани компании 
 

Индикатор 1: Не постојат податоци за точниот број на Роми кои биле вклучени како 
практиканти во реноминирани компании.  
 
Од друга страна, преку ИПА програмата 2007-2013, компонента IV Развој на човечки 
ресурси, во изминатите години беа спроведени низа на проекти за социјално 
вклучување на Ромите на пазарот на труд.20 Една од специфичните цели на 
програмата е да се олесни интеграцијата на поединци од ромската етничка заедница, 
погодени од социјалната исклученост и дискриминација на пазарот на труд и 
општеството, особено фокусирајќи се на економските мигранти, лицата без документи, 
Роми кои живеат во супстандардни услови и жени Ромки, преку зајакнување на 
нивните потенцијали за вработување и имплементирање на социјални иновации.  
 
Излезен резултат 2.4.3 Споделување на информации преку социјалните мрежи и/или 

инфо-портали 
 
Индикатор 1: Во текот на 2016 година, на веб порталот romainfo.mk споделени се само 
3 информации за анти-дискриминација наспроти таргетирани 10 информации. Во 2017 
година, нема ниту една објава која содржи информации за анти-дискриминација.  
 
Излезен резултат 2.4.4 Спроведување на обуки за борба против дискриминацијата за 

давателите на социо-економски услуги 
 
Индикатор 1: Согласно податоците од АВРМ, во 2016 и 2017 година, АВРМ нема 
спроведено обуки за борба против дискриминација за давателите на социо-економски 
услуги.  
 
Излезен резултат 2.4.5 Спроведување на кампања за надминување на 

предизвиците, стереотипите и дискриминацијата со која се соочуваат Ромите во 
пристапот со пазарот на труд 
 
Индикатор 1: Согласно податоците од АВРМ, во 2016 и 2017 година, АВРМ нема 
спроведено кампањи за надминување на предизвиците, стереотипите и 
дискриминацијата со која се соочуваат Ромите во пристапот со пазарот на труд. 
Имено, во НАП Вработување, во овој излезен резултат во делот на имплементатори 
покрај АВРМ, се наведени и ГО/НВО.  
 

                                                             
20 Согласно ИПА програмата за развој на човечки ресурси, проектот Вработување на млади Роми имплементиран од Центарот за 
Економски Анализи, во текот на 2017 година вклучи вкупно 40 млади Роми со завршено минимум средно образование како 
практиканти во бизнис секторот и НВО сектор.  
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Во 2017 година, спроведена е една кампања за намалување на дискриминацијата кон 
ромската етничка заедница организирана од страна на Националниот ромски центар 
(НРЦ).21 Согласно овој податок, таргетот од спроведена најмалку 1 кампања е 
исполнет. 
 
Излезен резултат 2.5 Овозможена застапеност на Ромите како работна сила во 
централната и локалната државна администрација 
 
Индикатор 1: Застапеноста на Роми во централната и локалната администрација во 
2015 и 2016 година изнесува 1,4% од вкупниот број на вработени. Од 2014 година како 
појдовна основа до 2016 година, процентуалното учество на Роми во централната и 
локалната администрација е непроменет, што значи дека и таргетот од 1,4% во 2016 
година е исполнет22. 
 
Излезен резултат 2.5.1 Поддршка при вработувањето на Роми во централната 

државна администрација преку осигурување на транспарентноста во процесите на 
вработување на етничките малцинства 
 
Индикатор 1: Во 2016 година, процентуалното учество на вработени Роми во вкупниот 
број на вработени во државната администрација изнесува 1,4%. Таргетот наведен во 
НАП вработување согласно овој индикатор е исполнет. 
 
Излезен резултат 2.5.2 Поддршка при вработувањето на Роми во структурите на 

локалната јавна администрација преку промовирање на можностите и подигнување на 
свеста кај населението 
 
Индикатор 1: Во 2016 година, бројот на вработени Роми во локалната јавна 
администрација изнесува 40, што значи дека таргетот од 43 вработени Роми не е 
исполнет23. 
  

                                                             
21 кампања за намалување на дискриминацијата кон ромската етничка заедница под мотото: Доста е. Надмини ги 
предрасудите, запознај ги Ромите! е спроведена од страна на НРЦ со поддршка од Советот на Европа како дел од 
програмата Roma Prade. 
22 http://ombudsman.mk/upload/Godisni%20izvestai/GI-2016/GI-2016.pdf 
23 Ibid.  
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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Препораки  
 
1. Усогласување на податоците на ниво на националност помеѓу различните 

институции (носител на политики и спроведувач на политики и мерки) преку 
адекватно водење на евиденција 
 

2. Редовен мониторинг извештај за постигнувањата  на целите и резултатите од НАП 
вработување 

 

3. Креирање достапни податоци кои помагаат во мерење на индикатори на 
успешност на НАП 

 

4. Промена на “казнена” процедура за неможност за користење на услуги и мерки во 
случај на незапазување на рок на пријава во евиденција (без разлика на категорија 
активен или друг барател на работа) во АВРМ 

 

5. Унифицирана примена на можноста за промена на статус на невработеното лице 
од “друг” барател (пасивен) во активен барател на работа и можност за користење 
на услуги и мерки на ниво на канцеларии низ целата држава 

 

6. Проценка и оценка на ефектите и научените лекции од спроведените мерки за 
вработување и унапредување на вработеноста 
 
 

 
Буџет наспроти реализација  
 

1. Потпрограма Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата 
за Ромите  

 
 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 во висина од 18,2 мил денари, за 
фискалната година реализирани се 12,77 милиони денари, што претставува 70% 
реализација. Од вкупните средства кои биле планирани за 2016 година по основ на 
основен буџет реализирани се 91% од средствата (7,61 мил денари), а 52% од 
средствата планирани по основ на донации (5,16 мил ден).  
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2017: Вкупно планираните средства за 2017 година се во висина од 18,6 мил денари, 

што претставува 2% зголемување во однос на 2016 година. Од вкупните средства 
речиси идентичен удел имаат планираните средства по основ на основен буџет и 
донации.  
 
2018: Вкупно планираните средства за 2018 година се во висина од 20,11 мил денари, 

што претставува 8% зголемување во однос на 2017. Од вкупните средства планирани 
за 2018 година удел од 62% (12,42 мил ден) имаат планираните средства по основ на 
донации.  
 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МТСП и 
донации  
 
 

2. Потпрограма БА Поттикнување на вработувањето24  
 
(Мерки за вработување на национално ниво, не само за Роми), буџетски корисник 
МТСП (Централен буџет) и АВРМ (Буџет на АВРМ, Буџет на РМ) 
 
 

 

                                                             
24 Оваа потпрограма е дел од програмата за намалување на сиромаштија, и се однесува на поттикнување на вработувањето 

како програма за имплементација на активни мерки за вработување: “Основна цел на оваа потпрограма е зголемувањето на 
вработеноста како врвен приоритет на Владата на РМ и најдобар начин за справување со сиромаштијата и социјалната 
исклученост. Во рамките на оваа програма планирани се средства за вработувања на децата без родители и родителска грижа.”  
Буџет на РМ за 2017 
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2016: Од вкупно планираните средства за 2016 година во висина од 48,91 мил денари, 

за фискалната година средствата се целосно реализирани во висина од 48,87 
милиони денари преку буџетскиот корисник МТСП, кој вклучува и трансфер кон АВРМ 
во висина од 34,6 мил денари. Дополнително како АВРМ за истата Потпрограма за 
Поттикнување на вработувањето реализирани се 94% од панираните 552,62 милиони 
денари.  
 
2017:  Вкупно планираните средства за 2017 се во висина од 12,153 мил денари (во 

која година не се планирани трансфери кон АВРМ), и истите се околу 15% пониски од 
претходната година.  Дополнително како АВРМ (извори на финансирање фондови) за 
истата Потпрограма за Поттикнување на вработувањето планирани се 767,576 мил 
ден, што е  39% повисока вредност од планираните средства за 2016 година.  
 
2018: Вкупно планираните средства за 2018 се во висина од 13,9 мил денари (во која 

година не се планирани трансфери кон АВРМ), и истите се околу 14% повисоки од 
претходната година.  Дополнително како АВРМ (извори на финансирање фондови) за 
истата Потпрограма за Поттикнување на вработувањето планирани се 987,5 мил ден, 
што е за 29% повисока вредност од планираните средства за 2017 година.  
 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МТСП и 
Фондови – Агенција за вработување на РМ   
 
Приоритети 
 
Согласно Стратегијата за Ромите 2014-2020, во делот на вработување се наведуваат 
следните приоритети: 

1. Институционална поддршка за вработување на Ромите: Зголемен број  на Роми 
евидентирани во АВРМ како и вклучени во активните мерки за вработување. 

2. Зголемување на вработливоста на ромската заедница: Зголемена 
вработливост преку креирање и имплементација на стимулативни политики и 
програми 

 
Податоци и трендови 
 

Индикатор  

Роми        

Мажи  Жени  Вкупно  

Вкупно 
население 
на ниво на 

РМ 

Година Извор 

1. Број на невработени лица 5.720 4.258 9.978 191.837 2017 АВРМ 

     1.1. Број на невработени лица - 
активни баратели 

3.761 2.366 6.127 102.394 2017 АВРМ 

     1.2. Број на невработени лица - 
пасивни баратели 

1.959 1.892 3.851 89.443 2017 АВРМ 

2. Долгорочно невработени лица 2.455 1.443 3.898 59.823 2017 АВРМ 

3. Број на невработени лица за кои не 
постои податок за пријави/одјави во 
социјално задолжително осигурување 

2.626 1.919 4.545 41.728 2017 АВРМ 

4. Број на невработени млади лица 710 480 1.190 20.457 2017 АВРМ 

5. Број на лица вклучени во активните 
мерки за вработување 

130 54 184 / 2017 АВРМ 

Извор: БИЈК, АВРМ 
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Извор: БИЈК, АВРМ 

 
 

 
Извор: БИЈК, АВРМ 

 
 

 
 
Извор: БИЈК, АВРМ 
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Шифра  Индикатор  
Роми  

Вкупно 
население  

Година  Извор Дефиниција  
Мажи  Жени  Вкупно  

Вработување  

ЕМП1 
Процент на 
вработени лица  

      
 743.451 
 број на 
вработени 

 2017 

 ДЗС 
Анкета на 
работна 
сила, 3 
тримесечие 

од 2017 

Вработени - 
лица кои 
работат во 
државни 
институции, 
деловни 
субјекти во 
општествена, 
мешовита, 
задружна и 

недефинирана 
сопственост 
или кај 
приватен 
работодавец; 

ЕМП2 
Процент на 
неформално 
вработени лица  

      

 133.777 
неформална 
вработеност  
апсолутна 
вредност 

 2016 

 ДЗС 
Макстат 
база, 
формална и 
неформална 
вработеност 
според 
полот по 
години 

  

ЕМП3 
Процент на 
невработени 
лица  

 5.720 
(Роми  машки 
пол 
евидентирани 
во АВРМ) 

 4.258 
(Роми женски 
пол 
евидентирани 
во АВРМ) 

 9.978  
(Роми 
евидентирани 
во АВРМ)  

 191.837  
(вкупно 
невработени 
евидентирани 
на ниво на 
РМ во АВРМ)  
 

 2017  АВРМ 

Апсолутен 
број на лица 
Роми и вкупно 
на ниво на РМ 
кои се 
евидентирани 
како активни и 
други 
баратели на 
работа во 
АВРМ 

ЕМП4 

Процент на 
долгорочно 
невработени 
лица  

2.455 
(Роми  машки 
пол 
евидентирани 
во АВРМ) 

 1.443 
(Роми женски 
пол 
евидентирани 
во АВРМ) 

3.898 
(Роми 
евидентирани 
во АВРМ)  

 59.823  
(вкупно 
невработени 
евидентирани 
на ниво на 
РМ во АВРМ)  
 

 2017  АВРМ 

 Апсолутен 
број на лица 
Роми и вкупно 
на ниво на РМ 
кои се 
евидентирани 
како активни и 
други 
баратели на 
работа во 
АВРМ подолго 
од една 
година 

ЕМП5 
Времетраење на 
последното 
вработување  

            (месеци) 

ЕМП6 

Процент на лица 

со никакво 
вработување  

              

ЕМП7 

Процент на 
млади кои не се 
школуваат и не 
се вработени 

 710 
апсолутен 
број на млади 
Роми машки 
пол 

 480 
апсолутен 
број на млади 
Роми женски 
пол 

 1.190 
апсолутен 
број на млади 
Роми 

 20.457 
апсолутен 
број на млади  

 2017  АВРМ 

 Апсолутен 
број на 
невработни 
млади на 
возраст од 18-
29 
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6.1. Приоритет: Домување 
 

 
Планиран опсег 
 
Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (стратегијата) во 
приоритетната област домување идентификува стратешка определба: Намалување на 
јазот во квалитетот на домување помеѓу ромската и не-ромските заедници во 
Република Македонија25.  

