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Извршно резиме 
 

Идниот развој на македонскиот пазар на труд би требало да се одвива во насока 
на натамошно намалување на невработеноста преку креирање на квалитетни и 
високопродуктивни вработувања. На овој начин би се зголемиле перформансите на 
работната сила во компаниите, што, од своја страна, би водело кон повисоко ниво на 
економски раст. Имајќи предвид дека развојните цели на РС Македонија се насочени 
кон нејзините перспективи за членство во Европската Унија, јасно е дека 
реструктуирањето на економијата кон вработувања со поголема додадена вредност 
претставува предуслов за исполнување на развојната агенда. Сепак, македонскиот пазар 
на труд се соочува со голем број предизвици кои наложуваат соодветен третман во 
периодот што претстои како што се: Ниска продуктивност на трудот, неусогласеност на 
побарувачката со понудата на вештини, вработување во неформалниот сектор, 
долгорочна невработеност и ерозија на човечкиот капитал, емиграција и „одлив на 
мозоци“, социјална ексклузија и ранливи категории. 

 
Во изминатиот период изготвени се голем број стратешки документи кои се 

однесуваат на функционирањето на пазарот на труд. Во овој контекст, централно место 
зазема Националната стратегија за вработување 2021-2027 чија цел е справување со 
краткорочните последици на пандемијата од Ковид-19 врз пазарот на трудот, како и со 
структурните предизвици што влијаат врз растот на вработеноста. Други стратешки 
документ во оваа сфера се: Национална програма за достоинствена работа 2019-2022, 
Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на 
трудот, План за спроведување на Гаранција за млади 2020-2022, Акциски план за 
вработување на млади лица 2016-2020, Стратегија за безбедност и здравје при работа 
2021-2025, Акциски план за безбедност и здравје при работа 2021-2023, Стратегија за 
формализирање на неформалната економија 2018-2022, Стратегија за промовирање и 
развој на волонтерството 2021-2025, Акциски план за спроведување на Стратегија за 
промовирање и развој на волонтерството, Национална стратегија за развој на 
социјалните претпријатија 2021-2027, Акциски план за спроведување на Национална 
стратегија за развој на социјалните претпријатија 2021-2023. 

 
Легислативата од областа на пазарот на труд во РС Македонија во голема мерка 

е комплетирана и ги следи меѓународните трудови стандарди. Нормативната рамка ја 
сочинуваат повеќе закони меѓу кои најзначајни се Закон за вработување и осигурување 
во случај на невработеност и Закон за работни односи кои ги уредуваат односите меѓу 
клучните социјални партнери. Покрај овие, потребно е да се споменат и останатите 
закони како што се: Закон за инспекција на трудот, Закон за евиденција од областа на 
трудот, Закон за вработување на инвалидни лица, Закон за агенциите за привремено 
вработување, Закон за приватните агенции за вработување, Закон за практиканство, 
Закон за волонтерство, Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за исплата на 
платите, Закон за минимална плата, Закон за мирно решавање на работни спорови, Закон 
за заштита од вознемирување на работно место, Закон за забрана и спречување на 
вршење на нерегистрирана дејност и Закон за младински додаток. 

 
Засегнатите страни на пазарот на труд ги сочинуваат претставници на 

работниците, работодавците и соодветните владини институции кои се надлежни во 
сферата на пазарот на труд. Системот на колективно преговарање и склучување 
колективни договори во РС Македонија има за цел изградба на трудово-правни односи 
преку социјален дијалог. Сепак, во многу економски сектори членството во соодветните 
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организации е на ниско ниво, а способноста за адресирање на прашања за работните 
услови и потребите на претпријатијата преку колективно договарање и другите форми 
на социјален дијалог е ограничена. 

 
Клучни индикатори за пазарот на труд се стапките на активност, вработеност и 

невработеност кои даваат основна претстава за искористеноста на трудовите ресурси во 
македонската економија. Освен овие индикатори, вредни сознанија се добиваат преку 
анализа на структурата на работоспособното население, структурата на вработените, 
структурата на невработените, структурата на неактивното население и структурата на 
заработувачката. Анализата на побарувачката за труд се следи преку стапката на 
слободни работни места, а нивото на платите се следи преку податоците за просечно 
исплатена бруто и нето плата. Имајќи го предвид фактот дека продуктивност на трудот 
претставува клучен фактор за идниот развој, неопходно е следење на индикаторите кои 
укажуваат на ефикасноста и ефективноста во употребата на трудовите ресурси. 
 

Добивањето на индикаторите за пазарот на труд може да се оствари само доколку 
постојат соодветни извори на квалитетни податоци. Најголем дел од податоците за 
пазарот на труд се добиваат од анкетни истражувања што ги спроведува Државниот 
завод за статистика како што се: Анкета за работна сила, Анкета за слободни работни 
места, Анкета за потребите од вештини на пазарот на труд, Анкета за образование на 
возрасни лица, Анкета за структура на заработувачката на вработените, Анкета за цена 
на трудот и Анкета за приходи и услови на живеење. Државниот завод за статистика, 
исто така, обезбедува и податоци за просечната месечна исплатена бруто и нето плата 
по вработен. Не помалку вредни се и административните податоци што се добиваат од 
Агенцијата за вработување на РС Македонија кои се однесуваат на евидентираните 
невработени и останатите евиденции. Освен тоа, за одредени цели во анализата на 
пазарот на труд може да се користат податоци за деловните субјекти од системот на 
национални сметки. 

 
Досегашните анализи укажуваат на фактот дека во РС Македонија недостасуваат 

дополнителни индикатори за ефикасноста на искористувањето на трудовите ресурси кои 
би можеле да дадат корисни насоки за подобрување на функционирањето на пазарот на 
труд. Тука треба да се споменат следниве индикатори: Стапка на невработеност во 
еквивалент на полно работно време, стапка на изгубени работни часови, стапката на 
изгубен човечки капитал и показатели за неусогласеност во вештините. Освен тоа, 
утврдена е потреба за соодветно прилагодување на показателите за вработување во 
неформалниот сектор со цел да се добие правилна претстава за неговиот апсорпциски 
капацитет. 
 

