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Вовед и позадина 
 

Активните политики за вработување се една од клучните национални политики за активација на 
невработените со цел нивно вклучување на пазарот на труд во Македонија. Главен носител на 
овие политики е Министерството за труд и социјална политика (МТСП). Политиките за активирање 
се директно поврзани со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност1 
(оттука па понатаму Законот). Според Законот “невработено лице”2 е лице кое не е вработено и 
кое активно бара работа и “друго лице кое бара работа" како лице кое е економски активно или 
неактивно кое се евидентира во АВРМ (оттука па натаму Агенцијата), но не бара активно работа 
и/или не е подготвено да прифати работа.  

Националните евиденции за невработените лица се под надлежност на АВРМ, а специфичностите 
се дефинирани во истиот Закон3. Исто така, невработените лица (со двата статуса) се должни (за 
да ги користат придобивките што се нудат во Законот) да се евидентираат во регистарот 
(евиденција) на АВРМ или како 1) активно невработено лице или 2) друго лице кое бара работа. 
Колоквијално, како прифатена терминологија меѓу креаторите на политиката и спроведувачите на 
политиката невработените лица кои се евидентираат во регистарот се именуваат како 1) "активни 
баратели на работа", и 2) "пасивни баратели на работа", додека општо прифатена терминологија 
кај корисниците се 1) лица кои се пријавуваат во АВРМ еднаш во месецот, и 2) лица кои се 
пријавуваат еднаш во шест месеци.  

Неусогласеноста на политиките и нивната примена предизвикуваат конфузија и 
неинформираност меѓу потенцијалните корисници на правата и придобивките кои 
произлегуваат од законот, а особено за потенцијалните корисници на активните мерки за 
вклучување на пазарот на труд, како и активација на лицата кои се невработени. 

Имено, во оперативните планови од изминатите години, па се до ревидираниот план за 2017 
година, еден од условите за квалификување на корисниците за активните мерки беше 
невработените лица да бидат активни баратели на работа, односно да бидат евидентирани во 
регистарот на “невработени лица”. Со ревидираниот оперативен план за 2017 година за прв пат 
се наведува дека: “Сите евидентирани невработени лица - Сите невработени лица и други лица 
кои бараат работа (активни и пасивни баратели на работа)”, имаат можност за пристап до услугите 
и програмите односно мерките за вработување, утврдени во Оперативниот план за 2017 година, 
па и понатаму во 2018 година. 
 
Начинот, формата и содржината на пријавата за евиденцијата во регистрите на невработените 
лица (односно добивањето на статусот на невработените лица како активни или пасивни) се 
изготвуваат врз основа на податоците дадени од лицето кое се евидентира според Правилникот 
за формата, содржината и начинот на водење на регистрите4. Во оваа пријава со давање на изјава 
лицето кое се евидентира “избира” регистар во кој се воведува. Истовремено, со оваа изјава 
лицето кои се воведува во еден од двата регистри потпишува дека прифаќа одредени обврски и 
права односно дека има/нема право за користење на активни програми за вработување. Оттука, 
произлегуваат нејасните правила за стекнување односно губење на правото на невработените 
лица да учествуваат во користење на мерки за вработување, во случај доколку евидентираното 

                                                           
1 Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност, Службен Весник на РМ бр. 37/1997; 25/2000; 101/2000; 50/2001; 
25/2003; 37/2004; 4/2005; 50/2006; 29/2007; 102/2008; 161/2008; 50/2010; 88/2010; 51/2011; 11/2012; 80/2012; 114/2012; 39/2014; 
44/2014; 113/2014; 56/2015; 129/2015; 147/2015; 154/2015; 27/2016; 119/2016 и 21/2018. 
2 член 2, став 5; член 55  
3 Член  52: Агенцијата води евиденција на невработените лица и евиденција на други лица кои бараат работа, според 
единствениот матичен број на граѓанинот. 
4 Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите (Сл. Весник на РМ 130/2013) 
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невработено лице има интерес и ги исполнува критериумите за поднесување на барање за дадена 
мерка 

Имено, (1) законот го дефинира “невработеното лице” 5 како лице кое активно бара работа; (2) 
пријавата од правилникот6 јасно потенцира дека активните баратели на работа се “евидентирани 
невработени лица”; а пак (3) оперативните планови7 и изјавите на носителите на политиките8 
“невработени лица евидентирани во АВРМ”  ги наведува како “сите евидентирани невработени 
лица” без разлика на регистарот во кој се воведени (активни и пасивни баратели на работа).  

Врз основа на ова неизвесно прашање, постои поинакво разбирање на правата и процедурите на 
двете категории евидентирани невработени лица. Ова особено се однесува на одредени групи на 
невработени лица, а за целта на оваа анализа примарен фокус имаат невработените Ромите кои 
се соочуваат со двојно поголема стапка на невработеност споредено со останатите етникуми во 
Македонија (оттука па понатаму) не-Ромите.  

Оттука, целта на истражувањето е да одговори на следниве истражувачки прашања 

Општо истражувачко прашање: Колкаво е нивото на запознаеност и достапност на информации 
помеѓу невработените лица за процесот за нивна евиденција и можностите да се биде корисник 
на услугите на АВРМ и на активните мерки за вработување (Роми и не-Роми). 

Специфични истражувачки прашања: 

1. Во колкава мера невработените лица се свесни за придобивките и обврските што произлегуваат 
при регистрација во евиденцијата (активната и пасивната) на невработените (примерок Роми 
наспроти не-Роми). 

2. Во колкава мера невработените лица се свесни за можностите за користење на мерките за 
активација на пазарот на труд и за постапките кои им овозможуваат на невработените да се 
“движат” од еден (пасивен) во друг (активен) регистар или да бидат отстранети од евиденцијата 
(примерок Роми наспроти. не-Роми). 

3. До кој степен локалните канцеларии на АВРМ се конзистентни во нивните постапки, разбирање 
и размена на информации со потенцијалните корисници за нивните можности. 

Методологија и пристап 
 

Со цел утврдување на спецификите на истражувањето, дефинирани се истражувачкото прашање 
како и специфичните прашања. Прибирањето на податоците и информациите се базира преку 
користење на секундарни податоци и примарни податоци. Секундарните податоци се врз основа 
на статистички податоци од ДЗС, АВРМ, МТСП. Примарните податоци се прибираат преку 
теренско истражување со полу-структуиран прашалник со целната група. 

Дефинирање на целна група 

Целна група на истражувањето се сите невработени лица, без оглед на тоа дали невработеното 
лице повремено работи, работи во домаќинството, повремено врши работа и без оглед дали е 
евидентирано или не е евидентирано во евиденцијата/регистрите на АВРМ. Односно сите лица 

                                                           
5 Член 53, став 1, и член 55 
6 Службен Весник на РМ 130/2013 
7 Фуснотата на Оперативниот план за 2017 година  како и во воведот на Оперативниот план 2018 се укажува дека “сите 
евидентирани невработени лица и работодавачи имаат пристап до програмите односно мерките и услугите за вработување 
8 Изјава на министер, 14/9/2017, http://www.mtsp.gov.mk/septemvri-2017-ns_article-pretstaven-revidiraniot-operativen-plan-za-aktivni-
programi-i-merki-za-vrabotuvanje-i-uslugi-na-paza.nspx 
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без договор за вработување според Законот за работните односи и Законот за придонеси од 
задолжително социјално осигурување се предмет на истражување. 

Целна група: невработени Роми, контролен примерок невработени не-Роми со иста географска 
покриеност. 

Методолошки алатки  

Истражувањето во најголема мера се вршеше со прибирање на примарни информации преку 
претходно структуриран прашалник. Прашалникот се користеше за да се одговори на првото и 
второто специфично истражувачко прашање, преку теренска анкета лице-в-лице.  

Статистичка популација и мострење: вкупното население во ова истражување се 
невработените Роми, додека контролниот примерок се невработените не-Роми. Со оглед на 
ресурсите и временските ограничувања, целокупната статистичка популација ги опфаќа 
невработените лица во петте општини во Македонија со најголем број на ромска популација. 

Примерокот е диспропорционален бидејќи намерата е да обезбеди анализа за одредена група кај 
населението во нашиот случај - Роми.  

Стратификација на примерок: невработени Роми наспроти невработени не-Роми  

Вкупната големина на примерокот е 201 испитаник преку соодветна дистрибуција по локација 
согласно бројот на невработени лица и бројот на население.  

Табела 1: Примерок и стратификација  

  
Големина на 

примерок - Роми 
Големина на контролен 

примерок – Не-Роми 
Вкупно 

Локација: ЕЛС М Ж Вкупно 
Р 

М Ж Вкупно 
НР 

Шуто Оризари 24 27 51 21 30 51 102 
Штип 4 4 8 6 2 8 16 
Прилеп 10 6 16 11 6 17 33 
Тетово 6 3 9 6 3 9 18 
Куманово 9 8 17 4 11 15 32 

Вкупно 53 48 101 48 52 100 201 
 

Систематско земање примероци/примероци од интервал 

Примерокот е избран по случаен избор преку "интервал за земање примероци", преку листа на 
улици во кои се избира секое 3-то лице/домаќинство на одредена локација од десната страна на 
улицата. 
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1. Преглед на невработеноста  
 
На крајот на 2017 година, стапката на невработеност на ниво на Република Македонија изнесувала 
22,4%9. На крајот од месец март 201810 година, вкупниот број на евидентирани невработени лица 
(т.е. активни баратели) изнесува 102.538 лица, од кои 6.120 (6%) се од ромска етничка припадност, 
а од нив пак 2.372 (39%) се жени Ромки. Дополнително имаме 89.060 други лица кои бараат работа 
т.е. пасивни баратели на работа.  

Генерално, проблемот на пазарот на труд во Македонија е изразен во форма на несоодветно 
квалификувани работници според потребите, кој влијае на идниот економски раст преку 
создавање на бариери за претпријатијата. Како последица на тоа се креира јаз со кој ќе биде 
тешко да се пополнат работни места кои се високо побарувани или дефицитарни, бидејќи 
динамичноста на економијата ќе бара соодветно формално образование и дополнителни обуки. 
Тоа значи дека, потенцијалниот проблем не е ограничен само на недоволен број на 
квалификувана работна сила, туку и на работна сила на која и е потребена соодветна 
комбинација на вештини кои се во согласност со барањата на националната но, и на 
регионалните економии. Проблем кој дополнително го продлабочува јазот на понудени и 
побарувани вештини, е нискиот степен на образование од страна на ромското население, односно 
незавршено или завршено основно образование, или воопшто не постоење на никаков степен на 
образование, бидејќи скоро секоја компанија при распишување оглас за вработување, наведува 
еден од критериумите е поседување на минимум средно образование (степен на задолжително 
образование во Македонија).   
 
Стапката на активност на населението во РМ е ниска и таа се движи околу 57% последните пет 
години без значително поместување. Додека стапката на вработеност побавно се зголемува 
отколку стапката на намалување на невработеноста. Имено, во последните четири години, 
стапката на вработеност се зголемила во просек за по еден процентен поен на годишно ниво (од 
41,2% во 2014 г, 42,1% во 2015, на 44,1 во 2017 година), додека стапката на невработеност во 
2017 година се намалила на 22,4% и во просек опаѓа за 1,7 п.п. на годишно ниво во последните 
пет години, од 29% во 2013г11. 
 
График 1 Стапки на невработеност, вработеност и активност во последните десет години 

 

                                                           
9 Државен завод за статистика на РМ 
10 Податоци објавени од Агенција за вработување на РМ, за крајот на месец март 2018 година, Статистики за невработени 
11 Државен завод за статистика на РМ 
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Извор: Годишни податоци од ДЗС 

Предизвикот од недоволниот број на квалификувани работници според потребите на пазарот на 
труд, во услови кога нема доволна понуда на работници со соодветни вештини, е една од пречките 
за раст на стапката на вработување. Оттука, тоа се рефлектира во ограничен пазар на работна 
сила за работодавачите (понуда), што води до побавен раст на стапката на вработување, и до 
зголемени барања за иновативни начини на кои би се зголемила соодветноста и продуктивноста 
на работата сила. За креаторите на политиките пак, тоа значи помалку нови работни места во 
економијата, макроекономски предизвици и неостварување на стратешките цели. 
 
Менувањето на структурата на економијата кое води кон намалување на улогата на 
производствениот сектор, зголемување на важноста на услугите, унапредувања во технологијата, 
и интернационализација, се доказ дека фундаментите во која "работат" фирмите се променети, 
со што се зголемува побарувачката за високо образовани работници или стручни кадри. Како 
резултат на тоа, работодавците за разлика од минатото, бараат работници со соодветно 
формално образование и вештини, како и соодветни обуки и напредни меѓучовечки комуникациски 
способности и вештини. 
 