 
Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегија се 
поставени во под-областите на делување: Легализација и урбанистичка 
документација, Комунална инфраструктура и Законска регулатива26.  

 
Оттука произлегуваат и целите и мерките како дел од НАП за Домување 2016-202027 
со очекувани исходи: 
“- Обезбедено социјално домување за Ромските семејства од социјално ранливите 
категории; 
- Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и 
спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на 
штетните услови за живеење; 
- Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот и земјата во 
сопственост на Ромите.”28 

 
Како и кај останатите приоритетни области така и во овој НАП недостасува адекватен 
систем на следење на постигнувањата, најпрво како резултат на недостаток на 
секогаш мерливи и споредливи појдовни индикатори (baseline), не јасно дефиниран 
временски период. Дополнително, при недостаток на извештаи и податоци за степенот 
на реализација на мерките, а и поради немањето на систем на следење во склоп на 
надлежните оперативни структури реализацијата и постигнувањата не секогаш се 
мерливи.  
 
Оттука, планираниот опсег на оваа приоритетна област до 2020 година се 
фокусира на три клучни резултати и тоа: (1) социјално домување, (2) унапредување на 
комунална локална инфраструктура и (3) легализација на бесправно изградени 
објекти.  
 
Планирани исходи и резултати29:  
 
Исход 1: Обезбедено социјално домување за ромските семејства од социјално 

ранливите категории, дел од проект Домување на социјално ранливи групи- ФП-1674, 
средства од кредитна линија на Совет на Европа. Вклучително и информирање преку 
РИЦ на МТСП.  
 
Излезен резултат 1.1: Реализирани Проект/и за изградба на станови наменети за 

домување на социјално ранливи групи  
 

                                                             
25 Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf 
26 ibid. 
27 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20domuvanje%202016.pdf 
28 Ibid. 
29 НАП Домување,  http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20domuvanje%202016.pdf 
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Индикатор 1: Зголемување на бројот на социјални станови за ромски семејства за 5% 
во споредба со 2014 = 102 семејства, т.е. 107 семејства во 2016 година, до 112 
семејства во 2020 година.  
 
Индикатор 2: До крај на 2016 година изградени 3 станбени единици со 123 станови, во 
Македонски Брод, Кочани и Гостивар, додека од 2017 до 2020, 16 згради со 940 
станови во Скопје: Шуто Оризари, Сарај и Бутел, Тетово, Велес, Струмица, Пехчево, 
Гевгелија, Виница, Куманово, Свети Николе, Пробиштип, Неготино и Дебар.  
 
Излезен резултат 1.2: Идентификувана потреба за обновување на станбени единици 

во кои живеат Ромите од социјално ранливите групи 
 
Овој исход предвидува средства и активности од донатори и НВО преку 
овозможување на заеми за реконструкција на домовите  
 
Индикатор 1:150 семејства во 2016  и уште 150 од 2017 до 2020.  
 
Исход 2: Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и 

спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на 
штетните услови за живеење 
 
Излезен резултат 2.1: Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во 
општините во населени места со претежно ромско население. Овој исход предвидува 
соработка со ЕЛС кои во своите програми предвидуваат унапредување на комунална 
инфраструктура за дадена година.  
 
Индикатор 1: 8 нови проекти од комуналната инфраструктура во 8 општини: Битола, 
Велес, Виница, Делчево, Ѓорче Петров, Кочани, Прилеп и Штип за 2015-2016. 
И 15 нови проекти од комуналната инфраструктура во 15 општини: Берово, Битола, 
Велес, Куманово, Виница, Гази Баба, Делчево, Ѓорче Петров, Кочани, Пробиштип, 
Прилеп, Чаир, Шуто Оризари, Кичево и Штип за периодот 2017-2020.  
 
Реализирани проекти во 2016 во 6 ЕЛС, во 2017 во 3 ЕЛС.  
 
Излезен резултат 2.2: Подобрен административен капацитет во ЕЛС за изработка на 

проектно-техничка документација од областа на комуналната инфраструктура во 
општини со поголем процент на Ромско население, преку донаторски средства  
 
Индикатор 1: До 2020 Најмалку 10 обезбедени донации и обучени ЕЛС 
 
Исход 3: Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот во сопственост 

на Ромите, целосно предвидено од донаторски средства. Овој исход предвидува 
асистенција при регистрација, легализација и информирање.  
 
Излезен резултат 3.1: Ромите имаат знаење и обврска да се вклучат во процесите на 

легализација на бесправно изградени објекти 
 
Индикатор 1: Имотни листови за 60 семејства во 2016, и уште 1560 од 2017 до 2020. 
Индикатор 2: Зголемување на свеста кај 300 Роми со соодветна застапеност на 
жените (најмалку 20%) во 2016 и зголемување на свеста кај 600 Роми со соодветна 
застапеност на жените (најмалку 30% жени) преку РИЦ. 
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Анализа на постигнување  

 
1) Постигнувањата во 2016 и 2017 година во однос на првиот приоритет 

на социјални домување 
 
Одлуката за распределба на социјални станови како и условите за нивно користење,   
(Сл. Весник на РМ 96/2009) изградени според Програмата за изградба и одржување на 
станови во сопственост на РМ (Сл. Весник на РМ 3/2009), утврдува посебни категории 
на корисници на социјални станови под закуп во повеќе категории. Една од 
категориите се припадници на ромската заедница (член 3), како и критериуми за 
бодување односно рангирање на барателите (член 8).  
 
Меѓутоа, опфатот на лица од ромска национална припадност се проценува дека е 
значително поголем, како резултат на квалификација и поднесување на барање во 
некоја од останатите категории во зависност од условите кои ги исполнуваат лицата 
кои се баратели за користење на социјални станови под закуп (вкупно седум категории 
каде се вклучени деца без родители и родителска грижа, лица со инвалидитет итн.)   
 
Проектот се финансира со заем на Банка на Советот на Европа, познат како Проект за 
домување на социјално ранливи групи Ф/П 1674 започнува уште во 2007 година, а со 
заем од 2009, каде предвидува 1.754 станови во 32 објекти, и истите ги реализира АД 
за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за 
Република – Скопје, кој има обврска да ги реализира до крајот на 2018 година (иако 
првично предвидениот рок е 2013 година, со продолжување на рокот секоја втора 
година).   
 
До сега според АДСДП се изградени 14 објекти и доделени на 678 семејства (по основ 
на сите категории од  корисници според Одлуката за распределба на социјални 
станови од Сл. Весник 96/2009), што не претставува ниту половина од планираниот 
број на станбени единици. Во градба се 2 објекти (111 станбени единици), а се уште во 
план се 13 објекти.  
 

Од очекуваните 123 станбени единици во три згради во текот на 2016 година според 
последните податоци на АДСДП,  а во споредба со НАП завршени се Кочани со 72 
единици, Македонски Брод со 10 единици, а Гостивар со 70 станбени единици е се 
уште во градба (јануари 2018 година).  
 
Од 2017 до 2020 од планираните 16 згради, во моментот во градба се две станбени 
згради.  
 
Според формалните познати податоци за оние лица кои се корисници на социјални 
станови по основ на член 3 точка 5 Лица припадници на ромската заедница социјално 
загрозени и надлежното министерство (МТВ) не води евиденција за националната 
припадност на корисници на социјални станови под закуп.  
 
Се проценува според анекдотски докази и податоци врз основа на перцепции на 
Комисијата дека до крајот на 2016 од корисниците на програмата бројот на семејства 
корисници изнесува 118 ромски семејства од вкупно изградени 731 станбени единици, 
а доделени 669 станбени единици или 17,6% од сите доделени станови (од сите 
категории и по основ на перцепција и видување на комисија за доделување на 
социјалните станови).  
 
Во текот на 2016 година и во текот на 2017 година нема објавување на оглас за 
распределба на социјални станови под закуп. Во текот на 2016 година се 
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распределени станови врз основа на оглас од 2015 година и тоа во Демир Хисар, 
Прилеп, Ресен каде од вкупно 111 распределени станови (20 станови, 73 станови и 18 
станови распределени станови соодветно) од кои 16 се доделени на семејства на 
Роми.    
 
Евидентно е доцнењето на реализација на овој проект што дополнително генерира 
трошоци врз јавните ресурси како резултат на камати.  
 
Излезен резултат 1.1: Реализирани Проект/и за изградба на станови наменети за 
домување на социјално ранливи групи  
 
Индикатор 1: Зголемување на бројот на социјални станови за ромски семејства за 5% 
во споредба со 2014 = 102 семејства, т.е. 107 семејства во 2016 година, до 112 
семејства во 2020 година.  
 
Според информациите од МТВ заклучно со 2016 година доделени се 118 
станбени единици на лица од ромска националност, што индицира целосна 
(надмината) исполнетост на индикаторот.  

 
Излезен резултат 1.2: Идентификувана потреба за обновување на станбени единици 

во кои живеат Ромите од социјално ранливите групи 
 
Овој исход предвидува средства и активности од донатори и НВО преку 
овозможување на заеми за реконструкција на домовите  
 
Индикатор 1:150 семејства во 2016  и уште 150 од 2017 до 2020.  
 
Не е познато постигнување. 
 
НАП во овој исход предвидува целосна одговорност во спроведувањето од стана на 
граѓанскиот сектор, па оттука и неможноста за следење и формално потврдување на 
податоци.  
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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2) Постигнувањата 2016 и 2017 година во однос на вториот приоритет 
на унапредување на комуналната инфраструктура во општините во 
населени места со претежно ромско население  

 
Релативно ефикасно спроведување на сите предвидени проекти во ЕЛС во 2016 
година. Процесот на доделување на средствата од основниот буџет на РМ е утврден 
преку поднесување на барање на ЕЛС до МТВ (односно претходна пракса, по 
препорака на МбР) за даден инфраструктурен проект (капитална инвестиција) според 
локални–општински програми. МТВ врши трансфер на средствата директно на 
изведувачот или ЕЛС по претходно комплетна документација.  
 