Со оглед на специфичниот карактер, тематската област за пазарот на труд има 
допирни точки со повеќе други области како што се: Социјална инклузија, добро 
владеење, дигитализација и иновации, и родовата перспектива. Во тој поглед, неопходна 
е соодветна синхронизација на целите и интегрален пристап во креирањето на развојни 
сценарија што би ги зеле предвид интеракциите со наведените тематски области. Освен 
тоа, креирањето на развојната стратегија ги следи демократските принципи преку 
вклучување на граѓанскиот сектор и широк спектар релевантни чинители со што се 
добива поголема легитимност на поставените стратешки цели. 
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1. Вовед - контекст, стратешко окружување, предизвици  
 

Транзицијата кон пазарно стопанство на почетокот од 90-тите години 
претставуваше феномен без преседан во историјата на глобаниот економски развој. Во 
почетната фаза од транзицијата настана брз пораст на невработеноста како последица на 
иницијалниот шок предизвикан од процесите на сопственичка трансформација и 
секторска реалокација на стопанството. Тоа доведе до пад на реалните плати 
придружено со изразено зголемување на нееднаквоста во распределбата на доходот. Во 
подоцнежната фаза од транзицијата, пазарот на труд се карактеризираше со нагласена 
стагнантност како резултат на недоволното креирање на нови работни места. 
Перзистентната невработеност, особено долгорочната невработеност доведе до изразена 
појава на обесхрабреност кај работната сила.  

 
Ваквите состојби ги зголемија предусловите за раслојување во општеството, што, 

од своја страна, се одрази и врз пазарот на труд. Особено лошите можности за 
вработување претставуваа причина за зголемување на долгорочната невработеност и 
ерозија на човечкиот капитал кај работниците што беа вработени во претходниот систем, 
но не можеа да се приспособат кон новонастанатиот амбиент во општеството. Притоа, 
не сите работници беа еднакво погодени од проблемот на невработеност. Во вакви 
услови, особено засегнати беа одредени демографски сегменти, како на пример: млади, 
ниско-квалификувани и припадници на некои етнички заедници (на пример, Роми). 
Состојбата со младите на пазарот на труд во РС Македонија е мошне слична со другите 
земји во развој. Имено, тие се соочуваат со помали стапки на активност и изразено 
поголеми стапки на невработеност во споредба со стапките на повозрасните групи 
население. 

 
Паралелно со сопственичката трансформација, во текот на изминатиот 

тридецениски период настана и т.н. структурна реалокација на македонскиот пазар на 
труд. Имено, генералниот тренд на промените во вработувањето се состоеше во 
намалување на секторите на индустрија и земјоделство, а постепено зголемување на 
секторот на услуги, што беше занемаруван во преттранзицискиот период. Денес, 
евидентен е порастот на услужниот сектор и неговата доминација во креирањето нови 
работни места во споредба со другите сектори. 

 
Недоволната побарувачка во формалниот сектор често пати се истакнува како 

значаен фактор за растечката неформална економија. Неформалниот сектор се смета за 
помалку стабилен и вклучува работни места со помала продуктивност и помала 
сигурност во споредба со формалниот сектор каде работниците уживаат поголема 
сигурност и обезбедени социјални придонеси. Структурата на вработеноста во 
неформалниот сектор е хетерогена со оглед на тоа што ги опфаќа не само вработените 
во неформални компании туку и други категории на работници во формални компании 
кои немаат платени социјални придонеси, вработени за сопствена сметка и неплатени 
семејни работници.  

 
Емиграцијата претставува сериозна алтернатива на невработеноста, особено кај 

помладата и попродуктивна популација. Во овој контекст, опасноста од одлив на мозоци 
и трајна емиграција на високо квалификувана работна сила го зголемува недостатокот 
на вештини на македонскиот пазар на труд. Тоа, од своја страна, влијае врз пораст на 
цените и намалување на квалитетот на услугите на домашниот пазар и негативно се 
одразува врз животниот стандард на македноските граѓани. Можноста за циркуларна 
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миграција, особено по стекнувањето на визна либерализација остава простор за 
краткотрајни работни престои во земјите-членки на Европската Унија. Тоа пак, создава 
ризици од неможност да се оствари траен работен однос и појава на зачестена 
невработеност или ангажирање во неформален сектор на емигрантите по нивното 
враќање.  

 
Ниските плати претставуваат проблем за секоја економија, а особено за земјите 

во развој како што е РС Македонија. Тие негативно се одразуваат врз сиромаштијата и 
животниот стандард на населението и претставуваат товар за системот на социјална 
заштита во државата. Постојат повеќе причини за ниски плати, како што се: ниското 
ниво на вештини, неусогласеност меѓу понудата и побарувачката за вештини, циклични 
варијации, структурни промени и придвижувања кај побарувачката, различни облици на 
дискриминација во однос на пол, возраст, етничка припадности сл. Во овој контекст, 
извесни промени во конјунктурата на македонското стопанство, како и порастот на 
законски утврдената минимална плата создаваат предуслови за пораст на општото ниво 
на платите. 

 
Колективното договарање во РС Македонија е недоволно развиено или не постои 

во голем број сектори и претпријатија. Како последица од отсуството на синдикални 
активности, само мал број субјекти имаат склучено колективни договори на ниво на 
компанија или гранка. Иако на национално ниво постои покриеност со колективни 
договори и во јавниот и приватниот сектор, состојбата на ниво на гранка е сосема 
поинаква. Имено, бројот на колективни договори на ниво на гранка и покриеноста на 
ниво на работодавец е низок. Во практиката, исто така, колективните договори не се 
применуваат при директно остварување на индивидуалните права кај работодавецот, а 
слично е и при судските спорови, поради тоа што се смета дека колективниот договор е 
„потчинет“ на законите. Исто така, и свеста за улогата и значењето на колективното 
преговарање и можноста за ефикасно уредување на работните односи со колективен 
договор има можности да биде подобрена, како во поглед на нивно донесување, така и 
во однос на примената и контролата на колективните договори. 

 
Пандемијата со Ковид-19 од почетокот на 2020 година предизвика голем шок за 

глобалната економија, втурнувајќи ја во најдлабоката рецесија во поновата светска 
историја. Негативниот ефект на кризата е видлив во сите сфери од економската 
активност преку драстична контракција на потрошувачката, трговијата, инвестициската 
активност, мобилноста на работната сила итн. Ширењето на епидемијата, и пропратните 
мерки за изолација, имаа „девастирачки“ последици врз пазарите на труд како резултат 
на згаснувањето на илјадници работни места, како и голем број привремени отпуштања 
од работа. Притоа, треба да се истакне дека не сите дејности и професии се подеднакво 
погодени од пандемијата со Ковид-19. Особено загрозени се работниците во т.н. 
незаштитен или неформален сектор што претставуваат значителен дел од работната 
сила. Натаму, очигледно е диспропорционално влијанието кај различни дејности и 
професии. Во овој контекст, посебно погодени професии се оние што се карактеризираат 
со голем интензитет на контакти, како, на пример: сместување и туризам, угостителство, 
некои занаетчиски услуги и тн. Од друга страна, бизнисите засновани врз онлајн-услуги 
во услови на масовна изолација на населението доживуваат силен подем. 