Проблемот со невработеноста кај Ромите е од суштинско значење за економскиот и социјалниот 
развој во земјата. Доколку земеме предвид дека бројот на невработени Роми е околу 6% од 
вкупниот број невработени во земјата кои се евидентирани во агенцијата, но како стапка во 
рамките на својата заедница стапката на невработеност е двојно повисока од онаа кај не-ромското 
население, ни укажува дека се работи за сложен предизвик за засегнатите страни кои (треба) 
нудат интегриран пристап за изнаоѓање на решение за надминување на ситуацијата. Имено, 
според податоци од 2011 година за Македонија стапката на невработеност кај Ромите е 53% 
додека во истиот период кај не-ромското население стапката на невработеност е речиси половина 
т.е. 27% (последен период кога е правена споредба на невработеност по етничка припадност за 
Ромите во Македонија за кој има достапни податоци)12. 
 
Табела 2 Број на невработени лица според евиденција на АВРМ март 2018 

31.12.200- 

Невработени 
лица 

евидентирани 
во АВРМ (крај 

на година) 

Други лица 
кои бараат 

работа, 
категорија 
воведена 

2013 

Роми - 
Невработени 

лица 
евидентирани 
во АВРМ (крај 

на година) 

Жени Ромки - 
Невработени 

лица 
евидентирани 
во АВРМ (крај 

на година) 

% Роми 
невработени 
(евиденција 

на АВРМ) 

2003 390.361 / 16.937 7.114 4,34% 
2004 391.072 / 16.764 6.946 4,29% 
2005 359.989 / 15.714 6.457 4,37% 
2006 366.551 / 16.797 6.936 4,58% 
2007 357.166 / 17.672 7.410 4,95% 
2008 343.363 / 17.801 7.604 5,18% 
2009 341.295 / 17.981 7.897 5,27% 
2010 321.341 / 15.725 6.699 4,89% 
2011 281.144 / 13.240 5.638 4,71% 
2012 243.403 / 9.037 3.709 3,71% 

2013* 96.200 121.658 1.773 571 1,84% 

                                                           
12 УНДП/СБ регионално испитување за ромските заедници, 2011;UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011 
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2014 123.661 100.147 6.996 236 5,66% 
2015 114.979 95.768 5.842 2.126 5,08% 
2016 104.523 96.251 6.201 2.323 5,93% 
2017 102.394 89.443 6.127 2.366 5,98% 

2018/3 102.538 89.070 6.120 2.372 5,97% 
* година на промени во евиденцијата врз основа на промена на регулатива кои се рефлектираат 
во бројот на невработени  
Извор: податоци врз основа на статистика на АВРМ на годишна и месечна основа, видено јуни 2018  
 
Доколку се направи споредба на бројот на невработени лица од евиденцијата во АВРМ во 
споредено со податоците за невработени од ДЗС покажува значителна разлика во апсолутен број. 
Имено бројот на невработени лица до 2011 година според ДЗС е понизок од бројот на 
евидентираните во АВРМ, која разлика се движи обратно пропорционално од 2011 година, и во 
2017 година разликата изнесува речиси 28 илјади лица.  
 
Оваа разлика произлегува од различните методи кои се користат (додека ДЗС користи метод на 
Анкета на работна сила на примерок на популацијата по општ прифатена дефиниција за 
невработеност, додека бројот на невработени од АВРМ е според евиденција врз основа на 
поднесени пријави од страна на лицата невработени па оттука за дел од податоците се 
преклопуваат групите а за останатиот дел опфаќаат и други лица) но, и поради измена на 
процедурите на евиденција во АВРМ.  
 
Во евиденцијата на невработени на АВРМ,  невработените кои не ги почитуваат роковите кои се 
зададени со Законот13 и подзаконските акти14 се бришат од евиденција на невработени (а 
дополнително активните баратели имаат и забрана од една календарска година пред повторно да 
можат да се евидентираат).  
 
График 2 Невработени според евиденциите на АВРМ наспроти ДЗС во последните петнаесет 
години 

 
Извор: податоци од АВРМ бази, ДЗС податоци за невработеност, видено јуни 2018 

 

                                                           
13 Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (СВ на РМ 37/1997…21/2018) 
14 Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите (Сл. Весник на РМ 130/2013) 
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Соодносот на таканаречените активни наспроти пасивни баратели на работа во 
евиденциите за невработени во изминатите години е речиси ист без поголеми движења, и 
во март 2018 година изнесува, 54% активни баратели на работа наспроти 46% евидентирани други 
баратели на работа (пасивни). Овој сооднос (освен во првата година од воведувањето на оваа 
евиденција во 2013 година) е речиси неизменет сооднос на евидентирани баратели на работа кои 
се активни баратели и се движи меѓу 55% до 52% и евидентирани други баратели на работа од 
најниски 45% до највисоки 48% од вкупниот број на евидентирани невработени.  
 
Доколку се анализира трендот, може да се заклучи дека учеството на пасивни баратели од 2013 
до 2018 се намалува, додека пак учеството на активните баратели покажува тренд на пораст за 
истиот период. Ова може да биде одраз на осознавање на разликите на дел од невработените кои 
се евидентираат со воведувањето на овие две категории на невработените лица.  
 
График 3 Учество на активните и пасивните баратели на работа во евиденциите за невработени  
 

  
Извор: податоци од АВРМ бази 
 
Бројот на невработени лица од ромска припадност според податоците на АВРМ како 
евидентирани лица кои бараат работа во последните години во апсолутен број драстично се 
зголемил по 2013 година. Додека вкупниот број на невработени Роми во 2013г. изнесувал 1.773, 
во 2014 година достига 6.996 лица и последните години се задржува околу 6.120 лица (во 2018 
година март). Оваа значајна разлика претставува главно резултат на воведување на промени во 
регулативата со која евиденцијата на невработените во АВРМ се категоризираат во: (1) лица кои 
бараат работа (активни баратели) и (2) други лица кои бараат работа (пасивни баратели на 
работа), па од вкупно девет илјади невработени лица од ромски етникум во 2012 година кои се во 
евиденцијата на АВРМ до тогаш, нивниот број се намалува драстично како и кај вкупниот број на 
невработени се додека сите повторно не се евидентираат во евиденциите на АВРМ. Најголемиот 
број на невработени лица остануваат лицата без стекнато образование и лица со стекнато 
основно образование. Ниското ниво на образование и високата стапка на невработеност 
остануваат во висока корелација кај Ромите. 
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Табела 3 Број на невработени лица Роми според евиденција на невработени 

Индикатор  Роми        

Мажи  Жени  Вкупно  Вкупно во 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 

Трендот на бројот на невработени лица кои се евидентирани во АВРМ како активни баратели на 
работа во апсолутен број се намалува додека бројот на Роми активни баратели е речиси не 
променет со благо зголемување во 2016 година, но со тренд на општо намалување на бројот на 
сите евидентирани невработени, а и на благо зголемување на учеството на активните баратели 
во вкупниот број на невработените кои се евидентирани во агенцијата. Бројот на пасивни баратели 
на работа на национално ниво во апсолутен број исто така опаѓа како на национално ниво така и 
кај Ромите. Но, степенот на промена во дадените години споредена со општата стапка на промени 
на национално ниво покажува повисока стапка на евиденција кај Ромите во активни баратели на 
работа, како и општ тренд на поголема евиденција кај активните баратели.    
 

График 4 Учество и тренд на бројот на активните и пасивните баратели од ромска етничка 
припадност во вкупната евиденција на невработени во РМ 

 

Извор: Податоци од АВРМ за невработени лица на крај на година и за март 2018, податоци по БИЈК од 
АВРМ 
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Стапката на невработеност како единствен индикатор за целокупната состојба за пазарот на труд 
може да биде недоволен индикатор, па затоа стапката на безработност15 може да послужи како 
дополнителен индикатор. Според анкета16 спроведена во 2011 година од стана на УНДП/СВ/ЕУ 
на примерок на маргинализирана ромска популација17, стапката на безработност, се дефинира 
како сооднос на оние лица кои не се вработени ниту пак се во образовниот процес18, споредено 
со остатокот на активно население. Имено, стапката на безработност кај Ромите мажи е 53% 
додека кај не-Ромите 31%, а кај жените Ромки 81% наспроти 53% кај не-Ромките жени во 
Македонија. Според истата анкета од стапката на зачестеност на неформално вработување 
(informal employment incidence19) кај Ромите во Македонија е 64%, додека 25% кај не-Ромите. 
Додека процентот пак на Роми кои се само-вработени (во сопствен бизнис) како процент од 
вкупниот број на Роми во Македонија е 4%, додека кај не-Ромите во Македонија тоа изнесува 10%. 
Социо-економските проблеми и дискриминацијата со кои се соочуваат Ромите дополнително ја 
отежнуваат интеграцијата на Ромите. Освен повисоките стапки на невработеност, безработност и 
пониската стапка на само-вработени Роми споредено со останатите етнички заедници т.е. не-
Роми во Македонија, дискриминацијата и стереотипите како и социјалната исклученост исто така 
и понатаму остануваат отворени прашања.  

Анализата на ЦЕА и ИРИЗ (2016) во делот  на политиките за претприемништво во Македонија, кои 
исто така таргетираат самовработување и унапредување на вработеноста на Ромите нотира 
“Вклученоста на Ромите во политиките и мерките за развој на претприемништвото во РМ е 
лимитирана. Релативно мал број на Роми ги користат програмите и мерките за унапредување 
на вработеноста и претприемништвото, споредено со бројот на Роми кои поднеле барање за 
користење на истите”20. 

 

  

                                                           
15 “jobless rate”  
16 UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011 
17 Методологијата на истражувањето се однесува на категоријата на Роми кои се социјално исклучени и се во ризик на 
маргинализација, подетално види на http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/Roma-household-survey-methodology.pdf, 
страна 11 
18 NEET - Not in Education, Employment, or Training 
19 Share of employed people who do not have a written contract 
20 Анализа на политиките за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кај Ромите, Селмани, Николов, 2017, 
ЦЕА ИРИЗ 
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2. Политики за намалување на невработеноста и активација на пазар на труд: Посебен 
осврт на младите невработени Роми 

 

Потенцијалите за раст и развој на македонската економија се директно поврзани со стапката на 
невработеност, а посебно важна овде е високата стапка на невработеност помеѓу младите. Во 
овој дел ќе дадеме осврт на националните политики за намалување на невработеноста. Ќе дадеме 
осврт на пасивните и активните мерки за вработување кои се преземаат со цел да се надминат 
пречките и предизвиците кои се појавуваат на пазарот на труд, со посебен осврт на невработените 
Роми. Преку преглед на основните цели на националните стратегии, планови и програми во однос 
на политиките за вработување кои се преземаат, предизвиците и пречките кои се причина за 
преземањето на мерките за вработување, а ќе се обидеме да дадеме и осврт на  резултатите од 
досега преземените мерки. 

Рамката на политиките за вработување во Република Македонија е еден од клучните приоритети 
на Програмата на Владата на Република Македонија (2017-2020)21, Националната стратегија за 
вработување на Република Македонија 2016-2020 година и Акцискиот план за вработување на 
млади 2016-2020 година е во согласност со обврските што произлегуваат од Глобалниот пакт за 
работни места на Меѓународната организација на трудот (MOT), Резолуцијата за Кризата со 
вработување на младите: повик за акција и Европската стратегија за паметен, одржлив и 
инклузивен раст - Европа 2020. 
 
Во Македонија главно политиките за вработување се насочени кон подобрување на  квалитетот 
на понудената  работна сила и кон поттикнување на побарувачката за работна сила. На страната 
на  понудата главно се делува преку мерки за подобрување на вештините на невработените лица, 
преквалификација и обука на невработените за занимања кои се барани на пазарот на труд, 
практиканство заради стекнување на невработените млади лица со работни вештини, мерки  во 
доменот на образование (средно стручно и високо образование) и доживотно учење итн. На  
страната на  побарувачката, покрај општите мерки за подобрување на деловното окружување, се 
делува и со мерки за намалување на трошоците на работна сила преку намалување на даночниот 
товар и субвенционирани вработувања, поддршка за самовработување итн.   
 
Од 2007 година во Македонија се применува систем на планирање и имплементација на активни 
мерки на пазарот на труд (АМПТ) со цел да се одговори на различните потреби на ранливите групи 
на невработени и на работодавачи, кои вклучуваат услуги за  невработените  лица,  обуки,  
политики  за креирање  на  работни  места,   работни  клубови,   практиканство  и  др. Од друга 
страна, тука е и примената на пасивни мерки за вработување кои се поставени во  Законот за 
вработување и  осигурување во  случај на  невработеност22. Структурата на трошоците за 
активните и пасивните мерки е достапна за 2007-2014 година во склоп на Националната стратегија 
за вработување на РМ 2016-2020 каде уделот на активните мерки во трошоците се зголемува 
процентуално и тоа од 4,3% во 2007г. на 18,8% во 2014 г. односно за пасивните мерки (надоместок 
за невработеност) од 91,2% за 2014г. на 71,3% во 2014 година23. И покрај реформите и сите 
заложби, пасивните политики и понатаму доминираат во вкупните расходи за оваа намена, иако 
нивното учество значително е намалено  помеѓу 2007 и 2014  година. 