Според завршната сметка на буџетот на РМ, на овие буџетските средства за 2016 
година, реализирани се 89%. Еден проект од стана на ЕЛС Штип во вредност од околу 
0,8 милион денари не е реализиран. За 2017 година се планирани за 10 милиони 
денари што претставува 43% повеќе средства од 2016 година (од 7 мил денари во 
2016 година, кои се реализирани со стапка од 89%). Средствата се планирани како 
капитални дотации до ЕЛС во склоп на потпрограмата 11 за Имплементација на 
стратегија за Роми. Степенот на реализација во овој момент не е официјално објавен 
(бидејќи завршната сметка не е изготвена) меѓутоа одлуката за распределба на 
средствата денови пред завршување на фискалната 2017 година30 укажува на 
можната ниска реализација за 2017 година односно трансфер на средства од 
централниот буџет но не и реализација на истиот од стана на ЕЛС. Според 
информациите добиени по пат на БИЈК за фискалната 2017 година од планираните 8 
милиони реализирани се 8 милиони денари.  
 
Не  постои правилник и јасни критериуми за начин на распределена на капиталните 
дотации до ЕЛС (за дадената потпрограма) за инфраструктурана поддршка и тие се на 
дискрециона основа.  
 
Исход 2: Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и 

спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на 
штетните услови за живеење 
 
Излезен резултат 2.1: Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во 

општините во населени места со претежно ромско население. Овој исход предвидува 
соработка со ЕЛС кои во своите програми предвидуваат унапредување на комунална 
инфраструктура за дадена година.  
 
Индикатор 1: 8 нови проекти од комуналната инфраструктура во 8 општини: Битола, 
Велес, Виница, Делчево, Ѓорче Петров, Кочани, Прилеп и Штип за 2015-2016. И 15 
нови проекти од комуналната инфраструктура во 15 општини: Берово, Битола, Велес, 
Куманово, Виница, Гази Баба, Делчево, Ѓорче Петров, Кочани, Пробиштип, Прилеп, 
Чаир, Шуто Оризари, Кичево и Штип за периодот 2017-2020.  
 
Реализирани проекти во 2016 година: во 6 ЕЛС; 2017 година во 3 ЕЛС.  
 
Излезен резултат 2.2: Подобрен административен капацитет во ЕЛС за изработка на 

проектно-техничка документација од областа на комуналната инфраструктура во 
општини со поголем процент на ромско население, преку донаторски средства. 
 
Индикатор 1: До 2020 Најмалку 10 обезбедени донации и обучени ЕЛС 
 
Постигнување не е познато. 

                                                             
30 http://vlada.mk/node/13894 
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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3) Постигнувањата 2016 и 2017 година во однос на третиот приоритет 
на легализација на бесправно изградени објекти  

 
Не постои систем на следење посебно по припадност на етникум па оттука податоци 
за степенот на реализација на мерките во оваа приоритетна област не е возможно да 
се утврди. Законот за легализација на бесправно изградените објекти (на национално 
ниво) е донесен (2011 година) и повеќе пати изменет во насока на олеснување на 
постапката и продолжување на роковите.  
 
Имајќи во предвид дека имплементацијата на легализирање на објектите е (главно) во 
надлежност на ЕЛС, а често не постојат податоци за завршени или предмети во 
постапка по етникум следењето на постигнувањето на индикатори поврзани со  овој 
приоритет не е мерливо.  
 
На крајот на 2017 година (август 2017 година) со важење за 2018 година Владата 
предлага измени и дополнувања на Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти, со што се дава нова можност (рок) за легализација на дивоградбите.  
 
Постојат активности за зголемување на свесноста, информираноста и помош при 
барања за легализацијата преку активности на граѓанскиот сектор во изминатиот 
период, но главно со ограничена географска покриеност па оттука националниот 
опфат не е мерлив и не за разгледуваниот период.  
 
Исход 3: Обезбедено системско регистрирање во Катастар на имотот во сопственост 

на Ромите, целосно предвидено од донаторски средства 
 
Излезен резултат 3.1: Ромите имаат знаење и обврска да се вклучат во процесите на 

легализација на бесправно изградени објекти 
 
1.400 Роми од кои 252 жени (18%) (2012-2015) Зголемување на свеста кај 300 Роми со 
соодветна застапеност на жените (најмалку 20%) Зголемување на свеста кај 600 Роми 
со соодветна застапеност на жените (најмалку 30% жени) преку извештаи на 
1.Извештаи на НВО 2. Извештаи на РИЦ 
 
Исходот не е познат 
 
Исходот во делот на легализацијата повторно е речиси целосно ставен во рацете на 
граѓанскиот сектор па оттука и неможноста за прибирање на целосни и веродостојни 
податоци за отпочинати и/или завршени постапки.  
 
Заклучоци од Рома Семинар, Македонија за 2017: “Да се воведе механизам за 
мониторинг на резултатите од спроведувањето на Законот за легализација со 
расчленети податоци по етнички групи, со максимално користење на 
капацитетите на граѓанскиот сектор.” 
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  



 

36 
 

Препораки  
 

- Утврдување на систем за следење за постигнуваната на НАП Домување според 
јасно дефинирани и утврдени индикатори со фреквенција од најмалку на 
годишна основа 
 

- Редовна подготовка на годишни оперативни планови кои не се само 
финансиска конструкција  на годишните планови проследени со предвидените 
извештаи за претходниот период  
 

- Целосно спроведување на улогата на НКТ во делот на планирање, 
координација и мониторинг на стратегијата  
 

- Јасно утврдување на услови и критериуми за распределба на наменските 
капитални дотации до ЕЛС според потпрограмата  
 

- Проактивно и однапред идентификување на приоритетни инфраструктурни/ 
комунални приоритети на ЕЛС  
 

- Поефикасно користење на јавните ресурси од заеми кои генерираат трошоци 
во буџетот преку камати долгорочно 
 

- Утврдување на предности од десегрегацијата на домувањето по примерот на 
домување во социјални станови  
 

- Воспоставување и редовно ажурирање на датабаза која се однесува на 
интеграција на Ромите во РМ, доделена на НКТ каде ќе се прибираат 
информации на национално но и од локално ниво 
 

- Унапредување на транспарентноста на НКТ преку редовна подготовка на 
извештаи заклучоци и нивно јавно објавување  
 

- Ревитализација на НКТ преку назначување и избор на членови на НКТ 
 

- Усогласување на приоритети со ЛАП, на кое претходи подготовка, усвојување, 
адаптирање, спроведување и следење 
 

- Интегрирање на пристапот решавање на домување со другите приоритет како 
образование, вработување со цел поголема оддржливост   
 

 
 
Буџет наспроти реализација  
 

1. Потпрограма 2В Изградба на социјални станови (Оваа програма се однесува на 
различни категории) 

 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 година (за сите категории социјално 
загрозени) од кои висината на буџетот е целосно по основ на заеми во вредност од 
292 милиони денари, за фискалната година реализирани се 73,67 милиони денари, 
што претставува 25% реализација.  
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Расходи 

по основен 

буџет

Расходи од 

самофинанс

ирачки 

активности

Расходи од 

заеми

Расходи 

од 

донации

Расходи 

по 

основен 

буџет

Расходи од 

самофинанс

ирачки 

активности

Расходи од 

заеми

Расходи 

од 

донации

0 0 292.000.000 0 292.000.000 0 0 73.665.000 0 73.665.000

0 0 292.000.000 0 292.000.000 0 0 73.665.000 0 73.665.000

489 Капитални субвенции за 

претпријатија и невладини 

организации

0 0 292000000 0 292.000.000 0 0 73665000 0 73.665.000

Раздел 13001

Програма 2

Потпрограма 2B 

 Завршна сметка на буџет на РМ за 2016

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
2В ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

2016

Планирано

Вкупно 

планирано

Реализирано

Вкупно 

реализирано

% 

реализација 

(план 

наспрпти 

реализација)

25%

 
 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

Вкупнп планиранп Вкупнп реализиранп

Завршна сметка на РМ за 2016, 
Министерство за Транспорт и Врски, 

потпрограма 2В, Капитални субвенции

Реализација
25%

 
Извор: Буџет на РМ за 2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2016 

 
2017: Од вкупно планираните средства за 2017 година од кои целосно по основ на 
заем од 292 милиони денари, за фискалната 2017 година се уште не е изготвена 
завршната сметка но според БИЈК од МТВ истата за 2017 година изнесува 288 
милиони денари, што претставува 99% реализација.  
  

 
 

 
Извор: Висината на планираните средства се земени од Буџетот на РМ за 2017 година, додека 

висината на реализираните расходи врз одговор на БИЈК 

 
2018: Планираните пак средства за фискалната 2018 година во Буџетот за 2018 

година се со вкупна висина од 330 милиони денари од кои 6% од основниот буџет на 
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РМ, а 94% по основ на заем. Ова вредност е за 13% повисока вредност во споредба 
со планираните средства за 2017 година.  
 
Евидентно е доцнењето и финансиската реализација на овој проект што дополнително 
генерира трошоци врз јавните ресурси. Според првично планираните средства од 50,7 
мил ЕУР (50% заем и 50% основен буџет), до сега се реализирани 12,189 мил ЕУР и 
тоа со учество 15% основен буџет наспроти 85% расходи по основ на заем.  
 

Програма Ф1674 
(во МКД) 

План Реализација  % 

Расходи по 
основен 

буџет 

Расходи од 
заеми 

Расходи по 
основен 

буџет 

Расходи од 
заеми 

Расходи 
по 

основен 
буџет 

Расходи 
од 

заеми 

2009 55.789.000 0 55.662.163 0 100% - 

2010 0 198.996.000 0 198.981.345  - 100% 

2011 15.184.000 93.191.000 14.944.535 92.972.972 98% 100% 

2012 0 122.620.000 0 59.731.971  - 49% 

2013 22.300.000 122.620.000 22.270.668 80.966.270 100% 66% 

2014 22.845.000 0 22.844.177 0 100%  - 

2015 0 200.000.000 0 127.628.705  - 64% 

2016 0 292.000.000 0 73.665.000  - 25% 

ВКУПНО 116.118.000 1.029.427.000 115.721.543 633.946.263 100% 62% 

Во ЕУР планирана  
(1 ЕУР=61,5 МКД) 

1.888.098 16.738.650 1.881.651 10.308.069 
  

Учество (планирана 
и реализирана 
вредност) на 

основен буџет 
наспроти заем во 
вкупна вредност 

10% 90% 15% 85% 
  

Извор: Буџет на РМ за 2009-2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2009-2016 

 
 
Предвидените средства за Проектот Ф-1674 според Буџетот за 2018 година 
предвидува и план за 2018 односно и за 2019 година. Во апсолутна вредност во 
висина од 20 мил. денари за 2018 и 20 мил. денари за 2019 година од основен буџет, и 
дополнителни 310 мил. денари за 2018 и 359 мил. денари за 2019 година од заем или 
вкупно 330 мил. денари за фискална 2018 година и вкупно 379 мил. денари за 
фискална 2019 година. За 2020 не се предвидени средства.  
 
Доколку се реализираат и во целост проектираните буџетски средства до крајот на 
2019 година вкупната реализирана вредност на овој проект би била околу 28,4 мил 
ЕУР што претставува 56% од првично најавената вредност на оваа програма (50,7 мил 
ЕУР).  
 