 
Денес, сведоци сме на нови флексибилни форми на работни односи, што 

креаторите на политики ги соочуваат со предизвици како да се синхронизираат 
механизмите за социјална заштита со новите форми на вработување. Дигитализацијата 
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зема сè поголем замав во последните 20 години, а тоа може да се забележи во сè 
поголемиот дел што го зазема од бруто домашниот производ. Развојот на индустриските 
и на економските пазари, повеќе од кога било зависи од новите дигитални трендови кои 
поттикнуваат нова индустриска револуција. Оттаму се појавува потребата за усвојување 
и адаптирање кон промените со цел остварување долгорочен развој. Со овој тренд не се 
засегнати само компаниите и бизнисите, туку и основата на социјалниот дијалог и 
мултинационалните компании.  

 
Дигитализацијата вклучува и значителни промени во потребните вештини на 

работната сила. Новите вештини побаруваат нови форми на образование, а особено 
стручно и доживотно образование, во кои е потребно постојано да се инвестира. Новите 
работни форми се карактеризираат со нетипично работно време, флексибилни договори, 
притисок врз платите и работното време. Новите технологии нудат флексибилност на 
пазарот со тоа што може да се работи кога било и од каде било, а тие создаваат и нови 
работни односи. Освен тоа, технологијата помага и за подобрување на комуникацијата 
во компаниите, како и за навремено информирање на работниците. Исто така, таа помага 
и за полесна интеграција на новите вработени во синдикалните организации преку нивно 
редовно информирање. Овие појави кај вработувањата се релативно нови и сè уште не 
се опфатени ниту од страна на синдикатите ниту, пак, работодавците ги вклучуваат во 
нивните среднорочни и долгорочни стратегии. (Меѓутематски прашања, Дигитализација 
и иновации) 

 
Имплементацијата на т.н. „зелената агенда“ во наредните неколку децении, исто 

така ќе има свои импликации врз пазарот на труд во РС Макдонија. Имено, зелената 
агенда се заснова врз неколку столбови за премин кон климатска неутралност во ЕУ до 
2050 година како што се: Транзиција кон обновливи извори на енергија; циркуларна 
економија заснована врз одржливо производство и потрошувачка; отстранување на 
загадувањето на воздухот, водите и почвата; одржливи системи за храна и рурални 
области; и заштита и обновување на екосистемите. Овие промени несомнено ќе 
наметнат потреба од соодветни вештини и знаења на работната сила што треба да се 
рефлектираат и врз реформите во образовните системи. 

 
Во денешни услови, со напредување во процесот на евроинтеграција, се очекува 

македонскиот пазар на труд да влезе во нова рамнотежа окарактеризирана со намалена 
работна сила и релативно пониска невработеност што би извршило дополнителен 
притисок врз платите. Целосната интеграција на македонскиот пазар на труд во рамките 
на единствениот европски пазар на труд би донесло одредени предности но, и негативни 
последици. Во однос на пристапните преговори за членство во Европската Унија, РС 
Македонија треба да ги оцени сите ризик-фактори кои произлегуваат од внатрешните 
капацитети на земјата или доаѓаат од надворешното окружување. Во тој поглед, 
неопходно е развивање повеќе алтернативни сценарија со цел да се одговори на идните 
предизвици. 
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2. Преглед на институционалната структура и клучните чинители 
 

2.1. Преглед на релевантни стратегии, програми и планови 
 

Национална стратегија за вработување 2021-2027 година – целта на 
Националната стратегија за вработување (НСВ) е да се справи со краткорочните 
последици на пандемијата од Ковид-19 врз пазарот на трудот, како и со структурните 
предизвици што влијаат врз растот на вработеноста. Со оглед на високото ниво на 
несигурност што во моментов ги следи проекциите за закрепнувањето на економијата и 
на пазарот на трудот, спроведувањето на Стратегијата е поделено во две фази. Целта на 
првата фаза (од 2021 до 2023 година) е ублажување на негативните последици на 
пандемијата од Ковид-19 врз вработувањето и воведување на потребните реформи за 
почеток на втората фаза (од 2024 до 2027 година) на политиките, која е попрогресивна и 
насочена кон приближување до стратегијата за вработување на Европската Унија. 
Стратегијата наведува три стратешки цели што треба да се постигнат за унапредување 
на целосно, продуктивно и слободно избрано вработување, поточно: (i) подобрување на 
квалитетот на образовните исходи на сите нивоа; (ii) зајакнување на улогата на 
политиките за развој на економијата и претпријатијата во создавањето пристојни 
работни места; и (iii) зајакнување на инклузивноста на политиките на пазарот на трудот. 
 

Акциски план за вработување 2021-2023 година – ги дефинира конкретните 
активности за реализација на целите утврдени со Националната стратегија за 
вработување, вклучувајќи ги показателите, одговорните институции за спроведување, 
потребните финансиски средства и временската рамка. 
 

Национална програма за достоинствена работа (НПДР) 2019-2022 година - 
претставува среднорочна рамка за планирање што ги дава насоките за работа на 
Меѓународната организација на труд (МОТ) во согласност со приоритетите и целите што 
се договорени со владата, синдикатите и работодавците. Клучните предизвици што се 
решаваат со НПДР се недоволните можности за вработување, неадекватната заработка 
и непродуктивната работа, недостигот на стабилност и безбедност на работа, 
нееднаквите можности и третман во вработувањето, небезбедната работна средина и 
недоволната застапеност.  
 

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот (се изработува на годишно ниво) – со цел реализирање на активните 
политики на пазарот на труд во РС Македонија, Владата секоја година изготвува 
оперативен план за активните програми и мерки за вработување. Носител на 
оперативниот план е Министерството за труд и социјална политика, а неговата 
имплементација е во надлежност на Агенцијата за вработување на РС Македонија 
(АВРСМ) во партнерство со други одговорни институции. 
 