                                                           
21 Програма за работа на Влада 2017 - 2020 http://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_Vlada_2017-
2020_MKD.pdf 
22Службен весник на РМ, бр. 112 од 25.07.2014,  http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=349 
23 Види пошироко за активните и пасивните мерки кои се имплементираат на пазарот на труд во Македонија во: Национална 
Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020 (МТСП) 
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Се уште постои дилемата дали овие мерки треба да  бидат достапни на речиси сите невработени 
лица или само за најранливите  категории на граѓани, иако најчесто се смета дека токму ранливите 
групи на  невработени треба да бидат во  фокусот на  активните мерки, каде што спаѓаат и Ромите.  

Во однос на политиките кон Ромите како посебна група, во Македонија значајна е Стратегија за 
Ромите во Република Македонија 2014-2020, додека во други документи на Владата, Ромите се 
евидентирани и како припадници на ранливи категории на невработени лица. Невработеноста кај 
Ромите е наведена како основна пречка кон подобрување на нивната економската и општествена 
положба во Република Македонија. Како припадници на ранливите категории, на невработени 
лица на Ромите им е овозможен привилегиран пристап до дел од мерките за подобрување на 
вработеноста како и развој на претприемништвото во земјата. Во Стратегија за Ромите во 
Република Македонија 2014-2020 во делот за вработување главната стратешка определба на 
стратегијата во делот за вработување е подобрување на условите и можностите за вработување 
и намалување на невработеноста ромската заедница, а преку тоа и нејзина интеграција во 
општествените текови во Република Македонија. Проблемите и потребите кои се предмет на 
делување на оваа Стратегија се идентификувани во под-областите: (1) Институционална 
поддршка за вработување на Ромите и (2) Зголемување на вработливоста на ромската заедница.  
 
Од стратегијата произлегува и национален акционен план за вработување 2016-202024 каде се 
разработени мерките, резултатите, индикаторите, таргетот, буџетот, надлежните институции, за 
постигнување на главната стратешка цел, Зголемени можности за вработување на Ромите на 
достоинствени работни места преку следните два исходи:  

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

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

Во табелата подолу се прикажани податоци за корисници на мерките за невработени лица и 
посебно се издвоени корисниците на мерките од ромска етничка припадност. Според добиените 
податоци од АВРМ, Ромите се вклучени во националните мерки но нивниот број е многу мал 
значително и поради квалификационата структура на лицата Роми евидентирани во агенцијата 
која не поволна во однос на барањата на работодавачите, а дополнително на тоа е и нискиот 
степен на образование на голем дел од лицата што го отежнува нивното вклучување во некои од 
програмите и активните мерки за вработување како и нивно успешно вклучување на пазарот на 
труд. Интересот како и бројот на корисници во 2015 споредено со 2016 година и 2017 година е 
значително поголем како на вкупно ниво така и за Ромите.  

Доколку ги разгледуваме по вид на поддршка во последните две години, од 170 договори за 
самовработување со кредитирање во 2016г, пет се Роми (3% од склучени договори), а од тие само 
една жена, додека за 2017 година од 203 склучени договори за самовработување, само еден е 
припадник на ромската заедница и тоа жена (0,5%).  

Од ОП програми (кои делумно претрпуваат измени во разгледуваниот период) мерката Програма 
за самовработување бележи пораст во апсолутен број и тоа од 1.008 корисници (2016г.) од кои 13 
лица се Роми (1,3% од вкупниот број на склучени договори), на 1.079 корисници (во 2017г),  од кои 
18 лица се Роми (,67% од вкупниот број на корисници). Учеството на жените е релативно пониско 
во споредба со мажите, додека пак вкупниот број на жените Ромки корисници на оваа програма се 
по три лица за секоја година од овие години.    

                                                           
24 Види подетално: МТСП – Документи кои произлегуваат од декадата на Ромите, Национален акционен план за вработување 
2016-2020 линк - http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20za%20vrabotuvanje_2016x.pdf 
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Во однос на информираноста, според АВРМ, се посветува посебно внимание за лицата од ромска 
етничка припадност за нивно социјално вклучување па така информирањето е достапно меѓутоа 
интересот за нивно вклучување сепак останува на ниско ниво.  

Обуките кај познат работодавач, практиканството како и воопшто присуството, интересот и 
завршувањето на обуките е на незадоволително ниво кај ромската заедница, каде бројот на 
учесниците не надминува по десетина лица на година по обука.  

Единствено присуството на мотивациските обуки бележи поголем број на учесници од ромската 
седница чиј вкупен апсолутен број се намалува но учеството е околу 3% на годишно ниво во 
вкупниот број на учесници.  
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Табела 4: Број на корисници на мерки за невработени по етничка структура 

 

Извор: БИЈК АВРМ, од 2018
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Од податоците во табелата погоре може да се види дека, во 2017 година од вкупно 6.749 
невработени лица корисници на некоја мерка во било која форма, 2,7% односно 183 лица се од 
ромска етничка припадност. Учеството на жените Ромки пак во вкупниот број на жени корисници 
на било која поддршка за вработување кој во 2017 г. изнесува 3.615, од кои само 1,87% се Ромки.  

Ваквиот заклучок укажува и на можната потреба за ревидирање на критериумите за дадени мерки 
или пак други мерки кои се во согласност со потребите на дадената таргет група и нејзините 
специфики25 како и потребата за поголема информираност и мотивација за активација и 
вклучување на пазарот на труд.  

Со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот 
за 2018 година се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе се спроведат 
за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи создавање на нови 
работни места и да се зголеми вработливоста на невработените лица. 

Во Оперативниот план за 2018 година, дефинирани се видот на услугите и програмите за 
вработување што ќе се имплементираат, целните групи на невработени, потребните финансиски 
средства и нивните извори, како и институциите надлежни за спроведување. Со овој план исто 
така посебен акцент се става на младите невработени лица до 29 години и се дава јасен преглед 
за учеството на младите лица во секоја од услугите и програмите односно мерките за 
вработување. 

Согласно одговорот на барањето за пристап  на информации од јавен карактер од АВРМ, во дел 
од услугите26 кои ги нуди,  во 2016 година биле вклучени вкупно 9.873 невработени Роми, додека 
вкупниот број на Роми кои биле вклучени во активните мерки за вработување на ниво на РМ за 
2016 година изнесува 115 лица. Од друга страна, во 2017 година во дел од услугите27 кои ги нуди 
АВРМ, биле вклучени вкупно 7.482 невработени Роми, што значи намалување за околу 24% во 
однос на претходната година. Оттука, важно е да се напомене дека, во услуги за активирање на 
поединци на ризик од социјално исклучување и услугите за активирање на млади невработени 
лица, се вклучени исклучиво лицата за кои е направено профилирање на нивните лични 
капацитети од страна на менторите. 

Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување како 
и претходните така и за 2018 година ги опфаќа следните главни категории на програми, мерки и 
услуги со пилотирање на нов дел а тоа е младинската гаранција28. Евидентна е симплификацијата 
на програмите и мерките во новиот план: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25 Види повеќе во Документ за политики: претприемништво за надминување на “другоста”: Фокус на Ромите претприемачи, 2017 
ЦЕА, ИРИЗ и Анализа на политиките за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кај Ромите, Селмани, 
Николов, 2017, ЦЕА ИРИЗ 
26 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, услуги за активирање на поединци на ризик од социјално 
исклучување кое е спроведено со УНДП 
27 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, услуги за активирање на поединци на ризик од 
социјално исклучување кое е спроведено со УНДП и услуги за активирање на млади невработени лица. 
28 Детално елаборирање на секоја од програмите и целите кои се настојува да се постигнат со истите види -  
Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2017 година, види - 
https://goo.gl/Jum5Vc 
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График 5 Графички приказ на ОП 2018, програми и мерки за  вработување  

 
Извор: ОП 2018, МТСП, визуелен приказ на авторот 

 
Иако во Стратегијата за Ромите на РМ 2014 – 202029 година се наведува како дел од стратешката 
цел 1 потребата од поголемо учество на Ромите во евидентирањето како невработени лица и 
поголема вклученост како корисници на активните мерки за вработување, а во стратешката цел 2, 
е идентификувана потреба за креирање на најмалку една политика со закон или активна мерка за 
вработување за официјализирање на бизнисите и вработување на Роми, сепак ваква мерка не е 
креирана. Дискутабилен е бенефитот и ефектот од потребата од изземање на Ромите и 
нивно издвојување како целна група во една или повеќе мерки од една страна или пак од 
друга страна опфаќање на целната група во повеќе видови на мерки преку целење на 
фактори кои се поврзани со невработеноста како возрасната структура, образовната 
структура, општествен статус на исклученост, полова структура, итн. Позитивните наспроти 
негативните карактеристики од ваквата поделба дискутирана е со повеќе чинители и не 
постои една страна која преовладува ниту кај носителите ниту кај спроведувачите на 
политиките.  
 
Но, евидентно е дека во ОП од 2018 година невработените Роми не се издвоени како целна група 
со посебна мерка, (исклучок се јавува во мерката за само-вработување каде за лицата припадници 
на ромската заедница возможна е поддршка во секторите земјоделство и такси служба кое пак не 
е возможно за други лица). Во делот на услугите кои се нудат со ОП 201830 преку АВРМ се дава 
посебно внимание во активирање на невработените Роми преку поголемо информирање и тоа на 
индивидуална основа преку локални медијатори. Оваа услуга според наведеното ќе се спроведува 
од страна на УНДП со буџет од претходната година (ОП 2017г.).  

                                                           
29 Стратегија за Ромите во РМ 2014-2020, МТСП, јуни 2014, стр. 42, стр. 51 - 53 
30 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, МТСП, АВРМ, 
2018, стр.30  

Оперативе План 2018
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

I.ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
• 1. ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО)
• 2. ПОДДРШКА ЗА КРЕИРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

• 2.1 Субвенционирање на плати
• 2.2 Вработување и раст на правни субјекти
• 2.3 Поддршка за вработување  на инвалидни лица

• 3. ОБУКИ
• 3.1 Обука на работно место за познат работодавач
• 3.2 Обука за стручни квалификации според барање на работодавачите
• 3.3 Обуки за побарувани занимања и занаети
• 3.4 Обуки за стекнување на вештини
• 3.5 Практиканство

• 4. ПРОГРАМА ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ
• 4.1 Општинско-корисна работа
• 4.2 Јавни работи

II.УСЛУГИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

III.ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДИ
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Потенцијалните отворени проблеми кои произлегуваат од промената на регулативата за 
евидентирање на невработените како активни баратели наспроти други баратели на работа 
(познати како пасивни) е забележана и во стратегијата31 уште со воведување на различните 
категории на лица кои се евидентираат како невработени (во 2013 година).  
 
Неминовно е да се потенцира дека несогласувањето на регулативата со политиките за 
вработување кои (треба да) имаат за цел да одговорат на проблемот на низок процент на 
активност (стапка на партиципација), висока невработеност итн., се контрадикторни со праксата 
да се изземат лицата потенцијални корисници на активни мерки за вработување преку изјава дека 
доколку се евидентираат како пасивни баратели на работа не можат да користат активни мерки 
за вработување но, и со политиката дека сите баратели на работа се потенцијални корисници на 
истите. Дополнително, пречекорувањето на роковите е негативно само за овие исти лица (активни 
баратели) кои немаат дозвола да бидат евидентирани во системот на АВРМ во период од една 
цела година (што не е случај со пасивните баратели на работа).   
 
Оттука и барањето за измена на регулативата32 во оваа насока чија потреба се потврдува и од 
доле наведените резултати од спроведената анкета дека бројот на лица кои воопшто не се 
евидентираат е речиси ист како и на активните баратели, бројот на активни баратели е двојно 
поголем од оној на пасивните баратели на работа но, и дека бројот на евидентирани невработени 
кај Ромите е поголем особено во активни баратели на работа споредено со Не-Ромите, но сепак 
бројот на лица и кај двете групи кои воопшто не се евидентираат е значајно голем. 
 
Со измените да се овозможи поголем опсег на потенцијални корисници но, и да се информираат 
за можните бенефити од евиденцијата, а да се отстранат непотребните технички барање кои не 
ја вршат својата функција во пракса. Имено, и покрај потребата за активните баратели да ја 
докажат својата активност со документи истата не се бара од канцелариите на АВРМ па оттаму и 
евиденцијата се сведува на само техника на лица кои доаѓаат еднаш во месецот или еднаш во 
половина година, каде првата група доколку не се евидентира во дадените рокови е “казнета” една 
година и во голема мера се прави во насока на остварување на право за паричен надоместок за 
невработеност.  
 