Дополнително, учеството на заемот би бил 91% наспроти 9% основен буџет во 
вкупната вредност. Со тоа расходите од заемот би биле целосно реализирани (25,35 
мил ЕУР), додека расходите од основниот буџет би биле реализирани само 10% (2,53 
мил ЕУР од 25,35 мил ЕУР).  
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Програма Ф1674 
(во МКД) 

Претпоставена Реализација на 
буџет 

Вкупно 
Расходи по 
основен буџет 

Расходи од 
заеми 

2009-2016 
реализација 

115.721.543 633.946.263 749.667.806 

2017 Претпоставена 
100% реализација на 

буџет 
0 292.000.000 292.000.000 

2018 Претпоставена 
100% реализација на 

буџет 
20.000.000 310.000.000 330.000.000 

2019 Претпоставена 
100% реализација на 

буџет 
20.000.000 358.985.000 378.985.000 

ВКУПНО 155.721.543 1.594.931.263 1.750.652.806 

Во ЕУР 2.532.058 25.933.842 28.465.899 

Учество во вкупна 
реализирана 
вредност основен 
буџет наспроти 
заем 

9% 91% 
 

 
Извор: Буџет на РМ за 2018 
 
 
Извори на финансирање: Заем од Совет на Европа во 2016, 2017 и учество од 
основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МТВ за 2018 и 2019 година. 
 
 

2. Потпрограма 11 Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за 
Ромите  

 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 година од кои целосно по основ на 

основен буџет од 7 милиони денари (намалени со ребаланс на буџет за 2016 година 
од 10 мил денари на 7 мил денари), за фискалната 2016 година реализирани се 6,2 
милиони денари, што претставува 89% реализација.  
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Извор: Буџет на РМ за 2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2016 

 
2017: Од вкупно планираните средства за 2017 година во целост по основ на основен 

буџет од 10 милиони денари, за фискалната 2017 година се уште не е позната 
висината на реализирани средства. Меѓутоа врз основа на одговор на БИЈЛ истите за 
2017 година се во висина од 8 милиони денари, што претставува 80% реализација.  
 
 

 
 
 

 
 Извор: Висината на планираните средства се земени од Буџетот на РМ за 2017 година, 

додека висината на реализираните расходи врз одговор на БИЈК 

 
Врз основа на одлука на Влада од 43 седница на 20.12.2017 година распределени се 
средства “На седницата е усвоена и Информацијата за распределба на средства од 
Буџетот на РМ за 2017 година, од Министерство за транспорт и врски на 
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Потпрограмата за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата 
за Ромите со цел за распределба на средства за комунални инфраструктурни 
проекти во општините Кочани, Битола и Прилеп.31”  

 
Објавата за висината на распределените средства според изјава на портпаролот на 
Владата се во вкупна висина од 8 милион денари и тоа за ЕЛС Кочани 3 мил денари, 
ЕЛС Битола 2,5 мил денари, ЕЛС Прилеп 2,5 мил денари, што вкупно претставува 80% 
од вкупниот планиран буџет за 2017 година. Имајќи во предвид дека оваа одлука е 
донесена само десетина дена пред завршување на фискалната година очекувано е за 
2017 година да има многу ниска реална реализација на оваа програма.  

 
2018: Планираните пак средства за фискалната 2018 година во Буџетот за 2018 
година се со висина од 20 милиони денари што преставува двојно поголема вредност 
од планираните средства во однос на планираните средства за 2017 година.  

 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МТВ преку 
капитални дотации до ЕЛС  
 

Приоритети: 
1. социјално домување 
2. унапредување на комунална локална инфраструктура и  
3. легализација на бесправно изградени објекти.  

 
Податоци и трендови 
 

- Не постојат статистички податоци кои водат официјални статистики по 
национална/етничка основа за целите на домување  

- Попис на населението не се спроведен од 2002 година 
- Статистики кои се однесуваат на Ромите во споредна со не-Роми врз основа на 

анкета од 2011 СБ/УНДП/ЕК која два перцепции и слика во 2011 година без да 
се прави споредба со поскорешни податоци  

- Очекуван МИЦС анкета на УНИЦЕФ, Роми во 2018  
 
 

Шифра  Индикатор  Роми  Вкупно 
население  

Година  Извор Дефиниција  

Домување  

ХОУ1 Процент на бездомни 
лица  

   2.071.278 
(вкупен бр. 

Население) 

31.12..2015 ДЗС, ПРОЦЕНИ 
НА 
НАСЕЛЕНИЕТО  

 

ХОУ2 Процент на лица со 
приклучок за вода  

   99,9 2016 ДЗС, 
ПОТРОШУВАЧКА 
НА 
ДОМАЌИНСТВАТА 
ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, 
2016 

 

ХОУ3 Процент на лица со 
приклучок за струја  

   100,0 2016 ДЗС, 
ПОТРОШУВАЧКА 
НА 
ДОМАЌИНСТВАТА 
ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, 
2016 

 

ХОУ4 Процент на лица со 

документи за 
сопственост на имот  

       

ХОУ5 Процент на сегрегирани 

населби  

   Не е 

применливо  

   

ХОУ6 Прекумерна густина        (квадратни 

метри) 

                                                             
31 http://vlada.mk/node/13894 
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6.2. Приоритет: Образование 
 

 
Планиран опсег 
 
Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (стратегијата) во 
приоритетната област образование идентификува стратешка определба: Да се 
подигне нивото на образование на ромската заедница.32 
 
Проблемите и потребите утврдени од страна на сите релевантни 
заинтересирани страни кои ќе бидат предмет на делување на оваа стратегија се 
идентификувани во областите: предучилишно образование, основно образование, 
средно образование, високо образование, образование за возрасни и образование за 
деца со посебни потреби.  
 
Оттука, произлегуваат и специфичните стратешки (програмски) цели како дел од 
Стратегијата 2014-2020  по под-области на делување: 
 
Под-област на делување: Предучилишно образование  
 
Специфична стратешка цел 3: Во периодот 2014-2020 година, да се зголеми бројот 
на вклучени деца Роми на предучилишна возраст во предучилишното образование за 
25%.  
 
Специфична стратешка цел 4:Зголемување на учеството на негователки/ 
воспитувачки Ромки во институциите за предучилишното образование до 2020 година.  
 
Под-област на делување: Основно образование  
 
Специфична стратешка цел 5: Да се опфатат најмалку 98% децата Роми на возраст за 
запишување во 1 одделение во основно образование, да се подобри успехот и да се 
постигне минимум од 75% проодност од едно во друго одделение до 2020 година. 
 
Под-област на делување: Средно образование  
 
Специфична стратешка цел 6: Да се зголеми преминот од основно образование во 
средно образование, да се подобри успехот и значително да се намали 
осипот/откажувањето на учениците Роми до 2020 година. 
 
Под-област на делување: Високо образование  
 
Специфична стратешка цел 7: Да се зголеми бројот на Роми со завршено високо 
образование до 2020 година.  
 
Специфична стратешка цел 8: Да се зголеми бројот на запишани студенти Роми на 
педагошките факултети, смерови и други факултети кои продуцираат наставнички 
кадри 
 
Под-област на делување: Образование на возрасни  

                                                             
32 Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, 
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf  

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf
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Специфична стратешка цел 9: Дооформување на основно и средно образование од 
страна на возрасни Роми заради стекнување со можност за егзизтенција, личен развој 
и други потреби кои од различни причини не завршиле навреме. 
 
Под-област на делување: Образование на децата со посебни потреби  
 
Специфична стратешка цел 10: Намален број на ученици Роми, вклучени во 
училиштата за деца со посебни потреби за 20% до 2020 година.  
 
Планирани исходи33: 
 

1. Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование на 
Ромите, особено на ромските девојчиња 

2. Подобрен пристап и успешно комплетирање на основното образование на 
Ромите, особено на ромските девојчиња 

3. Подобрен пристап и успешно комплетирање на средното образование на 
Ромите, особено на ромските девојчиња 

4. Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на 
Ромите, особено на ромските девојчиња 

5. Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и средното 
образование 

6. Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални 
училишта во Р. Македонија 

 
 
Анализа на постигнување 
 
Исход 1: Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно 
образование на Ромите, особено на Ромските девојчиња 
 

Излезен резултат 1.1.2. Изградена нова градинка во Шуто Оризари на веќе 
постоечкиот објект 
 
Индикатор: 
 
Според НАП за образование, Општината Шуто Оризари во партнерство со Влада на 
РМ и МТСП, треба да изградат нова градинка во Шуто Оризари со поголем капацитет 
на веќе постоечки објект.  
 
Според таргетот изградбата/ проширувањето на капацитетот била планирана на 
градинката во текот на 2016 година. Истата градинка беше опожарена во март 2017 
година, а објектот ставен надвор од функција.  Министерката за труд и социјална 
политика во јули заедно со претставник за развој на Обединети нации, Луиза Винтон ја 
посетија градинката и изјавија дека ќе се изгради нова градинка на истата локација и 
ќе биде ставена во употреба во почетокот на 2019 година.  
 
Градинката е планирана да се финансира од донаторски средства (норвешки грант) во 
висина од 0,7 милиони американски долари. Дополнително со реконструкцијата е 
предвиден и простор за опфат на деца во јасли или за дечиња од 9 месеци до 24 
месеци, со тоа што и дневниот центар за деца на улица кој што претходно постоеше 
во претходната градинка исто така ќе биде оспособен со посебен влез и ќе може да 

                                                             
33 НАП образование 
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биде користен од страна на децата кои што во моментот се во даден ризик или се 
деца на улица.  
 
Истовремено, новиот простор подразбира и зголемување на капацитетот за 
згрижување на уште 50 деца што ќе значи и зголемена инклузија на децата – Роми од 
предшколска возраст. Според Министерката доколку истата се стави во функција на 
почетокот на 2019-та година, ќе се исполни таргетот во НАП кој е поставен за изградба 
на нова градинка со проширени капацитети до 2020-та година. 
 
Излезен резултат: 2.1.3. Обезбедување на дополнителна туторска настава за 
учениците Роми кои покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети 
во основното образование 
 
Индикатор: Според таргетот во НАП, таргетот за 2016 година е речиси постигнат 
целосно. Според таргетот за 2016 година предвидено е вклучување на 1.600 ученици 
Роми во туторска настава. Според податоците добиени од МОН вкупниот број на 
ученици кои посетувале туторска настава е 1.470. Таргетот за над 2.500 ученици кои 
посетувале туторска настава до 2020 има тенденција да биде исполнет.  
 

Туторска настава – Основно 

образование 
година 

 Вкупен број на вклучени 

ученици 

2016 1.470 

2017 1.530 

Извор: МОН, БИЈК 
Излезен резултат: 2.2.1 Подигнување на свеста кај родителите Роми за важноста на 
основното образование 
 
Индикатор: Според НАП таргетот за постигнување на целта за 2016 година е 40 
организирани средби, до 2020 потребно е да се организираат над 50 средби. Според 
податоците добиени од страна на Министерството за образование и наука 
организирани се следниот број на средби. 
 
- Во 2016 година се реализирани над 70 средби со родители Роми; 
- Во 2017 година се реализирани над 90 средби со родители Роми 
 
Според податоците таргетот за 2016 и 2020 е исполнет. 
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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Излезен резултат 3.1.1. Стипендирање на средношколци Роми 
 
Индикатор: Број ученици корисници на стипендија 
 
Од февруари 2016 година, стипендирањето на средношколци прерасна во јавна 
политика бидејќи истите се внесени во законско решение. Имено Законот за 
ученичкиот стандард со измената на Член 54, став 2 експлицитно ги споменува 
Ромите како корисници на стипендии и ги утврдува посебните услови за добивање на 
стипендија.   
 
Бројот на стипендии за средношколци Роми од година за година расте и достигнува 
планирани 752 стипендии за учебната 2017/18 година .  
 
Според таргетот наведен во НАП образование се очекува до 2020 година да се 
доделат над 2.500 стипендии. Доколку продолжи предвидената динамика на 
доделување на стипендии овој таргет ќе биде исполнет до 2020 година.  