План за спроведување на Гаранција за млади 2020-2022 година – целта е да им 
обезбеди на младите луѓе (15-29) што не се вработени и не се вклучени во образование 
и обука (NEET1) понуда за вработување, континуирано образование и обука, или 
практиканство во период од четири месеци откако ќе се пријават во АВРСМ како 
невработени лица-активни баратели на работа. 

 
1 NEET – Not in Education, Employment, or Training. 
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Акциски план за вработување на млади лица 2016-2020 година – целта е да се 
надмине предизвикот за подобрување на позицијата на младите на пазарот на труд преку 
промовирање повеќе и подобри работни места за младите мажи и жени. 

 
Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 година – ја утврдува 

состојбата во областа на безбедноста и здравјето при работа во земјата и ги дефинира 
мерките кои треба да се превземат за нејзиниот развој. Со Стратегијата се одредуваат 
активности и цели како и стратешки мерки за унапредување и развој на безбедноста и 
здравјето при работа, со што се поттикнува економски раст, се стимулира вработувањето 
и се подобруваат состојбите на пазарот на трудот во државата. 

 
Акциски план за безбедност и здравје при работа 2021-2023 година - ги дефинира 

конкретните активности за реализација на целите утврдени со Стратегијата за 
Безбедност и здравје при работа вклучувајќи ја временската рамка, одговорните 
институции, индикаторите за следење и потребните финансиски средства. 

 
Стратегија за формализирање на неформалната економија 2018-2022 година – ги 

дефинира главните стратешки пристапи за формализирање на деловните активности 
како двигатели на економскиот раст и социо-економскиот развој во насока на 
унапредување на животниот стандард на населението во РС Македонија. 

 
Стратегија за промовирање и развој на волонтерството 2021-2025 година – 

развивање на волонтерството со цел постигнување похумано општество, мобилен и 
растечки човечки капитал, поголема внатрешна социјална кохезија, демократско-
плуралистички вредности, како и тежнеење кон побрз економски развој. 

 
Акциски план за спроведување на Стратегија за промовирање и развој на 

волонтерството – ги дефинира конкретните активности за реализација на целите 
утврдени со Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството, вклучувајќи ја 
временската рамка, одговорните институции, индикаторите за следење, предвидените 
финансиски средства и нивни извори. 

 
Национална стратегија за развој на социјалните претпријатија 2021-2027 година 

– главната цел е да обезбеди насоки засновани на докази и стратешки политики за 
поттикнување на социјалното претприемништво и развојот на социјалните 
претпријатија со цел да учествуваат во плуралистичката социјална пазарна економија. 

 
Акциски план за спроведување на Национална стратегија за развој на социјалните 

претпријатија 2021-2023 година – ги дефинира конкретните активности за реализација 
на целите утврдени со Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија, 
вклучувајќи ги роковите за спроведување, актерите за имплементација, индикаторите за 
следење и предвидените финансиски средства.  
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2.2. Преглед на релевантната легислатива за пазарот на труд 
 

Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност – ги уредува 
прашањата за размена на трудот, правата и обврските на работодавачите, невработените 
лица, други лица кои бараат работа и државата, во врска со вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење за 
вработувањето. 

 
Закон за работни односи – ги уредува работните односи меѓу работниците и 

работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Цел на 
законот е вклучување на работници во работниот процес, како и обезбедување на 
усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на работниците на 
слобода на трудот, достоинство и заштита на интересите на работниците во работниот 
однос. 

 
Закон за инспекција на трудот – ги уредува организацијата и работата на 

Републичкиот инспекторат за труд кој врши инспекциски надзор над примената на 
законите и другите прописи за работни односи, вработување и заштита при работа и на 
колективните договори, договорите за работа и другите акти, со кои се уредуваат и 
остваруваат правата, обврските и одговорностите иа работниците и работодавците во 
областа на работните односи, вработувањето и заштитата при работа. 

 
Закон за евиденција од областа на трудот – го уредува воспоставувањето на 

евиденциите во областа на трудот и начинот на нивното водење. Во областа на трудот 
се воспоставуваат евиденции што содржат податоци од интерес за РС Македонија. 

 
Закон за вработување на инвалидни лица – ги уредува посебните услови за 

вработување и работење на инвалидни лица: кога самостојно вршат дејност како трговец 
поединец, кај работодавец или има својство на работодавец, во државната 
администрација, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, 
агенции и фондови и други државни институции како и условите за основање и 
погодностите за работење на трговското друштво за вработување на инвалидни лица - 
заштитно друштво. 

 
Закон за агенциите за привремено вработување – ги уредува условите и начинот 

на основање на агенции за привремени вработувања, како и условите и начинот на 
привременото вработување за вршење на привремени работи кај друг работодавач. 

 
Закон за приватните агенции за вработување – ги уредува условите и постапката 

за основање и работа на приватните агенции за вработување. 
 
Закон за практиканство – ги уредува постапката и условите за остварување на 

практикантство, правата и обврските на практикантот и на работодавачот кај кој се 
реализира практикантската работа, договорот за практикантска работа и евиденцијата 
на практикантска работа. 

 
Закон за волонтерство – го уредува волонтерството, условите и начинот на 

вршење на волонтерство, правата и обврските на волонтерите и организаторот на 
волонтерство, договорот за волонтерството и евиденцијата на волонтерската работа. 
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Закон за безбедност и здравје при работа – ги утврдува мерките за безбедност и 
здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените 
од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против 
професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, 
информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно 
учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. 

 
Закон за исплата на платите – ја уредува исплатата на платите и одделни 

надоместоци кај работодавачите со седиште во РС Македонија. Најзначајна промена 
претставува воведувањето на концептот бруто-плата почнувајќи од 1 јануари 2009 
година. Концептот на бруто-плата опфаќа повеќе суштински реформи: прво, воведување 
концепт на договарање, пресметка и исплата на бруто-плата на работниците со 
истовремено вклучување на надоместоците за храна и превоз; второ, намалување и 
хармонизирање на најниската основа за плаќање на социјални придонеси од 65% на 50% 
од просечната плата; трето, намалување на стапките на социјалните придонеси со 
одредена динамика од 32% на 22%; четврто, интегрирана наплата на придонесите за 
социјално осигурување и персоналниот данок на доход во Управата за јавни приходи. 