Доколку АВРМ треба да ја исполни улогата на врска на фасилитација на понудата и побарувачката 
за работа посебно за специфични категории на лица тогаш опсегот треба да се прошири, а не да 
се стеснува преку ваквата категоризација со цел да активираме повеќе работна сила и да ја 
зголемиме стапката на партиципација (активност) на пазарот на труд.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Стратегија за Ромите во РМ 2014-2020, МТСП, јуни 2014, стр. 47-48 
32 Повеќе информации во: Бриф за политики: Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на 
невработените лица Потреба од измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на 
регистрите, Април, 2018, достапно на http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2018/04/Brif-Active-policy-measures.pdf 



22 
 

3. Општи и демографски податоци на испитаниците – невработени лица  
 

Предмет на ова истражување преку анкета со невработените лица се невработените лица (Роми 
и Не-Роми) на возраст од 18 до 64 години. Според структурата на испитаниците, 21% спаѓаат во 
групата на пасивни баратели на работа, 39% спаѓаат во групата кои не се воопшто 
евидентирани како невработени и 40% спаѓаат во групата на активни баратели на работа. 
Структурата внатре во подгрупите укажува дека ромските испитаници се повеќе застапени во 
категоријата на активни баратели на работа (за 5 п.п повеќе), процентот на  Роми кои се пасивни 
баратели (9%) е помал од популацијата на Не-Роми (12%), додека пак испитаниците Не-Роми се 
повеќе застапени во категоријата на лица кои не се воопшто евидентирано како невработени. Ова 
може да укажува дека Ромите се поактивни во евидентирање во однос на Не-Ромите, меѓутоа 
активацијата се однесува на поголема евиденција што најчесто се поврзува со условот за 
социјална парична помош (според податоците добиени на БИЈК, 11% од примателите на 
социјална помош на национално ниво се Роми). Сепак 39% од испитаниците не се воопшто 
евидентирани како невработени, при што најголем дел се од Не-Ромската заедница (21%) 

График 6 Структура на невработени по категорија на евиденција и етникум 

 
Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 
Како што може да се види од Табела 5, структурата на невработените лица особено се разликува 
од родов аспект. Во споредба со мажите Не-Роми, жените се помалку застапени во категоријата 
на активни баратели на работа за 7 п.п, при што и кај ромската заедница разликата изнесува 5 п.п 
помала застапеност. Во категоријата на пасивни баратели на работа, жените Не-Роми се во ист 
процент застапени (29%) со мажите, додека жената Ромка е за 5 п.п помалку застапена во однос 
на мажите Роми. Во категоријата на не-евидентирани како невработени, жените од сите етникуми 
се повеќе застапени во споредба со мажите.  
 
Табела 5 Структура на невработени по категорија, етникум и пол   

Етничка 
припадност 

Активен баратели Пасивни баратели Не сум евидентиран како 
невработен 

Не-Роми 43% 57% 55% 
Жени 18% 29% 34% 
Мажи 25% 29% 21% 

Роми 58% 43% 45% 
Жени 26% 17% 25% 
Мажи 31% 26% 20% 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
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Во однос на образовната структура најголем дел од неевидентираните лица од ромска етничка 
припадност се со незавршено и со завршено основно образование (26%), додека во структурата 
на неевидентираните Не-Роми најголем број се со основно и средно образование (33%) а исто 
овие групи се и со најголем број неевидентирани активни баратели на работа. Во категоријата на 
активни баратели на работа, најзастапени се категориите на основно образование (23%) и средно 
образование (31%). Во категоријата на пасивни баратели на работа во делот на Не-Роми се 
издвојуваат лицата со средно образование, додека кај Ромите лицата со основно образование.  
 
Најмал е процентот на невработени не-Роми кои се со високо образование и незавршено основно. 
Од графикот може да се заклучи дека голем дел од невработените Роми се со незавршено 
основно образование додека пак кај не-Ромите се со завршено средно образование. Овој наод 
повторно соодветствува со многуте наоди и заклучоци дека образовната квалификација е еден од 
основните пречки за влез на пазарот на труд за Ромите без образование, односно лицата само со 
стекнато основно образование без разлика на етничката припадност и ја покажува високата 
корелација на степенот на образование и невработеноста. 

График 7 Структура на невработени по категорија на евиденција, образовна и етничка структура 

 
Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 
Структурата на испитаниците по основ на демографија и основни карактеристики кај 
невработените во најголем дел од се на возраст од 25 до 44 години. Споредено по пол поголем 
број на испитаници се мажи на возраст од 25 до 39 години, додека пак кај женскиот пол најголем 
број на испитаници се на возраст од 30 до 34 години. Најмалку испитаници се на возраст од 15 до 
19 и над 60 години.  
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График 8 Демографски податоци (возраст и пол) 

 
Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  

 

Во истражувањето генерално е опфатена “помлада” категорија на невработени лица што во 
голема мера соодветствува и со статистиката за бројот на регистрирани невработени лица на 
невработеност по возраст на национална основа (стапка на невработеност на лица на возраст 20-
24 години е 47,6; за лица од 25-29 години е 37,7; а за лица од 30-34 години е 22,733). 

Во однос на образование и етничка припадност на испитаниците, најголем дел од невработените 
Роми кои се испитаници, се со незавршено основно образование (21% од вкупниот примерок или 
41% од испитаниците невработени Роми), по што следуваат невработени Роми со основно и 
средно образование. Најмал процент на невработени Роми се со високо образование. Во однос 
на невработените испитаници не-Роми најголем број поседуваат средно образование (25% од 
вкупниот примерок, или 50% од бројот на испитани Не-Роми) по што следуваат невработените со 
основно образование. 

 График 9 Која е причината поради која сте невработени 

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

                                                           
33 Статистички податоци за стапка на невработеност по возраст за 2017година според ДЗС 
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Како најчести причини за невработеност кај Ромите испитаници, според нивната перцепција се 
немањето на соодветно образование (за 26,8% од одговорите кај Ромите испитаници) и соодветни 
вештини и знаења (за 17,9%). Додека пак за останатите испитаници во групата не-Роми, најчесто 
наведувани причини е недостатокот на достојната работа која според нив е тешко да се најде 
(23,9% од испитаниците Не-Роми) и како втор најчесто наведуван одговор дека работаат 
повремено понекогаш и тоа ги задоволува нивните потреби (18,3% од испитаниците Не-Роми).  

Гледано по полова структура за лицата кои се невработени, а се од женскиот пол, без разлика на 
етникум, како пречка се јавува и потребата од остварување на традиционалната улога на жената 
за грижа за семејството односно за децата и постарите лица кои се дел од семејството и оваа 
причина се наведува во 10,4 проценти од вкупниот број на одговори кај испитаниците и речиси 
исклучиво кај жените (91% од лицата кои ја наведуваат оваа пречка се жени) 

Овие наоди укажуваат на фактот дека Ромите се свесни дека една од основните причини за 
нивната невработеност е непоседувањето на соодветно образование и соодветни вештини и 
знаења кои се потребни на пазарот на труд. Меѓутоа, незанемарлив е и бројот на лица кои навеле 
дека повремената работа без постојан ангажман е задоволителна за нивните потреби што е 
причина за околу 16% од вкупниот број на одговори, повеќе изразена кај Не-Ромите (18,3% од 
одговорите кај не-Ромите, односно за 13,4% кај одговорите од Ромите испитаници).  
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4. Перцепциите на невработените лица – Активни баратели на работа  
 

Степенот на запознаеност на правата и обврските при евидентирање како активни баратели на 
работа е различен кај лицата кои се испитаници и во просек е релативно низок (од 11 понудени 
обврски и права во просек лицата се запознаени со 3,66 односно со помалку од половина). 
Степенот на запознаеност е повисок кај Не-Ромите односно во просек се запознаени со 4 од 11 
права односно Ромите во просек со 3,3 од единаесет.  

Најголем дел од активните баратели на работа без разлика на етникум се добро запознаени дека 
агенцијата може да посредува при барање на работа и дека може да ги повика при можно 
отворање на работни места (61% од испитаниците), исто така повеќе од половината (57%) се 
свесни дека доколку навремено не се јавуваат во АВРМ ќе бидат отстранети од 
евиденцијата, додека само 34% одговориле дека се свесни дека потоа би имале забрана за 
повторна пријава во рок од една година, малку помалку од половината се запознаени за 
можностите за добивање на обука и за парична помош при невработеност. Само 35% изјавиле 
дека знаат дека имаат право за користење на активни мерки за вработување, додека многу 
мал дел од испитаниците изјавиле дека се запознаени дека не смеат да одбијат понудена 
работа (19%), дека агенцијата  може и треба да ги повикува за советување за начини за 
барање на работа (12%), и  9% се запознаени со обврската дека е потребно приложување на 
доказ дека активно бараат работа.  

Во однос на споредбата Роми наспроти Не-Роми, лица кои се евидентирани како активни баратели 
на работа, особено се јавуваат познавање/непознавање на одредени права и обврски и тоа34: 

 Ромите невработени активни баратели на работа се значително 
поинформирани/запознаени за можноста за губење односно стекнување на правото на 
парична помош доколку не/се јавуваат како активни баратели на работа (53% од Ромите 
активни баратели на работа, наспроти 38% од Не-Ромите активни баратели на работа);  

 Не-Ромите пак кои се активни баратели на работа се значително поинформирани и 
запознаени дека можат да бидат повикани од агенцијата за ангажман за работа (79% Не-
Роми наспроти 49% Роми);  

 Не-Ромите се значително поинформирани/запознаени дека доколку не се евидентираат 
навремено во дадениот рок ќе бидат отстранети од евиденцијата на невработени лица 
(72% Не-Роми, наспроти 47% од испитаниците Роми)  

 Не-Ромите се значително поинформирани/запознаени дека ненавремена евиденција и 
отстранување со забрана за евиденција во рок од една година (45% Не-Роми, наспроти 
27% од испитаниците Роми) 

 Не-Ромите се значително поинформирани/запознаени и можноста за посетување на 
обуки (62% од испитаниците Не-Роми, наспроти 40% од испитаниците Роми).   

Од испитаниците кои се активни баратели на работа и се јавуваат редовно секој месец, најголем 
дел (82%) се изјасниле дека досега не им е понудена помош од страна на АВРМ односно не 
искористиле некоја од услугите или пак мерките на АВРМ. Перцепцијата дека досега не е понудено 
ништо кај Ромите изнесува 49%, додека кај Не-Ромите 33%. Мал е процентот на лица коишто 
изјавиле дека биле повикани за отворено работно место или пак за посетување на обука каде и 
за двете групи тоа е 7% од вкупниот број на испитаници меѓутоа, од оние лица кои посетувале 
обука поголем број се Не-Роми (4% Не-Роми и 3% Роми), како и лица кои биле повикани за дадено 

                                                           
34 Врз основа на одговори од спроведена теренска анкета  
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работни место (6% Роми и 1% Не-Роми), а лицата кои вршеле општинска корисна работа 
исклучиво биле Роми (3% од вкупниот број на испитаници, сите Роми)  

График 10 Степен на користење на услуги кај активните баратели на работа  

 
Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  

 

На прашањето дали Ве контактирале и/или овозможиле некаква помош преку АВРМ, најголем 
процент од испитаниците кои се активни баратели на работа се изјасниле дека не се контактирани. 
Најголем процент од овие испитаници се од општина Шуто Оризари со 16% (или 65% од 
испитаниците од Шуто Оризари), од општина Куманово со 15% (или 48% од испитаниците од 
Куманово), 10% од испитаниците и се од општина Штип (но тоа се 73% од сите испитаници од 
општина Штип).   

График 11 Искуство на активните баратели на работа – форми на помош и контакт со АВРМ по 
општина   

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
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Оние пак активни баратели на работа кои одговориле дека биле контактирани од АВРМ во 
изминатиот период за средба за добивање на информации, најголем број се од општина Куманово 
(9% од вкупниот број на испитаници) и најмал во општина Шуто Оризари (1% од вкупниот број на 
испитаници), но 57% само од испитаниците од Тетово (споредени само со испитаниците во таа 
општина) изјавиле дека биле повикани на информативни средби, односно со по 28% (од 
испитаниците во дадената општина споредена со бројот на испитаници од истата општина) 
одговориле и во Куманово и во Прилеп.   

Помал процент од испитаниците се изјасниле дека се контактирани за понуда за работа односно 
повремено вршење на општинско корисна работа. Меѓутоа гледано само по општини во споредба 
со испитаниците во дадената општина, 27% од активните баратели од Штип биле контактирани и 
им било понудено работа, на 20% од активните баратели од Шуто Оризаре им е понудено работа 
и на уште 10% од истата општина понудено да работата општинско корисна работа, како и на 12% 
од испитаниците од општина Куманово, а 14% од испитаниците од Тетово изјавиле дека добиле 
помош за посета/разговор со работодавач.  