 

Година 
Број на планирани 

стипендии 
Број на доделени 

стипендии 

2017/18 752 739 

2016/17 670 582 

2015/16 671 582 

Извор: Податоци добиени од МОН на поднесено БИЈК 

 
Стипендиите коишто се доделуваат за средношколци Роми запишани во прва, втора 
трета и четврта година во јавните и приватни средни училишта се поделени во пет 
категории. Висината на стипендија зависи од постигнатиот успех на средношколците и 
од тоа дали претходно повторувале некоја година и истата се исплаќа месечно во 
период од девет месеци. 
 
Излезен резултат 3.1.2. Воведување на нови форми на дополнителна поддршка на 
средношколците Роми преку менторство и туторство 
 
Индикатор: Според таргетот предвиден во НАП за образование до крајот на 2020 
година предвидено е да се ангажираат над 400 ментори/тутори. Од добиените 
податоци може да се забележи дека МОН секоја година ангажира просечно околу 100 
ментори за ученици. Според тоа може да се заклучи дека доколку се продолжи со овој 
тренд таргетот ќе биде исполнет.  
 

Година 
Број на планирани 

ментори/тутори 
Број на доделени 
ментори/тутори 

2017/18 127 116 

2016/17 127 91 

2015/16 127 112 

Извор: Податоци добиени од МОН на поднесено БИЈК 

 
 
Излезен резултат: 4.1.2. Обезбедување на стипендии за студенти Роми со приоритет 
на студентите кои студираат на факултетите кои продуцираат наставнички кадар 
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Индикатор: Министерството за Образование и наука за академската 2015-2016 од 
буџетот на РМ обезбедило 50 стипендии за студенти Роми во високото образование. 
За академската 2016-2017 бројот на стипендии за студенти Роми е зголемен на 76 
стипендии за Роми. Доколку се продолжи со оваа динамика во академска 2018/19 ќе 
биде исполнет таргетот кој е поставен за 2020та година. 
 

Година Број на планирани 
стипендии 

Број на 
доделени 
стипендии 

2016/17 76 73 
1015/16 50 53 

Извор: Податоци добиени од МОН на поднесено БИЈК 
 
 
 
 

 
 
 
  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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Забелешка 
 

- Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на 
припадниците на заедниците при Министерството за образование и наука не 
подготвува годишен оперативен план што се однесува на имплементација на 
Стратегијата за Роми. 

- Управата учествува во изготвување на стратешки точки од Стратегијата за 
образование на Роми директно преку Министерството за образование и наука 
со предлози 

 
Препораки  
 

- Усогласување на податоците на ниво на националност помеѓу различните 
институции (носител на политики и спроведувач на политики и мерки) преку 
адекватно водење на евиденција 
 

- Редовен мониторинг извештај за постигнувањата  на целите и резултатите од 
НАП образование 
 

- Креирање достапни податоци кои помагаат во мерење на индикатори на 
успешност на НАП 
 

- Со цел да се измери напредокот од Стратегијата МОН треба да води 
сегрегирани податоци за ученици кои  завршиле средно образование 
 

- Измена на НАП образование, дел од активностите на кои таргетот им бил 
поставен за 2020 се веќе исполнети. 

 
 
 
Буџет наспроти реализација  
 

1. Потпрограма 11 Поддршка на имплементацијата на Декадата и стратегијата за 
Ромите  

 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 во висина од 2,7 мил денари, за 
фискалната година реализирани се 1,93 милиони денари, што претставува 71% 
реализација.  
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Извор: Буџет на РМ за 2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2016 

 
2017: Од вкупно планираните 7,67 милиони денари, средства за 2017 година за 
фискалната 2017 година за Потпрограмата по основ на основен буџет споредено со 
претходната 2016 година истиот е значително повисок и тоа од 2,5 мил ден на 7,67 
мил денари, главно преку стоки и услуги, т.е. договорни услуги.  
 
2018: Планираните пак средства за фискалната 2018 година во Буџетот за 2018 

година се со вкупна висина од 7,21 милиони денари. Ова вредност е за 6% пониска во 
споредба со планираните средства за 2017 година.  
 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МОН  
 

2. Потпрограма 32 Проект за поддршка на средното образование на Ромите  
 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 година во висина од 15,79 мил денари, 

од кои 6,26 расходи од основниот буџет на РМ и 9,54 мил ден од донации, за 
фискалната година реализирани се 8,48 милиони денари, од кои 6,18 мил ден од 
основниот буџет и 2,31 мил денари од донации. Вкупната реализација е 54%, а по 
извори на финансирање реализацијата од основниот буџет е 98%, додека од 
планираните средства од донации е 24%. .  
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Извор: Буџет на РМ за 2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2016 

 
2017: Вкупно планираните 17,54 милиони денари, средства за фискална 2017 година 

за Потпрограма 32 за поддршка на средното образование од на основен буџет се во 
висина од 11,75 мил денари и 5,79 мил денари од донации. Буџетот за 2017 година е 
повисок во споредба со планираните средства за 2016 година и тоа за 11% или 1,74 
мил ден. Значително е планираното зголемување од основниот буџет, а исто така 
значително е намалувањето на планираните средства по основ на донации.  
 
2018: Планираните пак средства за фискалната 2018 година во Буџетот за 2018 

година за програмата, се со вкупна висина од 17,35 мил денари. Овој буџет за 2018 е 
распределен во речиси идентични износи по извори на финансирање од основниот 
буџет и од донации.  
 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МОН и 
буџет на РМ преку донации  
 

 
Приоритети  
 

- Подигнување на нивото на образование на ромската заедница на сите нивоа 
 
Податоци и трендови 
 

Шифра  Индикатор  
Роми  

Вкупно 

население  
Година  Извор Дефиниција  

Мажи  Жени  Вкупно  

Образование  

ЕДУ1 
Процент на посетување на 
предучилишни установи  

              

ЕДУ2 
Процент на запишување 
во основно образование  

 4.797  4.559  9.356      БИЈК МОН 

Апсолутна 
вредност 

на 
запишани  

ЕДУ3 
Процент на запишување 
во средно образование  

 1.213  884  2.097      БИЈК МОН 

Апсолутна 
вредност 

на 
запишани   

ЕДУ4 
Процент на запишување 
во терцијарно 
образование  

              

ЕДУ5 
Процент на лица што не 
завршиле основно 
образование  

              

ЕДУ6 
Процент на лица што не 
завршиле средно 
образование  
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ЕДУ7 
Процент на лица што 
завршиле основно 
образование  

     636     

БИЈК МОН 
Апсолутна 

вредност  

ЕДУ8 
Процент на лица што 
завршиле средно 
образование  

     283     
БИЈК МОН 

Апсолутна 
вредност  

ЕДУ9 
Процент на лица што 
завршиле терцијарно 
образование  

     16     

БИЈК МОН 
Апсолутна 
вредност  

ЕДУ10 
Процент на описменети 
лица  

              

ЕДУ11 
Процент на лица што 
посетуваат специјални 
училишта  

              

ЕДУ12 

Процент на лица што 

посетуваат сегрегирани 
училишта  

      
Не е 

применливо  
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6.3. Приоритет: Здравство 
  

Планиран опсег 
 

Во стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020, во приоритетната 
област здравство, идентификува стратешка определба: Континуирано 
подобрување на здравствениот статус на ромската заедница во Република 
Македонија34. Покрај фокусот на стратегијата, националниот акционен план за 

здравство е ревидиран во декември 2015 година35 

Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегија се 
идентификувани во под-областите: Остварување на правата од здравствена 
заштита и здравствено осигурување, имунизација на ромските деца, пристап до 
гинеколошки услуги и антенатална заштита за Ромките и работно ангажирање на 

здравствени работници од ромската заедница36 

Оттука, произлегуваат и специфичните стратешки (програмски) цели како дел од 

Стратегијата 2014-2020  по под-области на делување: 

 Под-област на делување: Остварување на правата од здравствена 

заштита и здравствено осигурување 

Специфична стратешка цел 1: Да се воспостави ефективен механизам за 
евидентирање на прекршувањата на правата од здравствена заштита и здравствено 

осигурување на Ромите како и постапување по истите. 

Специфична стратешка цел 2: Да се обезбеди доследна имплементација на Законот 

за заштита на правата на пациентите. 

Специфична стратешка цел 3: Да се усогласи законската регулатива и да се 

афирмираат процедурите за остварување на правото на здравствено осигурување. 

Специфична стратешка цел 4: Континуирано промовирање на законските измени и 
процедури како и здравствените новитети за правата од здравствена заштита и 

здравствено осигурување, согласно социјалниот и образовен статус на Ромите. 

Специфична стратешка цел 5: Да се прилагодат јавно здравствените политики 

согласно потребите на ромската заедница 

Специфична стратешка цел 6: Поголем опфат со превентивни и примарни 

здравствени услуги кај ромската заедница. 

 Под-област на делување: имунизација на ромските деца 

Специфична стратешка цел 7: Да се воспостават и имплементираат механизми за 
континуирано идентификување на невакцинирани деца Роми од предучилишна и 

училишна возраст и нивно редовно вакцинирање. 

Специфична стратешка цел 8: Редовно и навремено доставување на покани за 

вакцинација во ромските населби. 

Специфична стратешка цел 9: Да се подигне нивото на информираност и знаење кај 

родителите Роми за процесот на имунизација. 

                                                             
34 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf  
35 http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20zdravstvo2016.pdf  
36 ибид 

http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii/Strategija%20za%20Romite%20vo%20RM%202014-2020.pdf
http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20zdravstvo2016.pdf
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Специфична стратешка цел 10: Зајакнување на улогата на примарната здравствена 

заштита во обезбедување на квалитетни здравствени услуги во доменот на 
репродуктивното здравје на Ромите, како што е планирање на семејството, превенција 
и заштита од СПИ, превенција на несакан абортус, обезбедување на адекватна пред и 

постнатална грижа за мајката. 

 Под-област на делување: пристап до гинеколошки услуги и антенатална 

заштита за Ромките 

Специфична стратешка цел 11: Да се вработат Ромите кои завршиле соодветно 
средно и високо образование на соодветни работни места во установите за примарна 
здравствена заштита, превентивните тимови и тимовите на ЈЗУ од секундарна и 

терцијарна здравствена заштита. 

 Под-област на делување: работно ангажирање на здравствени работници 

од ромската заедница 

Специфична стратешка цел 12: Да се вработат Ромите кои завршиле соодветно 
средно и високо образование на соодветни работни места во установите за примарна 
здравствена заштита, превентивните тимови и тимовите на ЈЗУ од секундарна и 

терцијарна здравствена заштита. 

Од друга страна пак, дефинираната стратешка цел како дел од НАП од 2015-2020 е 
продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 година со очекувани исходи: 
подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и куративни 
здравствени услуги, намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката на 
морталитет кај Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската популација и 
спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените услуги. 

Во НАП од 2015-2020 година за здравство, има недостаток на мерливи и споредливи 
појдовни индикатори и нејасно дефиниран временски период. Дополнително, 
недостасуваат  и извештаи за следењето и мониторинг за степенот на реализација на 
мерките, па како последица на тоа и постигнувањата не се мерливи. Од друга страна, 
не сите извори на информации и податоци кои се наведени се достапни за следење и 

ја намалуваат можноста од било какво споредување и мерење. 