 
Закон за минимална плата – се утврдува висината на минималната плата, како и 

други прашања што се однесуваат на минималната плата. Минимална плата е 
дефинирана како најнискиот месечен износ на основна плата што работодавецот е 
должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време и 
исполнет нормиран ефект. 

 
Закон за мирно решавање на работни спорови – ги уредува начинот и постапката 

на мирно решавање на колективните и одделни индивидуални работни спорови, 
изборот, правата и обврските на помирувачот и арбитрите и другите прашања од 
значење за мирното решавање на работните спорови. 

 
Закон за заштита од вознемирување на работно место – ги уредува правата, 

обврските и одговорностите на работодавачите и вработените во врска со спречување на 
психичко и полово вознемирување на работното место и местото на работа (во 
натамошниот текст: вознемирување на работно место), мерките и постапката за заштита 
од вознемирување на работно место, како и другите прашања кои се однесуваат на 
спречувањето и заштитата од вознемирување на работно место. 

 
Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност – се уредува 

што се смета за вршење на нерегистрирана дејност, исклучоците за тоа што не се смета 
за вршење на нерегистрирана дејност, соучесниците во вршењето на нерегистрирана 
дејност, надлежните органи за постапување при спречување и заштита од појавата на 
нерегистрирана дејност, инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон, 
управните мерки за заштита, како и прекршочните одредби. 

 
Закон за младински додаток – го уредува остварување на правото на младински 

додаток, постапката, условите и висината, за исплата на младински додаток на младо 
лице на возраст до 23 години. 
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2.3. Мапирање на засегнатите страни кај пазарот на труд 
 
Засегнатите страни на пазарот на труд ги сочинуваат претставници на 

работниците, работодавците и соодветните владини институции кои се надлежни во 
сферата на пазарот на труд. Системот на колективно преговарање и склучување 
колективни договори во РС Македонија има за цел изградба на трудово-правни односи 
преку социјален дијалог. Сепак, во многу економски сектори членството во соодветните 
организации е на ниско ниво, а способноста за адресирање на прашања за работните 
услови и потребите на претпријатијата преку колективно договарање и другите форми 
на социјален дијалог е ограничена. Системот на колективно преговарање во најголем 
дел е правно уреден со Законот за работни односи кој ги утврдува најважните прашања 
во однос на преговорите, склучувањето, важењето, содржината, репрезентативноста, 
примената и споровите во врска со колективното преговарање и договори. Законската 
рамка одговара на општите стандарди предвидени со актите на Меѓународната 
организација на труд и комунитарното европско право, иако има и одредени 
недостатоци. Ситуацијата на социјалните партнери стана потешка бидејќи програмите 
за помош што ги подржуваат економските реформи, спонзорирани од меѓународната 
заедница, вообичаено се фокусираа на промовирањето на странските директни 
инвестиции наместо подобрување на условите за работа и продуктивноста преку 
социјален дијалог. 

 
Претставници на работниците 
Тековно постојат четири конфедерации на синдикати: Сојуз на синдикатите на 

Македонија (ССМ), Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (КСС), Унија 
на независни и автономни синдикати на Македонија (УНАСМ) и Конфедерација на 
синдикални организации на Македонија (КСОМ). Првите две, односно ССМ и КСС, се 
сметаат за најрепрезентативни, додека првите три (ССМ, КСС и УНАСМ) се членки на 
Меѓународната конфедерација на синдикатите (МКС). 

 
Сојуз на синдикатите на Македонија (ССМ) е организација во која доброволно и 

врз демократска основа се здружуваат синдикатите заради застапување на економските 
и социјалните интереси на членството. ССМ организира најголем број работници во 
Република Северна Македонија и е репрезентативна синдикална организација. 
Синдикатите здружени во ССМ се членки на повеќе меѓународни синдикални 
федерации, а во неа се здружени 17 грански синдикати. 

 
Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (КСС) е доброволна 

синдикална организација во која се здружени синдикати од јавниот и приватниот сектор 
во РС Македонија, кои притоа формираат две федерации: Федерација за јавен сектор и 
Федерација за приватен сектор. КСС е самостојна организација, независна од власта, 
политичките партии, работодавачите и други организации и интересни групи и во неа се 
здружени 11 грански синдикати. 

 
Унија на независни и автономни синдикати на Македонија (УНАСМ) е 

синдикална федерација создадена од три независни синдикати: Независен синдикат на 
ЕМО од Охрид, Автономен синдикат при Рудници и Железарница од Скопје и Независен 
струков синдикат на машинскиот персонал при Македонски железници. Подоцна кон 
нив се приклучи и Самостојниот синдикат на индивидуалните земјоделски 
производители на Македонија. УНАСМ во своите редови има 170 независни базични 
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синдикати и 16 општински независни синдикати кои се распоредени во 6 грански 
федерации. 

 
Претставници на работодавците 
Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ) претставува 15 сектори во 

кои се вработени скоро 70.000 вработени во 1012 претпријатија од приватниот сектор. 
Вклученоста на ОРМ се однесува теми во интерес на работодавците поврзани со 
образование, инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при 
работа, трудова и социјална легислатива, оданочување, инвестирање, казнена политика 
и кредитирање. 

 
Бизнис Конфедерација на Македонија (БКМ) својата работа ја започнува како 

здружение на работодавачи во 2001 година, која ги артикулира, претставува и 
поддржува интересите на нејзините членови и интересот на бизнис секторот во земјата. 
Денес членството на БКМ брои 8.500 компании здружени во 13 деловни здруженија, со 
три регионални канцеларии во Прилеп, Тетово и Гевгелија и седиште во Скопје. Покрај 
претставувањето и застапувањето на интересите на своите членови, БКМ е катализатор 
на изразување на деловната заедница и потикнувач на социјалниот дијалог и 
индустриските односи во земјата. Промовирајќи го концептот на одговорно водење на 
бизнис, поттикнуваме одржливост на економијата и долгорочен развој на компаниите. 

 
Сојуз на организации на работодавачи на Македонија (СОРМ) е самостојна, 

стручна непрофитна, непартиска организација, основана од работодавачи и организации 
на работодавачи. Сојузот ги подржува и застапува правата и интересите на 
работодавачите, преку залагање за економски развој на членовите, лобира и ги застапува 
пред релевантните институции и социјалните партнери и поттикнува социјален дијалог, 
но делува и во насока на вршење на дејности и активности за поттикнување на 
моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економскиот развој во 
Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законите. 