График 12 Искуство на активните баратели на работа – форми на помош и контакт со АВРМ по 
етникум   

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
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 Овде може повторно да се истакне дека од сите испитаници само 4% и тоа сите Роми биле 
контактирани за повремено вршење на општинско корисна работа додека никој од 
испитаниците не-Роми не дал потврдна изјава за оваа услуга. 

Ова укажува дека според испитаниците кои се евидентирани како активни баратели на работа кои 
во апсолутен број се повеќе Роми, ако се споредат во самата етничка група (Роми наспроти 
контролна група Не-Роми) постои разлика во степенот на воспоставување на проактивен контакт 
на АВРМ со корисниците и тоа во поголема фреквенција не-Ромите изјавиле дека се контактирани 
за средби за информации и им е понудено работно место, додека во поголема фреквенција кај 
Ромите се јавува контакт за привремена работа или општинско корисна работа, но и 
воспоставување на контакт со работодавач.  

График 13 Искуство на активните баратели на работа – форми на помош и контакт со АВРМ по 
етнички групи  

 

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета 
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точниот канал (но, најчесто преку меѓусебно информирање од еден на друг). Околу 16% од Ромите 
активни баратели на работа изјавиле дека не се информираат никако и не се воопшто запознаени 
со мерките и услугите. Кај другата група на невработени активни баратели на работа, Не-Роми, со 
ист интензитет се јавува информирањето преку директен контакт со АВРМ и веб страницата (со 
по 13%), додека 6% се информираат преки ТВ и други медиуми, а исто толку преку смс и друга 
комуникација со АВРМ. Според изјавите на невработените активни баратели Не-Роми, само 5% 
од нив не се информираат никако и не се запознаени со услугите и мерките кои ги имаат на 
располагање.  

Ова може да укажува на потребата од дополнителни форми за информирање и/или форми кои не 
се доволно искористени како канали за информирање или пак интензивирање на постоечките како 
што се инфо средбите кои треба да целат посебно кон последната група на испитаници кои навеле 
дека воопшто не се запознаени со улогата на АВРМ, мерките и услугите кои се нудат како можност 
за невработените евидентирани како активни баратели на работа. Дополнително, степенот на 
самооценка на запознаеност е повисока од укажаното знаење за правата и обврските кои можат 
да ги стекнат и искористат без разлика на етникумот, и постои простор за значително зголемување 
на промоцијата на мерките кои постојат помеѓу оваа група на баратели на работа.  

На отвореното прашање за невработени – активни  баратели на работа беше како дополнителна 
можност за коментар и видување на темата (проблеми, предизвици, позитивни искуства), 
испитаниците навеле одговори од кои најчесто се однесуваат на условите и начинот на пристапот 
на вработените во АВРМ, ниското ниво на информираност и потребата од прилагодување на 
активните мерки за лица со пониско ниво на образование.   
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5. Перцепциите на невработените лица - Други невработени - Пасивни  
 

Во однос на групата на невработени лица кои се евидентираат само еднаш во шест месеци или 
тоа се лица кои се евидентираат во евиденција на други баратели на работа познати како пасивни 
баратели на работа исто така се испитани како дел од прашалникот се цел да се увидат нивните 
перцепции. Овие лица учествуваат со 21% во вкупниот примерок на испитаници кои се 
невработени (лица кои немаат постојано работно место според Закон за работни односи), од нив 
52% се Не-Роми, а 48% Роми.  

Според одговорите на испитаниците за степенот за запознаеност со нивните права обврски кои 
произлегуваат од евиденцијата на пасивни баратели на работа може да се забележи дека дел од 
испитаниците имаат сознанија дека како пасивни баратели на работа се додека се во овој регистар 
немаат право на користење на поголемиот дел од услугите и не можат да ги користа мерките за 
активација. Меѓутоа значителен број на пасивни баратели на работа не ја знаат разликата помеѓу 
активни и пасивни баратели на работа и притоа не ги знаат придобивките од овие две групи 
односно можностите и ограничувањата што произлегуваат од нивната евиденцијата како пасивни 
баратели на работа.  

Имено, со 11% од избраните одговори кај оваа група на испитаници (односно 19% од вкупниот 
примерок на пасивни баратели на работа), сметаат дека може да бидат корисници на услугата 
посета  обука (која пак според АВРМ и центрите) е услуга која можат да ја добијат само активни 
баратели на работа (односно со промена на евиденција во активни баратели на работа), 15% од 
одговорите дадени од оваа група сметаат дека би биле повикани за дадена работа (26% од 
вкупниот број на испитаници, и повторно за услуга за која се информираат само активните 
баратели на работа), 20% од потврдните одговорите се даваат на точната информација дека 
лицата би биле отстранети од евиденција на АВРМ доколку навреме не се пријават (36% од 
вкупниот број на испитаниците од оваа група), меѓутоа со 13% од одговорите (т.е. 24% од 
испитаниците од оваа категорија сметаат дека би немале право да се пријават цела година 
(правило кое според центрите за вработување важи само на активните баратели но, не и за 
активните баратели на работа кои би имале право да се пријават но, како пасивни баратели во 
било кое време).   

Разгледувано по групи Роми наспоредни не-Роми, постојат разлики по степенот на 
(не)информираност кои се позначително различни кај овие две групи на невработени (пасивни 
баратели на работа) и тоа главно по изјавата дека се пријавиле како пасивни баратели на работа 
по препорака на АВРМ без познавање на разликите (правата/обврските) е изјава кај 17% не-Роми 
наспроти 33% Роми кои во моментот на анкетата се евидентирани како други невработени 
(пасивни). Познавањето на информацијата дека не можат да бидат корисници на активни мерки 
за вработување е евидентирано кај 17% Роми наспроти 4% Не-Роми.   
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График 14 Запознаеност со можностите и ограничувањата при евиденцијата во пасивни 
баратели на работа 

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
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График 15 Степен на користење на услуги кај пасивните баратели на работа   

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Со цел да се приберат повеќе информации за степенот на запознаеност и перцепцијата кај 
невработените за разликите на двете евиденција поставено беше отворено прашање за слободно 
изјаснување на разликата помеѓу евиденција во активен и пасивен барател. Постојат варијации 
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дека нема разлика во тоа дали секој месец или на секои шест месеци се пријавуваат, додека 
помал бројот на испитаници одговориле дека се пријавуваат во АВРМ затоа што со тоа би 
имале можност да користат активни мерки.  

На прашањето дали би се пријавувале во АВРМ секој месец (на лицата кои во тој момент се 
пријавуваат како пасивни баратели на секои шест месеци) доколку им помогне за нивно 
вработување, општо земено повеќе од половината т.е. 56% од пасивните баратели на работа 
изјавиле дека тоа би го направиле, наспроти 44% кои не сакаат да преминат во активната 
група на баратели на работа.  

Од оние кои одговориле потврдно повеќе од половината би се евидентирале како активни 
баратели бидејќи доколку се истите обврските не им прави разлика дали ќе се пријавуваат еднаш 
во месец или еднаш во шест месеци, за 37% би се пријавиле но, пред тоа да бидат информирани 
за нивните можности и обврски, а за 11% од овие лица потребни им се дополнителни информации 
како да го направат пријавувањето.  

Додека пак за оние лица кои изјавиле дека не сакаат да се пријавуваат како активни баратели 
причината е за 47% од нив обврската да се евидентираат секој месец (фреквенцијата на 
посета на АВРМ), 33% сметаат дека сами можат да барат работа, и за 20% дека не веруваат 
дека таквиот начин би им помогнал при вработување.  

Гледано по структура на групи Роми наспроти Не-Роми, може да се забележи дека две опции 
имаат значително поголема разлика на изјави кај групите Роми наспроти не-Роми. 32% од 
испитаниците не-Роми (во однос на остатокот од групата не-Роми) се изјасниле дека не можат да 
одат да се пријавуваат секој месец, додека пак овој број кај Ромите изнесува пониски 7%. За 16% 
од Не-Ромите и за 27% од Ромите им треба информација за тоа што добиваат (би добиле) ако се 
пријават како активни баратели.  
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Исто така се забележува дека кај поголем број на испитаниците Не-Роми ја избираат 
опцијата дека немаат потреба да се пријавуваат како активни баратели бидејќи не веруваат 
дека ќе добијат помош (5% од не-Роми, наспроти 13% од Роми).  

Со цел да се утврди дали пасивните баратели би се пријавувале како активни баратели и дали се 
запознаени начините на прашањето Дали сакаш да си активен барател и да се пријавуваш секој 
месец и дали знаеш ли како да го направиш тоа? Одговорите  кои значително се издвојуваат се 
дека 32% од сите испитаници кои во моментот се пасивни баратели изјавиле дела знаат дека 
можат секој момент да се пријавата како активни баратели, додека само 6% изјавиле дека не 
можат да направат промена во секој момент.  

Табела 6 Интерес на пасивните баратели на работа за пријава во активни баратели, вкупно, по 
општина  

 
Општин

а 
Прилеп 

Општин
а Штип 

Општина 
Шуто 

Оризари 

Општина 
Куманово 

Општина 
Тетово 

Вк. 
 

 Меѓу 
збир 

Да, знам можам да одам во АВРМ 
кога сакам  

2% 2% 12% 15% 0% 32% 
ВК. 

Потврд
ни  

 
38% 

Да, ама не можам кога сакам - 
такви се правилата 

2% 2% 2% 0% 0% 6% 

Не, не можам да барам работа 
поради лични причини (семејни 
состојби) 

0% 5% 5% 0% 0% 10% 
ВК. 

Негатив
ни 

одговор
и  
 
 

59% 

Не, не сакам да работам кај некој 
друг (си работам сам) 

5% 0% 2% 0% 0% 7% 

Не, не верувам дека можат да ми 
помогнат  

0% 2% 2% 5% 7% 17% 

Не, немам квалификации за да 
можат да ми помогнат 

0% 5% 0% 2% 0% 7% 

Не, не можам да одам секој месец 5% 0% 12% 0% 0% 17% 

Друго 2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 

Вкупно 17% 17% 37% 22% 7% 
100

% 
 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Останатите 61% од пасивните баратели не покажале интерес за промена на статусот и тоа 
поради најголем дел од нив, 17% изјавиле дека сметаат дека тоа нема да им помогне, 
дополнителни 17% сметаат дека не се во можност да одат секој месец, 10% се ограничени поради 
семејни обврски да се приклучат на пазар на труд, 7% изјавиле дека немаат квалификации за да 
им се пружи помош, исто толку сметаат дека можат и бараат начини да се само-вработат и 
останатите 2% не навеле конкретен одговор.  

Гледано по општини најголем број од испитаниците 15% од вкупниот број на испитаници кои се од 
Куманово (кои воедно претставуваат 67% од одговорите во групата на пасивни баратели од 
општина Куманово) се изјасниле дека може да одат во АВРМ кога сакаат (се запознаени со оваа 
можност), по нив следуваат 12% од вкупниот број на испитаниците кои се од општина Шуто 
Оризари (кои претставуваат 33% од вкупниот број на испитаници во Шуто Оризари). Истовремено 
пак сите испитаниците од Тетово одговориле дека не веруваат дека префрлањето од 
евиденцијата во активни баратели може да им помогне па оттаму не би ја направиле таа промена.  

Гледано по етничка припадност, може да се забележи дека испитаниците генерално дале 
различни одговори од кои забележителна е дека само Ромите се изјасниле дека не поседуваат 
квалификации за да може АВРМ да им помогне и тој процент изнесува 8% од вкупниот примерок 



35 
 

на пасивни баратели (или 18% од Ромите во примерокот). Разлика помеѓу етничките заедници се 
појавува во делот на самостојно наоѓање на работа и тоа Роми 5% од вкупен примерок и не-Роми 
3% и во личните причини кај не-Ромите 8% и Роми 3%.  

Во делот на информираноста за промена на статусот од пасивен во активен барател на работа 
не-Ромите се изјасниле дека знаат како да го направат тоа 23% од вкупен примерок (41% од сите 
пасивни баратели Не-Роми) додека кај Ромите овој процент изнесува само 10% (или 24% од сите 
пасивни баратели Роми). 

Табела 7 Интерес на пасивните баратели на работа за пријава во активни баратели, по и во 
група   

Дали сакаш да си активен барател и да се пријавуваш секој месец и 
дали знаеш ли како да го направиш тоа? 