Планираниот опсег на областа здравство се фокусира на два клучни резултати и тоа: 
1) подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и куративни 
здравствени услуги, 2) намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката 
на морталитет кај Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската, и 3) 

спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените услуги 

Планирани исходи: 

Исход 1: Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и 

куративни здравствени услуги 

Исход 2: Намалени ризици и превенирани болести поврзани со стапката на 

морталитет кај Ромите чија појава е покарактеристична кај ромската 

Исход 3: Спречување на дискриминацијата врз Ромите во пристапот до здравствените 

услуги 
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Анализа на постигнување  

Исход 1: Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, 

превентивни и куративни здравствени услуги 

Индикатор: Бројот на Роми кои имаат пристап до здравствените услуги, по општини 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 
година 

Излезен резултат 1.1: Да се зголеми видот и обемот на здравствените услуги во 

ромските заедници 

Индикатор: Зголемен бројот и видот на здравствени услуги искористени од ромската 

популација 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 

година.  

Излезен резултат 1.2: Јакнење на стручните капацитети на ромските здравствени 
медијатори и други стручни лица кои работат со Роми 

Индикатор: Број на ромски здравствени медијатори и други стручни лица кои поминале 

обуки за јакнење на стручните капацитети 

Сеуште нема податоци за 2017 година. Според извештајот за работата на 
Ромските Здравствени Медијатори во Република Македонија во 2016 година, 
предвидени се 3-месечна обука за 16 нови РЗМ во 6 општини37.  

Исход 2: Намалени ризици и превенирани болести поврзани со смртност кај 

деца Роми (0-6 год.) 

Индикатор: Стапка на смртноста кај деца Роми (0-6 год.) 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 

година.  

Излезен резултат 2.1: Намалување на појавата на заразни и незаразни болести кај 

деца Роми до 6 год. 

Индикатор:  

 Процент на деца Роми под 5 год. заболени од заразни и незаразни болести 

 Процент на деца Роми под 5 год. со помала телесна тежина 

 Процент на деца Роми под 5 год. со забавен раст 

 Процент на родители Роми мајки кои ги препознаваат знаците на пневмонија 

 Процент на редовно вакцинирани деца Роми до 6 год. според календарот за 

имунизација 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 
година.  

                                                             
37 http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/Izvestaj-za-rabotata-na-romskite-zdr-medijatori-2016.pdf 
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Излезен резултат 2.2: Подобрено планирање на семејството и репродуктивно здравје, 
особено кај младите жени Ромки, и развиени и имплементирани мерки за заштита на 
здравјето на жените и децата 

Индикатор: Број на Ромки кои добиле услугите за семејно планирање 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 

година.  

Излезен резултат 2.3: Намалување на морбидитетот и морталитетот од хронични 

незаразни заболувања и зависности помеѓу ромското население 

Индикатор: Стапка на морбидитет и морталитет од хронични незаразни заболувања и 

зависности помеѓу ромското население 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 
година.  

Исход 3: Намалување на случаи на прекршени здравствени и социјални права 

врз Ромите при користење на здравствени услуги 

Индикатор: Број на идентификувани случаи на дискриминација врз Ромите при 

користење на здравствени услуги 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 

година.  

Излезен резултат 3.1: Промовирање на можностите за пријавување на повреда на 
правата на пациентите при користење на здравствените услуги 

Индикатор: Број на изработени и дистрибуирани промотивни материјали 

Нема податоци за мерливи и споредливи појдовни резултати за 2016 и 2017 

година. 
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  Без постигнување или мало постигнување, под 50% 

  Делумно постигнување, над 50% до 80% 

  Значајно или целосно постигнување, над 80% 

  Не е познато или не е мерливо  
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Препораки 
 
1. Усогласување на податоците на ниво на националност помеѓу различните 

институции (носител на политики и спроведувач на политики и мерки) преку 
адекватно водење на евиденција 
 

2. Редовен мониторинг извештај за постигнувањата  на целите и резултатите од НАП 
здравство 

 

3. Креирање достапни податоци кои помагаат во мерење на индикатори на 
успешност на НАП 

 

4. Целосно спроведување на улогата на НКТ во делот на планирање, координација и 
мониторинг на стратегијата во областа здравство 

 

5. Зголемување на бројот на здравствени медијатори во општините каде што се 
населени значителен број на ромско население 

 

6. Податоци во здравство за мерливост и мониторинг на имплементацијата на НАП 

 

7. Обезбедување на бесплатни здравствени услуги за лицата без документи бидејќи 
се социјално загрозени и имаат голема потреба од здравствени услуги 

 
 
Буџет наспроти реализација 
 
 

1. Потпрограма 80 Поддршка на имплементацијата на Декадата и стратегијата за 
Ромите  

 
2016: Од вкупно планираните средства за 2016 во висина од 2,3 мил денари, за 

фискалната година реализирани се 2,29 милиони денари, што претставува 99% 
реализација.  
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Извор: Буџет на РМ за 2016, Завршна сметка на буџет на РМ 2016 

 
2017: Од вкупно планираните 3 милиони денари, средства за 2017 година за 

фискалната 2017 година се уште не е изготвена завршната сметка на буџетот на РМ. 
Се очекува одговор според БИЈК за висината на реализација. Буџетот за 2017 година 
е 0,7 мил денари повисок од планираните средства за 2016 година.  
 
2018: Планираните пак средства за фискалната 2018 година во Буџетот за 2018 

година се со вкупна висина од 3,22 милиони денари. Ова вредност е за 7,2% повисока 
вредност во споредба со планираните средства за 2017 година.  
 
Извори на финансирање: Основен Буџет на РМ преку буџетски корисник МЗ  

 
Приоритети  
 

- Континуирано подобрување на здравствениот статус на ромската заедница во 

Република Македонија 

- Остварување на правата од здравствена заштита и здравствено осигурување, 

имунизација на ромските деца, пристап до гинеколошки услуги и антенатална 

заштита за Ромките и работно ангажирање на здравствени работници од 

ромската заедница 

 
Податоци и трендови 

 

Шифра  Индикатор  
Роми  

Вкупно 
население  

Година  Извор Дефиниција  
Мажи  Жени  Вкупно  

Здравство  

ХЕА1 

Процент на лица со 

пристап до здравствено 
осигурување  

              

ХЕА2 
Процент на смртност кај 
новороденчиња  

       11,9  2016 
 ДЗС, 
 Годишник, 
Население,  

Перцентил, 
Умрени 
доенчиња 
на 1000 
живородени 

ХЕА3 
Очекување траење на 
животот при раѓање  

       75,4  2016 

 ДЗС ДЗС, 
 Годишник, 
Население, 

години 

Очекуваното  
траење на 
животот при 

раѓањето  
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7. Процес на консултации 
 
Перцепции на граѓанските организации од фокус групи 
 
Процесот на консултации во однос на спроведувањето и евалуацијата на 
спроведувањето на Стратегијата на Ромите 2016-2020 и националните акциски 
планови, според видувањата на граѓанскиот сектор (ГС) кој работи во делот на 
унапредување на состојбата на Ромите во Македонија во приоритетните области кои 
се идентификувани во стратегијата, генерално  е слаб и не доволно транспарентен.  
 
Поголем дел од организациите и нивните претставници кои беа дел од фокус групите 
(ФГ) не се запознаени со институционалната поставеност на системот за 
имплементација и следење на имплементацијата на стратегијата за Ромите. Тоа 
вклучува и слабо познавање на постоењето на НКТ, неговата улога, но и за процесот 
на избор на членовите од граѓанскиот сектор во ова меѓу-министерско тело.  
 
Од друга страна  пак, организациите кои се запознаени или пак се делумно запознаени 
со улогата и членувањето на ГС во НКТ сметаат дека изборот не бил направен преку 
транспарентен процес, или пак преку пат на консензус на ГС. Според нивните 
предлози, претставниците од ГО потребно е да се избираат преку транспарентен 
процес кој ќе биде истовремено и инклузивен. Се јави потреба и предлог за можно 
менување на членовите, и потребата од нивна ротација односно замена на 
претставниците по одреден период. ГО истакнуваат дека изборот на претставници бил 
не инклузивен и само-селектирачки без репрезентативност, односно опсегот на 
вклучени организации кои се дел од граѓанскиот сектор е лимитиран со посебен фокус 
на лимитираната вклученост на организации од сите делови на државата.  Во однос на 
изборот на нови членови на НКТ, ГО истакнаа дека на средба организирана од страна 
на Министерот без ресор е предложено овие членови да се избираат по пат на јавен 
оглас. 
 
Улогата на претставниците на ГС во НКТ не е јасна но, според перцепцијата се 
оценува и како неефикасна. Според перцепцијата на ГО, истите сметаат дека НКТ не 
презема мерки односно не ја исполнува координативната улога, а кога станува збор за 
претставувањето на ГО постои недостаток на моќ на одлучување од страна на 
претставниците за да бараат поголема ефикасност и ефективност во спроведувањето 
на мерките. За ГО не се познати конкретните прашања,  темите од состаноците на 
оваа тело, и кои се заклучоците од состаноците на НКТ.  
 
Националните акциски планови заедно со приоритетите општо се смета дека се 
застарени и/или нерелевантни односно не одговараат на реалните потреби онака како 
што се дефинирани. Истите не се јасни и не се базираат на адекватни аутпути и 
исходи.  
Во однос на соработката на ГО со министерствата надлежни за спроведување на 
Стратегијата, се истакна дека најголема соработка постои со  МТСП и УОЈЗ (МОН).  
 
Присутните претставници на организациите во делот на консултации во однос на 
спроведувањето на Стратегијата и националниот акциски план за здравство 
забележаа дека соработката со НКТ, а воедно и останатите ресорни министерства е 
релативно слаба. Нивните искуства укажуваат дека за приоритетната област 
здравство помалку е посветено време и внимание за разлика од другите приоритетни 

области.  
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Домување  
 
Група на граѓански организации во одредени географски подрачја низ Македонија 
работат на асистенција на граѓаните во процесот легализација на нивните 
живеалишта преку информирање и помош во водење на процесот на легализација. 
Тоа во минатото главно се одвива со финансиска поддршка на донаторски средства и 
преку проектни активности. Поддршката на домаќинствата се смета како важна, 
меѓутоа ваквата асистенција преку проектни активности кои се оставени во целосна 
надлежност и исклучиво на ГО има и последици, а тоа се: отпочнување на процеси за 
граѓаните и перцепцијата кај крајните корисници дека се оставени на “средина” на 

процесот без завршување на постапката.  

Процесите на легализација на домовите во најголема мера зависат и од ефективноста 
на спроведување на постапките од надлежните институции и тоа во главно единиците 
на локална самоуправа. Ваквиот пристап резултира со ситуација кога граѓаните се 
водат низ постапките без да бидат свесни за постапките и чекорите во процесот па по 
повлекувањето на проектот се “немоќни” во комплетирање на процесот, а самата ЕЛС 

е во состојба на можна интерна селекција и приоритизација на дадени предмети.  

Според ГО во изминатите години се поднесени околу 2 илјади предмети во повеќе 
ЕЛС за легализација на домовите, а за кои не се знае точната стапка на решени 
случаи или за случаи кои се уште во постапка на легализација. Според ГО процентот е 
релативно мал општо на национално ниво. Постојат исклучоци каде процентот на 
решени случаи е задоволителен и во голема мера завршен, освен за оние постапки 
кои бараат дополнителни процеси.  

Започнат е нов донаторски проект оваа година (2018) со кој се цели започнување на 
околу тристотни предмети до 2020 година. Овие процеси треба да се водат со 
истовремено водење на клиентите/корисниците низ процесот за да можат и по 
завршување на проектните активности да го продолжат процесот до крај.  