 
Владини институции 
Министерство за труд и социјална политика на РС Македонија (МТСП) е 

надлежно за спроведување на политиките во сферата на трудот и социјалната заштита. 
МТСП како орган на управа подготвува Годишен план за работа во кој се 
операционализирани мерките и активностите содржани во програмите и потпрограмите 
на стретшкиот план. Составен дел на Годишниот план за работа на МТСП се 
иницијативите кои се составен дел на Годишната програма на Владата на РС 
Македонија, согласно утврдено ниво на приоритет, временски рок и обврски кои 
произлегуваат од тековното работење на органот. Во состав на Годишниот план на 
МТСП се активности кои се составен дел на од тековнотоработатата на органот. Во 
доменот на пазарот на труд Министерството за труд и социјална политика ги врши 
работите што се однесуваат на: работните односи, вработувањето и вработеноста; 
пензиско-инвалидското осигурување; заштитата на работниците при работењето; 
материјалното обезбедување на привремено невработените; платите и животниот 
стандард; социјалната политика; унапредувањето на рамноправноста на половите. 

 
Економско-социјален совет е трипартитно тело, формирано од Владата на РС 

Македонија и социјалните партнери за водење на социјален дијалог, заради создавање 
на услови за економска и социјална стабилност и остварување на темелните вредности 
на РМ како демократска и социјална држава. Потписници на спогодбата за формирање 
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на Економско-социјалниот совет се Владата на РС Македонија, Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија и 
Организацијата на работодавачи. Економско-социјалниот совет, согласно Спогодбата, е 
составен од 12 членови: четири члена именува Владата на РС Македонија, четири члена 
именуваат репрезентативните здруженија на работодавачи на територијата на РС 
Македонија и четири члена именуваат репрезентативните синдикати на територијата на 
РС Македонија. Економско-социјалниот совет разгледува законски и други прописи, 
национални стратегии и програми кои што се во врска со економско-социјалните 
интереси на работниците и работодавачите, проекти и материјали од економската и 
социјалната сфера и при тоа се носат соодветни предлози, мерки и заклучоци. 
Заклучоците во однос на законските прописи се доставуваат до Владата на РС 
Македонија и Собранието на РС Македонија. Освен Економско социјален совет на 
национално ново, постојат и голем број економско социјални совети на локално ниво. 

 
Aгенција за вработување на РС Македонија е јавна установа која врши стручни, 

организациски, административни и други работи што се однесуваат на вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност и обезбедува поддршка, помош и услуги за 
учесниците на пазарот на трудот. Основната цел на АВРСМ како јавна установа е да 
функционира како берза на трудот и да биде клучен медијатор за поврзување на 
понудата и побарувачката за труд, а со тоа има значајно влијание врз унапредувањето на 
функционирањето на трудот во земјата. Меѓу другото, АВРСМ е одговорна институција 
за спроведување на пасивните и активните политики на пазарот на труд.  

Надоместувањето на невработените е регулирано со Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност а ги опфаќа следниве бенефиции за 
невработените: право на паричен надоместок, пензиско и инвалидско осигурување и 
право на здравствено осигурување. 

Активните политики се реализираат согласно со оперативниот план за активните 
програми и мерки за вработување чија имплементација е во надлежност на АВРСМ во 
партнерство со други одговорни институции. Пристап до програмите и мерките за 
вработување имаат сите евидентирани невработени лица и сите работодавци. 
Вклучувањето на невработените лица во програмите и мерките за вработување се врши 
врз основа на транспарентни процеси за аплицирање, сè до исполнување на планираниот 
опфат. Опертивниот план главно ги вклучува следниве активни програми и мерки за 
вработување: 
- Програма за самовработување (претприемаштво) е наменета за започнување сопствен 

бизнис од страна на невработените лица. 
- Поддршка за креирање нови работни места што може да биде во форма на субвенција 

на плати или грант за набавка на нова опрема. 
- Обуки за подобрување на вештините на невработените лица за нивна поуспешна 

интеграција на пазарот на труд. 
- Обуки за развој на дигитални вештини за млади лица во областа на информациските 

технологии. (Меѓутематски прашања, Дигитализација и иновации) 
- Практикантство има цел стекнување практични вештини за извршување работни 

задачи на одредени работни места. 
- Програми за работно ангажирање и вклучување на потешко вработливи лица заради 

стекнување одредени вештини. 
- Услуги за вработување, како што се: помош при барање работа, мотивациски обуки, 

професионална ориентација и кариерно советување, посредување при вработување и 
услуги за работодавци.  
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2.4. Идентификувани предизвици за политиките на пазарот на труд 
 
Националната развојна стратегија во доменот на пазарот на труд има за задача да 

го проектира идниот развој во наредните две децении, како и начините за справување со 
идентификуваните предизвици како што се: Ниската продуктивност на трудот, 
неусогласеност на побарувачката со понудата на вештини, вработување во 
неформалниот сектор, долгорочна невработеност и ерозија на човечкиот капитал, 
емиграцијата и „одливот на мозоци“, социјална ексклузија и ранливи категории. 
 

Ниска продуктивност на трудот  
Како потенцијални фактори што ја определуваат продуктивноста на трудот се: 

квалитетот на работната сила, количината на ангажираните капитални добра и 
ефикасноста со која трудот, капиталот и другите инпути се комбинираат во 
производството на финалните производи и услуги. Според теоријата на човечки капитал, 
работниците со повисоко ниво на образование се одликуваат со поголема продуктивност 
и мотивација за карирен развој. Имајќи ја предвид образовната структура на работната 
сила во РС Македонија, продуктивноста на трудот е на релативно ниско ниво споредено 
со просекот на Европска Унија. Исклучок се дејностите со поголема потрошувачка на 
фиксен капитал кои се карактеризираат и со поголема продуктивност на трудот како што 
се: Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Рударство и вадење 
камен; Информации и комуникации; и Финансиски дејности и дејности за осигурување.  
 