Не-Роми, 
пасивни 

Роми, 
пасивни 

Да, знам можам да одам во АВРМ кога сакам  41% 24% 
 Да, ама не можам кога сакам - такви се правилата 0% 6% 
Не, не можам да барам работа поради лични причини (семејни состојби) 14% 6% 
Не, не сакам да работам кај некој друг си работам сам 5% 12% 
Не, не верувам дека можат да ми помогнат  18% 18% 
Не, немам квалификации за да можат да ми помогнат 0% 18% 
Не, не можам да одам секој месец 18% 18% 
Друго 5% 0% 
Вкупно  100% 100% 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

На прашањето за контакт и помош од страна на вработени во АВРМ најголем дел од испитаниците 
одговориле дека не се контактирани. Постои разликата во изјавите на испитаниците по групи Роми 
и не-Роми коишто не биле контактирани и тоа 40% не-Роми наспроти 26% Роми од вкупниот 
примерок на пасивни баратели. Исто така постои разлика и во делот на информирање за работа 
кај не-Ромите процентот е повисок и изнесува 11% наспрема 6% кај Ромите. Само 3 % од Ромите 
одговориле дека биле контактирани за информација за одредени мерки на АВРМ. 

Табела 8 Комуникација на пасивните баратели на работа со канцелариите на АВРМ, по и во 
група  

Дали те контактирале и ти помогнале во одредени делови вработени во 
АВРМ 

Не-
Роми 

Ром
и 

Вкупн
о 

Не,  не ме контактирале 40% 26% 66% 
Не знам / Не се сеќавам 6% 9% 14% 
Ме контактирале за средба  0% 0% 0% 
Ме контактирале за дадена работа повремено (како ОКР) 0% 0% 0% 
Ме контактирале и ми понудиле работа 11% 6% 17% 
Ми помогнале да одам кај работодавач 0% 0% 0% 
Ме контактирале да ми кажат за мерките  0% 3% 3% 
Вкупно 57% 43% 100% 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

На прашањето за начинот на себе информирање за услугите и мерките како и кај пасивните 
баратели на работа, може да се забележи дека најголем процент од испитаниците се 
информираат преку директна посета на канцелариите на АВРМ (27%), но дури 42% воопшто не се 
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запознаени со услугите и мерките, дополнителни 18% се информираат преку информации од 
АВРМ кои им се испраќаат по различни канали на комуникација (смс, пораки и сл.) но, тоа се 
исклучиво испитаници од општина Шуто Оризари.   

Табела 9 Запознаеност и канали на комуникација на пасивните баратели на работа со услугите и 
мерките по општина и вкупно   

Доколку сте запознаени со 
услугите и мерките што се 
нудат преку АВРМ на кој начин 
добивте информација? Како се 
информиравте? 

Општина 
Куманово 

Општина 
Прилеп 

Општина 
Тетово 

Општина 
Штип 

Општина 
Шуто 
Оризари 

Учество 
на 

одговор
и во 

вкупен 
број на 

одговор
и 

Да, директно во 
канцелариите на АВРМ  

50% 0% 25% 40% 23% 27% 

Да, Преку веб станата на 
АВРМ 33% 0% 25% 0% 0% 9% 

Да, Присуствував на ИНФО 
средби организирани од 
АВРМ во местото каде 
живеам 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Да, Ме информираат АВРМ 
преку СМС пораки, е-маил, 
писма и слично 

0% 0% 0% 0% 46% 18% 

Да, Друго 0% 20% 0% 0% 0% 3% 
Не, не сум запознаен со 
улогата на АВРМ и мерките 
за невработените  

17% 80% 50% 60% 31% 42% 

вкупно 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Учество на примерок по 
локација -општина 

18% 15% 12% 15% 39%  

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Во однос на формите и начините на информирање за услугите и мерките може да се забележат 
разлики во начинот на кој се информираат Ромите и не-Ромите. Најголем процент од Ромите (60% 
од Ромите кои се пасивни баратели) се изјасниле дека не се запознаени со улогата на АВРМ и 
мерките за вработување, наспроти нив само 28% од не-Ромите се изјасниле со ист одговор. И 
двете групи на пасивни баратели кои се запознаени со улогата и мерките преферираат и најчесто 
го користат директниот контакт во канцелариите на АВРМ како форма за себе-информирање, а 
потоа преку информациите кои ги испраќаат АВРМ (преку писма, промотивни материјали, смс, и 
др.).  

Разлики се јавуваат во следните канали на информирање, додека кај Ромите пасивни баратели 
на работа ниту еден од примерокот не се изјаснил дека се информира преку веб страницата на 
АВРМ, за Не-Ромите тоа е релативно чест канал (трет по фреквенција) за информирање, додека 
пак за Ромите канал за информирање е и преку информирање од други лица.  
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6. Перцепциите на невработени лица – Никаде неевидентирани како невработени  
 

Третата група на невработени кои беа анализирани од примерокот се лицата кои се невработени 
меѓутоа не се евидентираат во АВРМ во никоја од двете евиденции. Оваа група на невработени е 
преставува 38% (83 испитаници) од вкупниот број на испитаници од вкупниот примерок.  

На прашањето за пријавување во АВРМ, најголем дел од неевидентираните испитаници се 
изјасниле дека никогаш не биле евидентирани во АВРМ (51%), а речиси ист број на испитаници 
(47%) одговориле дека не биле во АВРМ повеќе од една година. Најголем дел од невработените 
кои се невработени, разгледувани по ЕЛС, укажува дека најголем дел од оваа група од Тетово 
никогаш не била во АВРМ, додека пак најголем процент од Куманово не биле во АВРМ повеќе од 
една година.  

График 16 Не-евиденција во АВРМ по општина  

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Истото прашање анализирано по групи Роми наспроти Не-Роми, покажува дека не постои особена 
разлика кај Ромите и не-Ромите во однос на оние коишто никогаш не биле во АВРМ, или 
престанале да се евидентираат, ниту пак постојат значајни разлики по пол.  

Во однос на причините поради кои невработените не се евидентираат, најчесто спомнувана 
причина кај целата група се дека не им треба работа, не им треба помош од АВРМ, немање 
на информации како да се евидентираат, или неможноста поради лични причини да се 
вклучат на пазарот на труд. 

Постои разлика помеѓу групата не-Роми и Роми кои не се евидентирани во АВРМ и тоа 
најевидентна во изјавите кај Не-Ромите од кои 25% изјавиле дека не им треба работа па оттука не 
се евидентираат во АВРМ, за 20% не им треба помош од АВРМ, а за 13% не се информирани како, 
додека за Ромите пак причините кои не се наведени, а кои во најголем дел претставуваат технички 
ограничувања како на пример моментално немаат право да се пријавуваат, тековни ученици, 
здравствени причини, старост, загубена документација, недоверба во институцијата и слично, 
следено со ист интензитет, со по 13% од испитаниците кои изјавиле дека немаат квалификации, 
немаат можност да се вклучат на пазарот на труд, и дека АВРМ не може да им помогне.  
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Кај женската популација пак најмногу се истакнува одговорот дека не им треба работа (20%) од 
кои сите се изјави од групата жени Не-Ромки, додека кај Ромките се истакнува изјавата за 
неможност да се вклучи на пазар на труд поради лични и семејни состојби (после учеството на 
причините кои не се експлицитно наведени а најчесто спомнувани немање на адекватна 
документација, загубена документација, студент, или работа во неформален сектор).  

 Табела 10 Најчесто наведени причини за никаква евиденција, вкупно, по група и пол  

 Кои се причините поради коишто не сте пријавени во АВРМ? Вкупно Роми Не-Роми Жени 
Не знам како (не знам каде да одам и што да правам) 11% 9% 13% 14% 
Не знам зошто (не знам што би добил) 8% 6% 10% 9% 
Немам време  6% 6% 5% 2% 
Не ми треба работа  15% 3% 25% 20% 
Не можам да барам работа поради лични причини (семејни состојби) 11% 13% 10% 11% 
Не ми треба помош од АВРМ 14% 6% 20% 9% 
Не можат да ми помогнат 7% 13% 3% 2% 
Немам квалификации за да можат да ми помогнат 7% 13% 3% 5% 
Друго 21% 31% 13% 27% 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Прикажаниот график ја прикажува перцепцијата за степенот на информираноста за можностите 
кои АВРМ ги нуди на невработените и неевидентирани не-Роми и Роми. 60% од испитаниците 
(рамномерно и по групи на Роми и Не-Роми идентично) не се запознаени со можностите; во однос 
по пол повторно речиси идентично 29% од жените не се запознаени со потенцијалните  
можностите кои се нудат преку АВРМ  при евиденција   

График 17 Перцепција за степен на запознаеност во можности преку АВРМ, по група и пол   

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Степенот на запознаеност на испитаниците кои се невработени и не евидентирани со можните 
бенефити доколку се евидентирани во АВРМ укажува дека најголем дел од оние лица кои се 
неевидентирани и не се ни запознаени со можностите при евиденција (33% од одговорите) и тоа 
44% од одговорите од групата Роми и 25% од групата Не-Роми.  

Дополнително 21% од сите испитаници одговориле дека сами бараат работа и се снаоѓаат и не 
им е потребна евиденција во АВРМ (дополнително по групи овој одговор е поизразен кај групата 
не-Роми 31% и за 10% од групата Роми). Она што се истакнува е дека само 35% од испитаниците 
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во оваа група се запознаени со можноста дека со евиденција во АВРМ може да се стекнат со 
обука, парична помош при невработеност, да користи мерки за вработување, и слично.  

Меѓутоа по фреквенцијата на одговори каде има разлика по групи поделени Роми наспроти Не-
Роми се истакнува познавањето на Ромите за правото за користење на парична помош (12%) што 
е речиси непознато за испитаниците Не-Роми (1%), а пак познавање на можноста за обуки на Не-
Ромите (7%) наспроти пониското познавање кај Ромите (2%).  

Табела 11 Перцепција за степен на запознаеност со можности преку АВРМ, по група  

Изјави Вкупно Не-
Роми 

Вкупно 
Роми 

Вкупно 

Можам да користам помош за да добијам обука 8% 2% 5% 

Можам да користам парична помош 2% 12% 6% 

 Можам да користам активни мерки за вработување (објасни 
анкетар) 

4% 5% 4% 

Можам да бидам ангажиран за некоја работа да ме викнат од АВРМ  13% 14% 14% 

Ме викаат во АВРМ и ми даваат совети каде и како да барам работа 0% 0% 0% 

Морам да прифатам работа ако ми понудат од АВРМ  6% 2% 4% 

Морам да носам доказ дека барам работа секој месец 2% 0% 1% 

Морам да се пријавувам секој месец зошто нема да добивам 
парична помош 

0% 0% 0% 

Така ме посоветуваа од АВРМ дека така е полесно 0% 0% 0% 

Не сум запознаен  25% 43% 33% 

Што е тоа АВРМ, не знам зошто да се пријавувам  2% 2% 2% 

Знам ама не сакам оти не верувам дека ќе ми помогнат 6% 10% 7% 

Сам се снаоѓам не ми треба помош од АВРМ  31% 10% 21% 

Ако се пријавам тогаш нема да можам друго да работам или ќе си 
загубам социјална помош 

2% 0% 1% 

Вкупно 100% 100% 100% 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

Прашањето дали АВРМ некогаш ги контактира овие лица ни овозможува да увидиме дали АВРМ 
ги контактира лицата кои се невработени и не се евидентирани повеќе од една година или никогаш 
не биле евидентирани во АВРМ. 80% од испитаниците изјавиле дека не се никогаш контактирани 
додека од оние 20% кои изјавиле дека некогаш биле контактирани учеството на изјавите на Ромите 
е значително повисоко и тоа 14% од нив биле Роми а 6% Не-Роми.  

Потребата од информирање за оние лица кои не се запознаени со можностите кои треба да им ги 
овозможи АВРМ преку услугите кои ги нуди, а ко се заинтересирани треба да бидат целна група 
на АВРМ и од оние лица кои воопшто не се евидентирани треба да се информираат. Од друга 
страна пак онаа група која не се евидентира поради недостаток на доверба дека ќе добие 
квалитетна и ефективна улога потребно е да се таргетираат преку други форми на комуникација 
и пораки.  

При испитување на мислењето на оваа група на невработени кои не се евидентирани во АВРМ 
дали би се евидентирале во АВРМ, 66% изјавија дека не се заинтересирани за евиденција, додека 
34% изјавиле дека би биле заинтересирани да се евидентираат. Нискиот интерес е посебно 
изразен кај женскиот пол од испитаниците од групата Не-Роми. Гледано во ЕЛС, посебно се 
истакнува дека сите лица од Тетово и Прилеп изјавиле дека не се заинтересирани да се 
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евидентираат, додека во ЕЛС Шуто Оризари 39% и Куманово 50% изјавиле дека се 
заинтересирани за евиденција.  

Следно прикажаниот график се однесува на истото прашање поделено по етничка основа и пол 
на вкупен примерок од неевидентирани лица невработени. Од приказот може да се види дека 8% 
(кои се не-Роми) се заинтересирани, додека 44% не се заинтересирани за евиденција во АВРМ. 
За разлика од не-Ромите, кај Ромите процентот на лица кои се заинтересирани да се пријават во 
АВРМ изнесува 26%, додека 22% не се заинтересирани. 