Социјално домување за Ромите според перцепциите на ГО не е во доволен број 
географски покриен. Во доредени локации ГО сметаат дека тие соодветствуваат 
пропорционално со бројот на Роми во тоа место.  Меѓутоа, постои перцепција и 
сомнеж за евентуалната етничката припадност на декларираниот број на лица Роми 
како и адекватноста на изборот. Дополнително, постои перцепција дека луѓето 
(потенцијалните корисници) немаат доволно информација за оваа можност, но тоа е 
главно истакнато кај оние географски локации каде нема/немало изградба на 
социјални станови во последните години.   

На дадени локации (ЕЛС) непостоењето на адекватни детални урбанистички планови 

исто така го пролонгира процесот и можноста за изградба на социјални станови.  

Во однос на инфраструктурите проекти преку капитални дотации до ЕЛС, општо не се 
познати за граѓанските организации. Но, според одредени заклучоци се истакнува 
недостатокот на адекватни процедури и критериуми на избор на проектите, бидејќи 
истите се селектираат и носат врз основа на дискрециони договори и одлуки помеѓу 

централната и локалната власт.  
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Образование 
 

Според ставовите на дел од учесниците во групата, беше истакнато дека податоците 
со кои што располага УОЈЗ (МОН) и податоците на терен со коишто располагаат ГО 
воопшто не се совпаѓаат. Исто така беше наведено дека  надлежните институции не 
се доволно отворени за споделување на информации. Дел од ГО кои работат во делот 
на предучилишно образование истакнаа дека во текот на 2016/17 година биле 
запишани вкупно 533 деца во предучилишно образование. Дополнително досега 
проектот за предучилишно образование се спроведува во 19 градинки со вработено 18 

негувателки Ромки.  

Исто така во фокус групите беше напоменато дека во последниот период нема 
зголемување на бројот на деца во предучилишно образование поради проблеми во 
имплементацијата односно отсуство на координатор на проектот “Инклузија на деца 
Роми во предучилишни установи – градинки” како и промената со исклучување на ГО 
од проектот и вклучување на индивидуални медијатори. Ваквата промена го забавила 
процесот на зголемено запишување на децата во предучилишно образование. Според 
ГО овој проект се смета за значајно успешен бидејќи кај родителите е зголемена 
свеста за потребата и бенефитот од запишување на децата во предучилишно 
образование.  

Влијанието во зголемувањето на запишување на децата во предучилишно 
образование според ГО исто така зависи и од бројот на родени деца во одредена 
година. Поради овој факт во некоја од годините не се зголемува бројот на запишани 
деца во градинки. Дополнителен факт кој беше истакнат од страна на организациите 
по однос на предучилишно образование е иселувањето на ромското население во 
западноевропските држави како и сеуште постоечките проблеми на лица без  лична 
документација. ГО истакнаа дека во општини каде што има повеќе градинки децата 
Роми вклучени во проектот за инклузија на деца Роми се  “концентрирани” во една 
градинка. Дополнителен проблем во осипувањето на децата се истакна проблемот со 
организираниот транспорт на децата до градинките. Дел од општините немаат 
спроведено постапка за јавна набавка на услуги за транспорт поради што децата не 
може да стигнат до градинките бидејќи истите во некои општини се оддалечени по 

повеќе километри од местото на живеење на децата.  

Учесниците истакнаа дека статусот на вработување на негувателките е решен 
меѓутоа, потребно е  да се зголеми и нивниот број посебно доколку се очекува 
зголемување на бројот  на ромски деца кои ќе ги посетуваат градинките. Исто така ГО 
го истакнаа поголемиот со ограничените просторни капацитети на одредени градинки 
и поради што се ограничува пристапот на поголем број на деца. Во овој контекст, 
учесниците препорачаа, поголемо искористување на капацитетите на организациите 
коишто се регистрирани како дневни центри за ран детски развој. Бидејќи истите 
поседуваат лиценцирани негувателки,  воспитувачи и одделенски наставници. Поради 
овие причини државата треба да ги воспостави механизам на преземање или вон-
институционална поддршка на центрите за ран детски развој. 

Учесниците во фокус групата истакнаа дека со визната либерализација ГО се соочува 
со проблеми при идентификација на реалната бројка на иселени Роми во делокругот 
на нивното работење. Бројот на запишани деца во основно училиште варира на 
месечно ниво. Истовремено во последниот период голем број на ромски деца се 
враќаат назад (по обидите за иселување) и истите се соочуваат со проблеми при 
реинтеграција при запишување во основно училиште и проблеми како и при 

признавање на свидетелства за завршено образование.  
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Во тек е истражување за утврдување на состојбата и бројот на деца на кои им е 
потребна реинтеграција во образованиот процес. Значаен истакнат проблем од стана 
на учесниците во дискусијата беше и нострификацијата и признавањето на 
свидетелства, како резултат на недостаток на финансиски средства, некогаш се 
работи и за неколку деца од семејство и се работи за свидетелства и за повеќе 

училишни години.  

Дел од ГО истакнаа дека реонизацијата во основното образование не се почитува и 
истата доведува до појава на сегрегација на ромски деца во одредени основни 

училишта. 

 
Здравство 
 
Според перцепцијата на претставниците на граѓански организации во однос на 
здравството и здравственото осигурување на Ромите во Република Македонија 
забележуваат подобрување на резултатите споредено со претходен период но, сепак 
немаат официјални податоци за тоа во колкава мера е подобрувањето. Иако постои 
голем број на неинформирани Роми, организациите работат на полето на 
информирање на Ромите, за нивните здравствени права и услуги кои бесплатно им 
следат.  

Според информациите на овие организации информирањето се шири до други Роми 
коишто претходно немале информации за нивните права во однос на здравствените 
услуги. Со тоа постигнуваат  многу поголем опсег и креираат свесни граѓани за своите 
права, кои ги знаат и ги користат. Забелешка на ваквиот импакт е континуитетот и 
одржливоста, бидејќи овие ефекти се најголеми додека има проекти и проектни 
активности поврзани со здравство, но откако завршуваат проектите, организациите 

сметаат дека бројот на корисници на здравствените услуги се намалува. 

Според организациите, како посебен таргет од популацијата со која што треба повеќе 
да се работи се лицата без лична документација. Поголем дел од организациите 
коишто долгорочно работат на овој проблем, забележаа дека овие лица имаат 
сериозни здравствени проблеми но, немаат пристап до здравствени услуги. Ромските 
здравствени медијатори (РЗМ) имаат датабаза којашто ја подготвуваат врз основа на 
теренски посети и бележат дека постојат лица на кои им е потребно здравствено 
осигурување или здравствени услуги. За ваквиот проблем, организациите 
предложуваат креирање на времени легитимации коишто ќе им помогнат на овие лица 
да ги користат здравствените услуги. 

Од 2012 година со започнување на РЗМ се зголемува бројот на Роми кои се 
здравствено осигурани. Со започнување на работата на РЗМ, со подготовка на 
шеснаесет медијатори за осум општини, во моментот има само дванаесет РЗМ коишто 
ги покриваат/послушуваат лицата во оние општини кои имаат поголем број на ромско 
население. Од овие дванаесет РЗМ, два медијатори ја покриваат територијата на 

општина Шуто Оризари и Топаана во општина Чаир.  

Претставниците на граѓанските организации на фокус групата сметаат дека РЗМ се 
важна алка во заедницата во делот на здравство затоа што работат директно на терен 
со корисниците. РЗМ подготвуваат годишни извештаи коишто се ресурс со детални 
податоци за тоа колку лица - Роми биле опфатени со програмата и колку лица Роми се 
здравствено осигурени (извештајот за 2017 година се уште се подготвува). Како главна 
препорака на организациите е РЗМ да бидат систематизирани (се мисли на вработени 
како дел од јавниот сектор) затоа што заедницата има потреба од РЗМ. Во 2016 
година, медијаторите добиле квалификација - специјализиран медијатор. Иако нема 
јасен начин за систематизација на медијаторите, постојат опции да бидат 
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систематизирани како патронажи сестри или здравствени работници. Со тоа, 
организациите сметаат дека со систематизирање на РЗМ нема да зависат од проекти 
и донации.  

Според перцепцијата на претставниците на граѓански организации во фокус групата за 
здравство исто така посочија дека многу од активностите предвидени во акцискиот 
план за здравство многу веројатно нема да бидат имплементирани затоа што претстои 
краток период за целосно имплементирање за постигнување на целите од акцискиот 
план.  

Меѓу повеќе од активностите како пример претставниците ја забележаа активноста од 
НАП 1.1.3 Вработување на медицински персонал од ромска популација: среден 
медицински персонал (медицински сестри и техничари) и Роми кои дипломирале на 
медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет, во јавното здравство, 
особено во заедниците каде преовладува ромската популација,  Претставниците не 

знаат за имплементација на ваквата активност и ваквите вработувања. 

Организациите исто така посочија дека сензитивизирањето на медицинскиот персонал 
за Ромите е многу слабо и дека се уште постои структурна дискриминација во 
здравствените институции во Република Македонија. Претставниците исто така 
посочија дека пациентите се еднакви и дека не смее да има посебен третман и 
етничко профилирање на Ромите од страна на медицинскиот персонал. Во 
продолжение дел од претставниците на организациите укажаа дека врз основа на 
нивното досегашно искуство, најчесто негативниот наратив се креира од страна на 
здравствените работници, а неинформираноста на Ромите најчесто е искористена за 
таков третман односно негативен наратив. 

Еден од најголемите фактори за одржување на високиот процент на имунизирани деца 
Роми се РЗМ. Работата на терен и навременото реагирање на РЗМ помогнала да се 
имунизираат значаен број на деца од општина Шуто Оризари против морбили. Со тоа 
спречена била епидемија и ги мобилизирале заразените од морбили и веднаш 
реагирале. Како единствен извор за податоци поврзани со здравство и Ромите се 
годишните извештаи на РЗМ во кои има детални податоци за нивната работа од 

терен. 

Во текот на фокус групата дел од претставниците забележаа дека почнувајќи од 2005 
година па се до денес се уште нема опипливи резултати особено во делот на 
здравство. Иако имплементацијата е на многу ниско ниво, организациите истакнаа 
дека МТСП како институција е отворена да ги слушне идентификуваните проблеми на 

организациите и се обидува да превеземе акции за решавање на проблемите. 

Во однос на националниот акциски план, организациите забележаа дека покрај 
фокусот и исходите на постоечкиот план, постојат и други отворени прашања во 

здравството  коишто се предизвик за Ромите во Република Македонија.  

 
Вработување 

 

Согласно перцепцијата на групата на граѓански организации кои работат на 
прашањето за вработување на Ромите и овозможување пристап на Ромите до 
владините програми за вработување, на оваа фокус група истакнаа дека 
националниот акциски план за вработување 2014-2020 е веќе застарен документ кој не 

ги рефлектира реалните потреби на Ромите во приоритетот вработување.  

При креирање на НАП, на ГО не им е познато дали се направени консултации и 
работни средби со стопанските комори во Македонија кои имаат клучна улога во 
идентификувањето на условите на пазарот на труд. Според ГО, соработката со бизнис 
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заедницата е важна за да се идентификуваат потребите од човечки кадар. Од друга 
страна пак, соработката со АВРМ е исто така важен фактор за да може да се 
идентификуваат невработените лица Роми, нивното образование и квалификации. 
Досегашната соработка на ГО со АВРМ според организациите е на релативно ниско 
ниво, додека соработката со Центрите за вработување на локално ниво е на уште 
пониско ниво. ГО сметаат дека и при планирањето на буџетот за имплементација на 
Стратегијата на Ромите постои потреба за промени. Имено, буџетот не ги зема во 
предвид промените кои се случиле во текот на минатата година, ниту извештаите кои 
ги подготвуваат ГО не се земаат во предвид. ГО предложуваат дека НАП вработување 
треба да претрпи промени во насока на усогласување со планираните стратегии, 

мерки и планови за унапредување на пазарот на труд.  