Неусогласеност на побарувачката со понудата на вештини 
Неусогласеноста на побарувачката со понудата на вештини во РС Македонија 

може да се согледа од фактот што работодавците се соочуваат со потешкотии во наоѓање 
на работници со соодветни вештини и покрај релативно високата невработеност. 
Неусогласеноста во вештините го намалува растот на продуктивноста и предизвикува 
трошоци, како за поединците, така и за општеството. Со цел да се надмине ваквата 
состојба, неопходно е синхронизирање на мерките на страната на побарувачката со оние 
на страната на понудата на пазарот на труд. Високиот степен на неусогласеност на 
вештините во една економија ја отсликуваат севкупната неефикасност во процесот на 
трудова алокација, што води кон субоптимален еквилибриум на пазарот на труд. Затоа, 
добивање конзистентни оцени за различните облици на неусогласеност на вештините е 
неопходно за информирање на креаторите на политики во овој домен. Притоа, проблеми 
можат да се јават кај компаративните анализи кога се користат различни извори на 
податоци за неусогласеност на вештините. 
 

Вработување во неформалниот сектор 
Со оглед на тоа што неформалното вработување претставува потенцијална 

пречка за идниот развој, потребни се поголеми заложби за негова формализација. 
Неформалното вработување е особено карактеристично за ранливите категории 
население како што се: жените, младите, лицата со низок степен на образование и некои 
етнички заедници како на пример Ромите. Неформалниот сектор се одликува со пониска 
продуктивност, мала сигурност на работното место и скромни можности за кариерен 
развој. Податоците покажуваат дека високата невработеност кај одделни категории 
население е придружена со високи стапки на неформална вработеност. Овој феномен, 
познат под називот „сива загатка“ (shadow puzzle) се јавува како резултат на 
преклопувањето меѓу контингентите на невработени и вработените во неформален 
сектор. 
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Долгорочна невработеност и ерозија на човечкиот капитал 
И покрај позитивните трендови во изминатите 15 години, македонскиот пазар на 

труд се одликува со недоволна динамичност, при што невработените се соочуваат со 
мала веројатност за излез од состојбата на невработеност. Долгорочната невработеност, 
од своја страна е предуслов за деградација на човечкиот капитал, така што долгорочно 
невработените со текот на времето стануваат невработливи. Имено, економските 
трошоци од невработеноста за поединецот се поголеми колку што е подолго нејзиното 
траење. Во овој контекст, постојат докази дека невработеноста има перманентен ефект 
оставајќи „лузна“, т.е. колку е подолготрајна, толку е потешко за невработениот да најде 
работа. Ова може да се должи на фактот што со текот на времето невработените го 
намалуваат интензитетот на барање работа и/или работодавците ја третираат 
долгорочната невработеност како сигнал за непосакувани карактеристики. Оттука, 
колку што е подолго просечното времетраење на невработеноста, дотолку ќе бидат 
повисоки индивидуалните трошоци за невработените лица. 
 

Емиграција и „одлив на мозоци“ 
Емиграцијата на високообразовани работници, исто така позната како „одлив на 

мозоци“ (brain drain), има специфично влијание врз економскиот развој на земјата на 
потекло. Овој феномен се дефинира како меѓународен трансфер на ресурси во облик на 
човечки капитал од земјите во развој кон развиените земји. Во случај на постојана 
емиграција, одливот на мозоци претставува ненадоместлива загуба на човечки капитал, 
но во случај на привремена миграција, одливот на мозоци може да биде корисен како за 
земјите на потекло, така и за земјите на прием. Имено, емиграцијата на 
високообразовани лица, од една страна е негативна појава бидејќи општеството губи дел 
од развојниот потенцијал во кој инвестирало преку бесплатно образование, од друга 
страна доколку за тоа лице нема работа во земјата, неговите знаења и вештини само би 
се намалувале. 
 

Социјална ексклузија и ранливи категории 
Сегментацијата на пазарот на труд има свои импликации врз појава на ранливи 

категории население и нивна социјална ексклузија. Во овој контекст, како индикатор се 
користи стапката на ризик од сиромаштија или социјална ексклузија (AROPE)2 која ги 
опфаќа лицата кои се во ризик од сиромаштија, длабока материјална лишеност, или 
живеат во домаќинства со многу низок интензитет на работа. Пресметувањето на овој 
комбиниран индикатор се заснова на податоците од Анкетата за приходи и услови на 
живеење. Компаративната анализа покажува дека РС Македонија има една од 
највисоките стапки за ризик од сиромаштија и социјална ексклузија споредено со 
останатите земји-членки на Европска Унија. Социјалната ексклузија создава голем товар 
за општеството, како што се директни трошоци за социјална заштита и индиректни 
трошоци за справување со социо-економската патологија карактеристична за ранливите 
категории граѓани. 
  

 
2 AROPE - At risk of poverty or social exclusion. 
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3. Основни податоци/индикатори и можни недостатоци во податоците  
 

3.1. Дефиниции на основните индикатори за пазарот на труд 
 

Врз основа на контингентите на населението според економскиот статус се 
пресметуваат основните индикатори за пазарот на труд во една национална економија, 
а тоа се: стапка на активност, стапка на вработеност и стапка на невработеност. Овие 
индикатори се пресметуваат во редовни временски интервали (квартал, година и сл.) и 
даваат пресек за состојбата на пазарот на труд во една земја за даден референтен период. 
Нивното следење во текот на времето овозможува да се определат различните фази на 
економијата во рамките на бизнис-циклусите. 

 
Стапка на активност  
Стапката на активност3 го претставува учеството на работната сила во 

работоспособното население од 15 години и повеќе. Таа, во најширока смисла на зборот, 
го претставува трудовиот потенцијал во една земја и се пресметува според следнава 
формула: 

 

100%x 
население обноработоспос Вкупно

сила Работна
активност на Стапка   

 
Стапка на вработеност  
Стапката на вработеност го претставува учеството на вработените во вкупното 

работоспособното население. Таа покажува колкав дел од работоспособното население 
директно е вклучено во процесот на производство и директно придонесува во 
создавањето на бруто-домашниот производ. Стапката на вработеност се пресметува 
според следнава формула: 

 

100%x 
население обноработоспос Вкупно

вработени на Број
твработенос на Стапка   

 
Стапка на невработеност  
Стапката на невработеност го претставува учеството на невработени во вкупната 

работна сила. Таа е индикатор за неискористениот трудов ресурс како дел од работната 
сила во една национална економија и се пресметува според следнава формула: 

 

100%x 
сила Работна

иневработен на Број
остневработен на Стапка   

 
Стапката на активност и стапката на вработеност вообичаено имаат процикличен 

карактер, односно растат во периоди на експанзија, а опаѓаат за време на рецесија. 
Стапката на невработеност, за разлика од претходните два индикатора, има 
контрацикличен карактер, односно расте за време на рецесија, а опаѓа за време на 
експанзија. Динамиката на Стапките на активност, вработеност и невработеност се 
прикажани во Анекс 2 (Графикон 1). 
 