График 18 Интерес на неевидентираните невработени лица за евиденција во АВРМ, вкупно, по 
група и пол   

 

Извор: Податоци собрани од спроведена теренска анкета  
 

  



41 
 

7. Корисници на мерки – лица кои се вработени  
 

Во текот на теренското истражување доколку лицето кое е затечено во својот дом, а има засновано 
работен однос во моментот со редовно вработување собрани се основни информации за лицето 
како и да информација дали истото е/бил корисник на некоја од мерките за вработување и за 
степенот на информираност за услугите и мерките кои се нудат за невработените лица.  

Вкупно се евидентирани дваесет редовно вработени лица и тоа во само две општини и тоа Шуто 
Оризари (13 лица) и Прилеп (7 лица). Од вкупниот број на вработени лица, девет лица се Роми (6 
во Шуто Оризари и 3 во Прилеп) и единаесет од друга етничка припадност (7 во Шуто Оризари и 
4 во Прилеп). Половата структура е идентична со по десет лица од женски и десет машки пол. Во 
однос на возраста, девет лица се меѓу 20 и 29 години, пет лица меѓу 30 и 39 години, пет лица меѓу 
40 и 49 години, и едно лице над 50 години. Најголем дел од 65% (13 лица се со завршено средно 
образование), 15% (три лица) се со високо образование од кои едно лице од ромска етничка 
припадност од Шуто Оризари, а другите двајца од друг етникум од Прилеп, едно лице е со 
завршено основно образование, и тројца (15%) се со незавршено основно образование сите од 
ромска етничка припадност од кои еден од Шуто Оризари и двајца од Прилеп.  

Од лицата кои се редовно вработени 90% (18 лица) се вработени во претпријатие кое не е во 
нивна сопственост, а 10% (двајца) се лица кои се вработени во сопствено претпријатие (само-
вработени).  

Од лицата кои се во моментот редовно вработени, пет лица (25%)  навеле дека користеле некоја 
услуга или мерка преку АВРМ, и тоа двајца користеле (се корисници) на мерките вработување и 
тоа едно лице субвенционирано вработување и едно лице со мерката самовработување и 
двајцата од општина Шуто Оризари со ромска етничка припадност, додека останатите тројца 
навеле дека преку агенцијата воспоставиле контакт или биле повикани на интервјуа или 
информирани за отворени работни места (едно лице Ром од Прилеп со незавршено основно 
образование, двајца од друга етника припадност од Шуто Оризари со завршено средно 
образование).  

     

Извор: Одговори на лицата кои се учествувале во одговарање на анкетен прашалник, а кои се со редовен 
работен однос во моментот на спроведување на анкетата (април - мај 2018) 

Помалку од половината се запознаени со услугите и мерките за вработување односно нешто 
повеќе од половината не се запознаени со услугите и мерките за вработување (без значајност на 
етничката припадност на исходот). Оние лица кои пак се информираат најчесто тоа го прават 
преку веб страницата или преку известување добиени преку канцелариите на АВРМ или директно 
во канцелариите на АВРМ, додека информирање преку медиумите, инфо средби или граѓански 
сектор во овој примерок воопшто не се наведени како форми за информирање.   
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8. Процедурите за евиденција - Видувањата на центрите за вработување 

По направените средби со центрите за вработување во пет локални центри (на АВРМ) општо 
земено утврдено е дека внатрешните процедури за евиденција на вработените и можноста за 
користење на мерките и услугите на АВРМ во основа не се разликуваат меѓутоа сепак постојат 
мали разлики и “исклучоци” (најчесто во меѓу општинските центри) кои според центрите се во 
насока на поголема пристапност на невработените.  

Најзначајната промена како разлика на ревидираниот ОП од 2017 и за 2018 година во однос на 
претходните години е можноста на лицата кои се пасивни баратели на работа да го променат 
статусот во активни баратели веднаш вклучително и во текот на даден отворен повик за 
користење на активни мерки без притоа да се бара статус на активен барател пред отворање на 
даден повик (услов кој во претходниот период постоел). Ова претставува можност за пасивните 
баратели на работа доколку имаат интерес за даден повик да го променат статусот во активен и 
да поднесат барање за даден повик. 

Во дел од центрите се применува рокот на пријава на активните баратели на работа 
(евидентирани невработени) кога тие имаат неколку денови (два до три) по истекот на 30 дена од 
последна пријава претходниот месец, меѓутоа кај дел од центрите активните баратели имаат и 
дополнителни триесет дена на пријава по истекот на првите триесетте денови (утврдено во 
член 59-а, став 2). Овој рок се применува кај некои од центрите и важи само за активните баратели 
на работа. Во иста насока, во друг центар за вработување, активните баратели на работа се 
обврзани да се пријавата во текот на 30 дена од последната пријава но, не и по истекот на 30тиот 
ден со што лицето активен барател на работа веднаш се брише од евиденција.  

Постојат исклучоци каде се толерира задоцнување кај некои лица доколку имаат соодветно 
објаснување и тоа во период од неколку денови. Доколку и овој рок е пробиен активните лица се 
бришат од евиденциите на АВРМ и притоа добиваат забрана за евиденција во било кој регистар 
во рок од една година.  Ова беше идентификувано како хендикеп за лица кои се активни баратели 
на работа кај кои оние лица кои би биле заинтересирани за дадена помош, а притоа се избришани 
од евиденција и не можат да користат никакви услуги или мерки во текот на цела година. 

“Толеранцијата” е главно за приматели на социјална парична помош кои се “обврзани” да се 
пријавуваат како активни баратели за работа со цел да го остварат правото за социјална помош 
но без притоа да приложуваат докази дека барале работа. Сепак примателите на социјална помош 
иако се евидентираат како активни баратели на работа и други приматели на надоместоци според 
изјавите на центрите и доколку не би се пријавувале не би го изгубиле правото на социјална 
помош. 

Условот за приложување на доказ дека дадено лице активно барало работа од една пријава до 
друга (триесет денови) во никој од центрите со кои е разговарано не се бара (член 59) од 
невработените. Според центрите тешко се докажува дека невработените лица односно барателот 
на работа по сопствена инцијатива барал вработување, па оттука и не се бара како доказ.  

Пасивните баратели на работа (други лица) немаат право на користење на мерки и други директни 
известувања, единствено да се информираат по сопствен интерес и доколку изразат интерес за 
некоја мерка, обука и слично да се префрлат во евиденцијата на активни баратели за да користат 
некоја услуга или мерка која е тековно активна. 
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Имајќи ги овие наоди во предвид, повеќето од центрите со кои се разговараше, се сложуваат дека 
категоризацијата на невработени лица – активни баратели на работа, и други баратели на работа 
– пасивни баратели на работа, не врши некоја особена функција која оди во насока на справување 
на проблемите за поголема вклученост на лицата кои имаат потешкотии за вклучување на пазарот 
на труд туку се сведува на техничко евидентирање на лицата кои се невработени во едниот или 
другиот регистар за остварување на права. 

Она што недостасува е партнерскиот однос на невработените лица и центрите за вработување 
каде центрите нема да се гледаат едноставно како место каде невработените треба да се 
пријавуваат, туку место каде лицата кои сакаат да најдат работа, а имаат потешкотии за 
вклучување на пазарот на труд ќе работат на процесот на нивно унапредување на капацитети, 
вештини, и насочување. 

Истовремено, според перцепцијата на центрите, кога станува збор за невработените лица од 
ромска етничка припадност, на прашањето за релативно слабата искористеност на услуги или 
мерки за вработување, речиси сите сметаат дека тоа е одраз на повеќе фактори и тоа фактори 
кои важат за лицата кои се соочуваат со повеќе препреки (без разлика на етникум). Препреките 
кои се ограничувачки за голем број на невработени се лицата кои немаат никакво образование 
или ниско образование, низок степен на квалификации и се соочени со неможност да се вклучат 
на пазарот на труд, нискиот интерес за трудо-интензивна работа која е ниско платена, 
непочитување на работните односи како и честото ограничување поради потребата да се грижат 
за семејството како и можностите за неформално работење.  

 
 

 

 

 

  



44 
 

9. Наоди и заклучоци  
 

Политики и процедури 

 Потреба од спроведување на детална агрегатна импакт анализа на ефектите во 
изминатиот период од политиките за вработување во насока на креирање на 
поефикасни структурни реформи. Притоа да се имаат во предвид светските искуства и 
да се води сметка на ефектите на трошокот врз општеството како резултат на 
неефикасност на пазарот (deadwight loss), ефектот на замена (substitution effect) кои лица 
би се вработиле или би биле вработи и без дадени субвенции, нето ефект на креирање на 
работни места (ефект за зачувување на работните места) и така натаму. 
 

 Неусогласеноста на политиките и нивната примена предизвикуваат недоразбирања 
и неинформираност меѓу потенцијалните корисници на правата и придобивките кои 
произлегуваат од законот, а особено за потенцијалните корисници на активните мерки за 
вклучување на пазарот на труд, како и активација на лицата кои се неактивни. 
 

 Постои различно и неусогласено разбирање на правата и процедурите за евиденција 
на невработените лица (било активни, пасивни или воопшто неевидентирани). 
 

 Најзначајната промена како разлика на ревидираниот ОП од 2017 и за 2018 година во 
однос на претходните години е можноста на лицата кои се пасивни баратели на работа 
да го променат статусот во активни баратели веднаш вклучително и во текот на 
даден отворен повик за користење на активни мерки без притоа да се бара статус 
на активен барател пред отворање на даден повик (услов кој во претходниот период 
постоел). Ова претставува можност за пасивните баратели на работа доколку имаат 
интерес за даден повик да го променат статусот во активен и да поднесат барање за даден 
повик. 
 

 Внатрешните процедури за евиденција на вработените и можноста за користење на 
мерките и услугите на АВРМ во основа не се разликуваат меѓутоа сепак постојат мали 
разлики и “исклучоци” (најчесто во меѓу општинските центри) кои според центрите се во 
насока на поголема пристапност на невработените.  
 

 Во дел од центрите се применува рокот на пријава на активните баратели на работа 
(евидентирани невработени) кога тие имаат неколку денови (два до три) по истекот 
на 30 дена од последна пријава претходниот месец, меѓутоа кај дел од центрите 
активните баратели имаат и дополнителни триесет дена на пријава по истекот на 
првите триесетте денови (утврдено во член 59-а, став 2). Овој рок се применува кај некои 
од центрите и важи само за активните баратели на работа.  
 

 Постојат исклучоци каде се толерира задоцнување кај некои лица доколку имаат 
соодветно објаснување и тоа во период од неколку денови. Доколку и овој рок е 
пробиен активните лица се бришат од евиденциите на АВРМ и притоа добиваат забрана 
за евиденција во било кој регистар во рок од една година.  Ова беше идентификувано како 
хендикеп за лица кои се активни баратели на работа кај кои оние лица кои би биле 
заинтересирани за дадена помош, а притоа се избришани од евиденција и не можат да 
користат никакви услуги или мерки во текот на цела година. 
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 Толеранцијата е главно за приматели на социјална помош кои се “принудени” да се 
пријавуваат како активни баратели за работа со цел да го остварат правото за 
социјална помош без притоа да приложуваат докази дека барале работа.  
 

 Условот за приложување на доказ дека дадено лице активно барало работа од една 
пријава до друга (триесет денови) во никој од центрите со кои е разговарано не се 
бара (член 59) од невработените. Според центрите тешко се докажува дека 
невработените лица односно барателот на работа по сопствена инцијатива барал 
вработување, па оттука и не се бара како доказ.  
 

 Пасивните баратели на работа (други лица) немаат право на користење на мерки и 
други директни известувања, единствено да се информираат по сопствен интерес и 
доколку изразат интерес за некоја мерка, обука и слично да се префрлат во 
евиденцијата на активни баратели за да користат некоја услуга или мерка која е 
тековно активна. 
 

 Повеќето од центрите со кои се разговараше размислуваат во насока дека 
категоризацијата на невработени лица – активни баратели на работа, и други 
баратели на работа – пасивни баратели на работа, не врши некоја особена функција 
која оди во насока на справување на проблемите за поголема вклученост на лицата кои 
имаат потешкотии за вклучување на пазарот на труд туку се сведува на техничко 
евидентирање на лицата кои се невработени во едниот или другиот регистар за 
остварување на права. 
 

 Она што недостасува е партнерскиот однос на невработените лица и центрите за 
вработување каде центрите нема да се гледаат едноставно како место каде 
невработените треба да се пријавуваат (техника или обврска), туку место каде лицата кои 
сакаат да најдат работа, а имаат потешкотии за вклучување на пазарот на труд ќе работат 
на процесот на нивно унапредување на капацитети, вештини, и насочување за вклучување 
на пазарот на труд. 
 