Ромските информативни центри кои  се лоцирани во дванаесет општини каде има 
поголем број на ромско население, според граѓанскиот сектор, не ја исполнуваат 
целосно улогата за која се формирани. РИЦ имаат обврска да доставуваат месечен 
извештај до МТСП како надлежна институција но содржината на извештаите ја црпат 

од информации и податоци од ГС.  

Информираноста на Ромите за користење на активните мерки е се уште на ниско ниво 
како и нивото на запознаеност на потенцијалните корисници и евентуалните користи 
од редовно евидентирање во АВРМ. Самите ГО кои што  ја информираат ромската 
заедница се релативно малку запознаени за постоењето или непостоењето на  
разлики во статусот на активен и друг (пасивен) барател на работа. Имено, сите кои се 
пријавени во АВРМ како баратели на работа без разлика дали се активни или пасивни 
баратели имаат отворена можност за користење на овие мерки. Сепак постои 
ограничување во можноста да се користат активните мерки односно доколку лицето 
(активен или пасивен) не се пријавило навремено за да го одржи својот статус на 
барател на работа, тоа лице се брише од системот на евиденција во АВРМ и има 
забрана за повторно пријавување од една година. Со цел креирање на ефикасни 
активни мерки за вработување, потребни се консултации со ГО и користење на 
нивните досегашни истражувања кои се директно врзани со пазарот на труд како и 

мерките и политиките.   

Услугите кои ги нуди АВРМ во однос за зголемување на знаењето на невработените 
лица кои вклучуваат обуки за англиски јазик и компјутерски вештини не се 
организирани на ниво да им овозможат пристап до сите лица подеднакво. Обуките кои 
се организираат најчесто се одржуваат во просториите на АВРМ на тој начин што го 
отежнува пристапот на одредени лица, посебно на примателите на  социјална помош 
или на лицата кои се на прагот на сиромаштија поради локацијата на одржување на 
обуките. Од друга страна, постојат и случаи каде се врши притисок врз невработените 
Роми кои се приматели на социјална помош да ги посетуваат овие обуки во спротивно 
социјалната помош ќе им биде укината. Ваквиот пристап не само што не е ефикасен 
туку не дава подеднаква можност за сите, сметаат група на ГО. ГО предложуваат 
одржувањето на обуките да се спроведува во просториите на ГО кои се лоцирани на 
места каде има поголем број на ромско население со цел олеснување на пристапот до 

истите. 

Дел од организациите кои беа дел од ФГ, сметаат дека не им е познат случај за 
субвенционирани работни места во приватниот сектор и покрај нивното залагање за 
информирање на малите и средни претпријатија да ја користат оваа мерка. На 
местата на кои што има поголем број на ромско население, најбројни се малите 
претпријатија. Нивното досегашно искуство со бизнис заедницата се темели на 
незаинтересираност на претпријатијата, фамилијарен бизнис кој не е отворен за 
дополнителни вработувања и мали претпријатија кои немаат голем профит за да 
овозможат работно место кое ќе биде одржливо. Во иста насока, многу мал број на 
претпријатија ја користат и мерката за користење на микро кредити за дополнително 
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вработување поради условите кои се наведени и се комплексни и тешко 
неостварливи. ГО сметаат дека за мерката користење на микро кредити за 
дополнително вработување од страна на  правните лица, условите за квалификација 
потребно е да претрпат промени како што се проширување на возрасната граница за 

лицата кои фирмата може да ги вработи. 

 

8. Приоритети кај граѓанскиот сектор и контекст 
 

Граѓанскиот сектор во Македонија во изминатиот период работеше во доста 
комплексен контекст. Република Македонија во извештајот за напредокот на РМ во 
2015 беше нотирана како “заробена држава”. Овој период е проследен со долга 
политичка криза и промена на извршната власт по повеќе од една деценија. Ваквите 
услови без разлика на областа на делување претставуваше голема пречка во 
функционирањето и на граѓанскиот сектор во Македонија посебно ако се има во 
предвид поттикнување и на активна демократија и владеење на правото, каде ГО 
имаат можност да даваат сугестии и активно да учествуваат во носењето на 

локалните и на централните политики.  

Имајќи ја оваа констелација во предвид политичките приоритети беа не јасни, а 
одлуките носени ад-хок и без претходно стратешко планирање. Оттука, и граѓанскиот 
сектор кој работи во делот на интеграција на Ромите и унапредување на условите за 
Ромите во Македонија беа изложени на притисоци додека стратешките приоритети на 

државата нејасни.  

По речиси една година и преземените обврски на државата  и заложби за поголема 
партиципативност на граѓаните во носењето на одлуките беа преземени низа на мерки 
кои се однесуваат на подготовка и усвојување на значаен број на стратешки документи 
како приоритети за реформи, водени од потребата за забрзано “итање” кон 

Европската Унија.  

Оттука и гласот на граѓанскиот сектор се појасно укажува на потребата на 
унапредување на националните приоритети и кога станува збор на стратегијата за 
Ромите во РМ во следниот период но, и потребата за поголема отчетност и 

одговорност за сработеното.  

Приоритетите според граѓанскиот сектор остануваат исти (според фокус групите) 
меѓутоа мерките, активностите се делумно или целосно застарени и не се базираат 
врз основа на реалната состојба и  е потребно нивно унапредување и промена.  

Според меморандумот на платфомата „Мојот Глас Моја Одговорност“, 40 Ромски 
организации во консултации генерираа приоритети кои претставуваат главен фокус за 

тие организации. Ромските организации ги идентификуваа следните приоритети: 

1. Едукација на ромската заедница за учество во креирање на јавни политики; 
2. Набљудување на изборните процеси; 
3. Обезбедување на транспарентност и отчетност; 
4. Обезбедување на приоритетите на ромската заедница во програмите на 

политичките партии; 
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9. Заклучоци  
 

 Институционалната поставеност за координација, имплементација и следење на 
Стратегијата на Ромите заедно со Националните акциски планови подолг период 
не претставува ефикасен механизам за следење на напредокот на приоритетите 
поради низа на причини како недостаток на внатрешен систем за следење, нејасен 
систем на одговорност и отчетност, меѓу ресорска координација која е немоќна во 
спроведување и политичка поддршка. 
  

 Националното координативно тело со истечен мандат оперативно не функционира 
но, и нема јасни насоки и моќ да направи промени, неговата улога на следење и 
давање насоки за подобрување не е исполнета.  

 

 Буџетските импликации во однос на спроведување на потпрограмите ретко ги 
рефлектираат потребите туку претставуваат одраз на политичка преговарачка моќ 
додека во услови на системски недостаток на адекватни системи за следење на 
успешноста (и во делот на буџетирање - performance budgeting и во 
имплементација performance measurement) постои потреба од воспоставување на 
систем за следење на степенот на имплементација на стратегијата односно на 
постигнувањата и исходите. 

 

 Граѓанскиот сектор не е запознаен со можноста за учество во НКТ, ниту пак со 
начинот на номинација и селекција на членови во истото. Членовите од 
институциите се главно долгогодишни членови кои исто така не се запознаени со 
должината на нивниот мандат и се изјаснуваат дека средбите на оваа 
координативно тело се во основа изнесување на состојби без можност препреките 
и предизвиците кои се изнесуваат да се има можност да се надминат (меѓу другото 
и потребата од поголемо финансирање).  

 

 Постои потреба за ревидирање на стратегијата и националните акциски планови и 
во суштина и во техника.  

 

 Дел од мерките во националните акциски планови во сите приоритетни области 
зависат од можностите на граѓанскиот сектор но, и од донаторски средства, што го 
прави процесот неорганизиран, тешко следлив, и креира опкружување со 
недостаток на одговорност.  

 

 Вработување: 
 

o Релативно низок број на Роми кои се корисници на услугите на АВРМ и мерките 
за вработување во однос на вкупниот број на корисници на национално ниво  
 

o Апсолутниот број на евидентирани Роми во последните три години кои се 
долгорочно невработени (чекаат вработување една и повеќе години) се 
зголемува, како и нивното учество во вкупниот број на долгорочно невработени 
лица на ниво на РМ (од 5,3% во 2015 година, на 6,5% во 2017 година) 

 

o Таргетот за процент на невработени Роми за 2016г кој изнесувал 4,7% од 
вкупниот број на невработени, на крајот на годината според АВРМ изнесува 
5,1%,  и истиот се зголемува наместо да се намалува и за 2017 г. изнесува 5,2% 
иако апсолутниот број на невработени лица Роми се намалува во периодот 
2016-2017 година.  
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o Таргетот за подобрен пристап за Ромите во програмите за вработување за 
2016 година е надминат и постои веројатност со истиот тренд да се достигне и 
таргетот до 2020 година. 

 

 Домување: 
 
o Значаен дел од мерките зависат од можностите на граѓанскиот сектор но, и од 

донаторски средства, посебно во делот на легализација на домовите, што го 
прави процесот неорганизиран, тешко следлив, и креира опкружување со 
недостаток на одговорност за (не)спроведувањето.  
 

o Нема јасно утврдени правилници и критериуми за распределба на наменските 
капитални дотации до ЕЛС според потпрограмата за имплементација на 
стратегијата на Ромите во надлежност на МТВ 
 

o Недостаток на проактивно и однапред идентификување на приоритетни 
инфраструктурни/ комунални приоритети на ЕЛС  
 

o Неефикасно користење на јавните ресурси од заеми кои генерираат трошоци 
во буџетот преку камати долгорочно 
 

o Недостаток на датабаза за социјална инклузија според стратегијата и редовно 
ажурирање на датабаза која се однесува на интеграција на Ромите во РМ, 
доделена на НКТ каде ќе се прибираат информации на национално но и од 
локално ниво 

 
 Образование 

 
o Бројот на стипендисти за средно и високо образование се зголемува 

 
o Недостаток на податоци за основно и средно образование по национална 

основа, податоците со кои МОН и УОЈЗ располагаат се според наставниот 
јазик. Поради овие причини е тешко да се измери бројот на ученици Роми кои 
што го завршуваат средното образование. 
 

o Дел од таргетите предвидени за 2020 се веќе исполнети во 2017, останатите 
активности имаат тренд да го постигнат таргетот до 2020 
 

o Управата за развој на и унапредување на јазиците на припадниците на 
заедниците не подготвува годишен оперативен план што се однесува за 
имплементација на стратегијата за Роми. Управата учествува во изготвување 
на стратешки точки од Стратегијата за образование директно преку МОН со 
предлози. 

 
 Здравство  

 
o Следењето на мерките во делот здравство се речиси не мерливи и не постојат 

податоци и информации за степенот на спроведување на НАП 
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o Недостаток на податоци и информации за постигнувањата во областа 
здравство 
 

o Најпрегледна цел во имплементација во делот здравство е ромските 
здравствени медијатори 
 

o Потребата за здравствени медијатори е неопходна во општини каде што 
живеат значителен број на Роми 

o Потребна е поголема заложба на НКТ за ревидирање на НАП и мониторинг на 
истиот 
 

o Лицата без документи како една од ранливите групи имаат најголема потреба 
од здравствени услуги бидејќи се социјално загрозени, со тоа фокусот исто така 
треба да се насочи и кон овие лица 
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