 Истовремено, според перцепцијата на центрите, кога станува збор за невработените лица 
од ромска етничка припадност, на прашањето за релативно слабата искористеност на 
услуги или мерки за вработување, речиси сите сметаат дека тоа е одраз на повеќе 
фактори и тоа фактори кои важат за лицата кои се соочуваат со повеќе препреки 
(без разлика на етникум). Препреките кои се ограничувачки за голем број на невработени 
се лицата кои немаат никакво образование или ниско образование, низок степен на 
квалификации и се соочени со неможност да се вклучат на пазарот на труд, нискиот 
интерес за трудо-интензивна работа која е ниско платена, непочитување на 
работните односи како и честото ограничување поради потребата да се грижат за 
семејството како и можностите за неформално работење.  
 

Активни баратели на работа 

 Голем дел од невработените Роми се со незавршено основно образование додека 
пак кај не-Ромите се со завршено средно образование. Овој наод соодветствува со 
многуте наоди и заклучоци дека образовната квалификација е еден од основните 
пречки за влез на пазарот на труд за Ромите без образование,  односно лицата само 
со стекнато основно образование без разлика на етничката припадност и ја покажува 
високата корелација на степенот на образование и невработеноста.  
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 Како најчести причини за невработеност кај Ромите испитаници, според нивната 

перцепција, се немањето на соодветно образование (за 26,8% од одговорите кај 
Ромите испитаници) и немањето на соодветни вештини и знаења (за 17,9%).  
 

 За испитаниците во групата не-Роми, најчесто наведувани причини за невработеност 
според нивната перцепција, е недостатокот на достојната работа/работни места 
(23,9%) и како втор најчесто наведуван одговор дека работаат повремено понекогаш 
и тоа ги задоволува нивните потреби (18,3% кај не-Ромите, и за 13,4% од Ромите 
испитаници). 
 

 Гледано по полова структура за лицата кои се невработени, а се од женскиот пол, без 
разлика на етникум како пречка се јавува и потребата од остварување на 
традиционалната улога на жената за грижа за семејството односно за децата и 
постарите лица кои се дел од семејството и оваа причина се наведува во 10,4 проценти 
од вкупниот број на одговори кај испитаниците и речиси исклучиво кај жените (91% од 
лицата кои ја наведуваат оваа пречка се жени) 
 

 Степенот на запознаеност на правата и обврските при евидентирање како активни 
баратели на работа е различен кај лицата кои се испитаници и во просек е релативно 
низок (од единаесет права и обврски во просек активните баратели се запознаени со 
четири. Степенот на запознаеност е малку  повисок кај Не-Ромите односно во просек 
се запознаени со четири од единаесет права односно кај Ромите просек со три од 
единаесет.  
 

 Најголем дел од активните баратели на работа без разлика на етникум се добро 
запознаени дека агенцијата може да посредува при барање на работа и дека може 
да ги повика при можно отворање на работни места (61% од испитаниците), исто така 
повеќе од половината (57%) се свесни дека доколку навремено не се јавуваат во АВРМ ќе 
бидат отстранети од евиденцијата, додека само 34% одговориле дека се свесни дека 
потоа би имале забрана за повторна пријава во рок од една година 
 

 Малку помалку од половината се свесни за можностите за добивање на обука и за 
парична помош при невработеност. Само 35% изјавиле дека знаат дека имаат право за 
користење на активни мерки за вработување, додека многу мал дел од испитаниците 
изјавиле дека се запознаени дека не смеат да одбијат понудена работа (19%), дека 
агенцијата  може и треба да ги повикува за советување за начини за барање на работа 
(12%), и  9% се запознаени со обврската дека е потребно приложување на доказ дека 
активно бараат работа.  
 

 Во однос на одговорите според етничка припадност односно група на активни баратели на 
работа Роми наспроти активни баратели Не-Роми, постои разлика во одговорите за 
степенот на информираност преку воспоставување на проактивен контакт на агенцијата 
кон потенцијалните корисници на услугите. 64% од испитаниците Роми изјавиле дека 
воопшто не се контактирани од страна на АВРМ додека кај не-Ромите овој процент 
изнесува 44, во однос на понудена работа 18% од Не-Ромите изјавиле дека преку 
АВРМ им е понудено работа, додека на истото прашање 9% од Ромите одговориле 
потврдно.  
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 Овде може повторно да се истакне дека од сите испитаници само 4% и тоа сите Роми 
биле контактирани за повремено вршење на општинско корисна работа додека никој 
од испитаниците не-Роми не дал потврдна изјава за оваа услуга. 
 

 Најголем број на испитаниците Роми (активни баратели на работа) изјавиле дека 
најчесто се информираат преку директен контакт во канцелариите на АВРМ (34%), а 
во помала мера преку веб стана и смс пораки (со по 11%) додека само 4% од Ромите 
изјавиле дека се информирале преку информативни средби во нивното опкружување, а 
дополнителни 9% изјавиле дека се информираат на друг начин не наведувајќи го точниот 
канал (но, најчесто преку меѓусебно информирање од еден на друг). 30% од Ромите 
активни баратели на работа изјавиле дека не се информираат никако и не се воопшто 
запознаени со мерите и услугите.  
 

 Кај другата група на невработени активни баратели на работа, Не-Роми, со ист 
интензитет се јавува информирањето преку директен контакт со АВРМ и веб 
страницата (со по 29% одговори), додека 10% се информираат преки ТВ и други медиуми, 
а исто толку преку смс и друга комуникација со АВРМ. Според изјавите на невработените 
активни баратели Не-Роми, само 10% од нив не се информираат никако и не се запознаени 
со услугите и мерките кои ги имаат на располагање.   

Пасивни баратели на работа  

 Од вкупниот примерок на пасивни баратели на работа 19% сметаат дека може да бидат 
корисници на услугата посета  обука (која пак според АВРМ и центрите) е услуга која 
можат да ја добијат само активни баратели на работа (односно со промена на евиденција 
во активни баратели на работа), 15% изјавиле дека би биле повикани за дадена (за услуга 
за која се информираат само активните баратели на работа), 36% од вкупниот број на 
испитаниците од оваа група), меѓутоа 24% од испитаниците од оваа категорија сметаат 
дека би немале право да се пријават цела година (правило кое според центрите за 
вработување важи само на активните баратели но, не и за активните баратели на работа 
кои би имале право да се пријават но, како пасивни баратели во било кое време).   
 

 Од испитаниците кој се пасивни баратели најголем дел (76%) се изјасниле дека досега 
не им е понудена помош од страна на АВРМ. Перцепцијата дека досега не е понудено 
ништо се разликува кај испитаниците по етникум и е поизразена кај Ромите (86%) 
наспроти 68% кај Не-Роми.  
 

 Мал е процентот на лица коишто изјавиле дека биле повикани за отворено работно 
место каде и за двете групи тоа е 12% од вкупниот број на испитаници (16% од Не-Роми 
и 7% од Роми, каде не се јавува ниту едно лице од групата Роми од женски пол). Идентичен 
е и број на лица кои биле повикани за работно место но одбиле и за двете групи, тоа е 
12% од вкупниот број на испитаници (16% од Не-Роми и 7% од Роми каде не се јавува ниту 
едно лице од групата Роми од женски пол).  
 

 На прашањето дали би се го смениле статусот од пасивен во активен барател на работа 
доколку им помогне за нивно вработување, општо земено повеќе од половината т.е. 56% 
од пасивните баратели на работа изјавиле дека тоа би го направиле, наспроти 44% 
кои не сакаат да преминат во активната група на баратели на работа.  
 

 Од оние кои одговориле потврдно повеќе од половината би се евидентирале како 
активни баратели бидејќи доколку се истите обврските не им прави разлика дали ќе 
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се пријавуваат еднаш во месец или еднаш во шест месеци, за 37% би се пријавиле но, 
пред тоа да бидат информирани за нивните можности и обврски, а за 11% од овие лица 
потребни им се дополнителни информации како да го направат пријавувањето.  
 

 Додека пак за оние лица кои изјавиле дека не сакаат да се пријавуваат како активни 
баратели причината е за 47% од нив обврската (фреквенцијата) да се евидентираат 
секој месец, 33% сметаат дека сами можат да барат работа, и за 20% дека не веруваат 
дека таквиот начин би им помогнал.  
 

 Гледано по структура на групи Роми наспроти Не-Роми, може да се забележи дека две 
опции имаат поголема разлика на изјави и тоа за 32% од испитаниците не-Роми изјавиле 
дека не можат да одат да се пријавуваат секој месец, додека пак овој број кај Ромите 
изнесува 7%. За 16% од Не-Ромите и за 27% од Ромите им треба информација за тоа што 
(би) добиваат ако се пријават како активни баратели. Исто така се забележува дека кај 
поголем број на испитаниците Роми ја избираат опцијата дека немаат потреба да се 
пријавуваат како активни баратели бидејќи не веруваат дека ќе добијат помош (5% 
од Не-Роми, наспроти 13% од Роми).  
 

 Во делот на информираноста за промена на статусот од пасивен во активен барател на 
работа 41% од не-Ромите се изјасниле дека тоа знаат како да го направат додека кај 
Ромите овој процент изнесува 24% од групата пасивни баратели Роми. 

Неевидентирани невработени  

 38% од испитаниците не се евидентираа во АВРМ што може да укажува на потребата 
од информирање за потенцијали бенефити и права од евидентирање на потенцијалните 
корисници доколку станува збор за недостаток од информации за улогата на агенцијата и 
политиките за намалување на невработеноста, но и потребата од унапредување на 
довербата за партнерско работење за поголема активација на лицата кои не се 
евидентираат воопшто во АВРМ со цел да се надмине пречката за немање на очекувања 
дека политиките можат да придонесат.  
 

 На прашањето за пријавување во АВРМ, најголем дел од неевидентираните 
испитаници се изјасниле дека никогаш не биле евидентирани во АВРМ (51%), а 
речиси ист број на испитаници (47%) одговориле дека не биле во АВРМ повеќе од 
една година (но некогаш биле).  
 

 Истото прашање анализирано по групи Роми наспроти Не-Роми, покажува дека не постои 
особена разлика кај Ромите и не-Ромите во однос на оние коишто никогаш не биле 
во АВРМ, или престанале да се евидентираат, ниту пак постојат значајни разлики по 
пол.  
 

 Во однос на причините поради кои невработените не се евидентираат, најчесто 
спомнувана причини кај целата група се дека не им треба работа, не им треба помош 
од АВРМ, немање на информации како да се евидентираат, или неможноста поради 
лични причини да се вклучат на пазарот на труд. Постои разлика помеѓу не-Ромите и 
Ромите кои не се евидентирани во АВРМ најмногу во изјавите кај Не-Ромите од кои 25% 
изјавиле дека не им треба работа па оттука не се евидентираат во АВРМ, за 20% не им 
треба помош од АВРМ, а за 13% не се информирани како. Додека за Ромите пак причините 
кои не се наведени, а кои во најголем дел претставуваат технички ограничувања како 
моментално немаат право да се пријавуваат, тековни ученици, здравствени причини, 
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старост, загубена документација, недоверба во институцијата и слично, следено со ист 
интензитет, со по 13% од испитаниците кои изјавиле дека немаат квалификации, немаат 
можност да се вклучат на пазарот на труд,  и дека АВРМ не може да им помогне.  
 

 Кај женската популација пак најмногу се истакнува одговорот дека не им треба работа 
(20%) од кои сите се изјави од групата жени Не-Ромки, додека кај Ромките се истакнува 
изјавата за неможност да се вклучи на пазар на труд поради лични и семејни 
состојби (после учеството на причините кои не се експлицитно наведени, а најчесто 
спомнувани немање на адекватна документација, загубена документација, студент, 
или работа во неформален сектор).  
 

 Перцепцијата за степенот на информираноста за можностите кои АВРМ ги нуди на 
невработените и неевидентирани не-Роми и Роми за 60% од испитаниците 
(рамномерно и по групи на Роми и Не-Роми идентично) не се запознаени со 
можностите; во однос по пол повторно речиси идентично 29% од жените не се запознаени 
со потенцијалните  можностите кои се нудат преку АВРМ  при евиденција.  
 

 80% од оваа група на испитаници изјавиле дека никогаш не биле контактирани додека од 
оние 20% кои изјавиле дека некогаш биле контактирани учеството на изјавите на Ромите 
е значително повисоко и тоа 14% од нив биле Роми а 6% Не-Роми. Потребата од 
информирање за оние лица кои не се запознаени со можностите кои треба да им ги 
овозможи АВРМ преку услугите кои ги нуди, а кои се заинтересирани треба да бидат 
целна група на АВРМ и од оние лица кои воопшто не се евидентирани треба да се 
информираат. Од друга страна пак онаа група која не се евидентира поради недостаток 
на доверба дека ќе добие квалитетна и ефективна улога потребно е да се таргетираат 
преку други форми на комуникација и пораки.  
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