 
3Стапката на активност уште може да се сретне и под називот стапка на учество во работната сила. 
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Овие индикатори за пазарот на трудот можат да се пресметуваат за различни 
социо-економски категории население, како на пример, пол, возраст, степен на 
образование и сл. Во овој контекст, вообичаено е да се прави разлика меѓу стапката на 
активност кај мажите и жените, младите и возрасните, или пак, помеѓу различните 
плански региони. На тој начин можат да се извлекуваат заклучоци за карактеристиките 
на одредена категорија население во поглед на позиционираноста на пазарот на труд. 
Доколку притоа одредени категории население се соочуваат непропорционално со 
невработеност или неактивност, можеме да зборуваме за т.н. сегментација на пазарот на 
труд.  

 
Структура на работоспособното население 
Согласно податоците од Анкетата за работна сила, структурата на 

работоспособното население може да се разгледува од повеќе аспекти: 
- Според пол, возраст и место на живеење (урбани или рурални средини); 
- Според степенот на образование (без образование, незавршено основно образование, 

основно образование, 3 и 4 години средно образование, више и високо образование); 
- Според брачната состојба (неженет/немажена, женет/мажена, разведен/разведена, 

вдовец/вдовица, вонбрачна заедница); 
- Според економската активност (вработени, невработени, неактивно население); 
- Според учеството во формлано (редовно) образование;  
- Според учеството во образовни активности надвор од редовниот образовен систем и 

причините за учество; 
- Според планските региони 
 

Структура на вработените 
Согласно податоците од Анкетата за работна сила, структурата на вработените 

може да се разгледува од повеќе аспекти: 
- Според пол, возраст и место на живеење (урбани или рурални средини); 
- Според степенот на образование (без образование, незавршено основно образование, 

основно образование, 3 и 4 години средно образование, више и високо образование); 
- Според видот на сопственоста на деловниот субјект (приватна, друга сопственост); 
- Според дејноста на деловниот субјект (НКД Рев.2); 
- Според местоположбата на деловниот субјект (иста или различна општина); 
- Според економскиот статус (вработен, работодавец, вработен за сопствена сметка, 

неплатен семеен работник); 
- Според должината на работното време (полно и скратено работно време); 
- Според висината на нето-платата; 
- Според занимањето (ISCO класификација); 
- Формална и неформална вработеност; 
- Според причините за барање друга работа; 
- Според вклученоста во процесот на доживотно учење; 
- Според планските региони. 
 

Структура на невработените 
Согласно податоците од Анкетата за работна сила, структурата на невработените 

може да се разгледува од повеќе аспекти: 
- Според пол, возраст и место на живеење (урбани или рурални средини); 
- Според степенот на образование (без образование, незавршено основно образование, 

основно образование, 3 и 4 години средно образование, више и високо образование); 
- Според должината на невработеност (краткорочно, долгорочно невработени); 
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- Според методите на барање работа (АВРСМ, приватни агенции, следење огласи, 
директно обраќање до работодавците, преку пријатели и роднини и сл.); 

- Според причините за напуштање на последната работа (отпуштање, лични или семејни 
причини, болест/повреда, школување/обука, предвремено/редовно пензионирање, 
сезонски карактер на работата, лоши услови за работа и сл.); 

- Млади лица (15-19 години) кои не се вработени и кои не се вклучени во процесот на 
образование или обука (NEET); 

- Обесхрабрени лица кои не бараат работа бидејќи ценат дека нема расположливи места; 
- Според планските региони.  
 

Структура на неактивното население 
Согласно податоците од Анкетата за работна сила, структурата на неактивното 

население може да се разгледува од повеќе аспекти: 
- Според пол, возраст и место на живеење (урбани или рурални средини); 
- Според степенот на образование (без образование, незавршено основно образование, 

основно образование, 3 и 4 години средно образование, више и високо образование); 
- Според категоријата (ученици/студенти, домаќинки, пензионери, останато неактивно 

население; 
- Според главните средства за живот (плата/пензија на членови на домаќинството, 

парична помош од роднини или други лица надвор од домаќинството, парична помош 
од членови на домаќинството кои работат во странство, пензија, привремена работа во 
странство, стипендија, алиментација, примател на парична помош технолошки 
вишиок, цоцијални бенефиции/социјална помош, сопствени приходи како рента, 
дивиденди, заштеди, авторски права и др.); 

- Според планските региони. 
 

Структура на заработувачката 
Просечната годишна бруто заработувачката на вработените може да се расчлени 

од следниве аспекти: 
- Според пол, возраст и место на живеење (урбани или рурални средини); 
- Според степенот на образование (без образование, незавршено основно образование, 

основно образование, 3 и 4 години средно образование, више и високо образование); 
- Според работниот стаж и видот на договорот за вработување (на неопределено време, 

на определено време, обука/приправници) 
- Според дејноста на деловниот субјект (НКД Рев.2); 
- Според големината на деловниот субјект (10-49 вработени, 50-249 вработени, 250 и 

повеќе вработени); 
- Според социјалните придонеси и даноци; 
- Според должината на работното време (полно и скратено работно време); 
- Според групи занимања (ISCO класификација). 
 

Просечна исплатена бруто и нето плата 
Вкупно исплатените бруто-плати опфаќаат: исплатени нето-плати за 

извештајниот месец, платен персонален данок и платени придонеси за: пензиско и 
инвалидско осигурување, за здравствено осигурување, за осигурување во случај на 
невработеност. Промените кај просечно исплатената бруто плата се следат со помош на 
номинални и реални индекси на пораст. Номиналните индекси се пресметани од 
апсолутните податоци за просечните бруто-плати, додека реалните индекси на пораст на 
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бруто-платите се добиваат како резултат на односот меѓу номиналните индекси и 
индексите на трошоците на животот (CPI4). 

 
Нето‐платата ги опфаќа примањата за работа во полно, пократко од полното и 

подолго од полното работно време (прекувремена работа); надоместоците од средствата 
на деловниот субјект за годишен одмор, државни празници, платено отсуство до седум 
дена, платено отсуство за стручно образование, за боледување до 30 дена и сл.; 
надоместоците на товар на други деловни субјекти за време поминато на вежба по 
покана на надлежен државен орган, цивилна заштита, вршењето граѓански должности и 
сл.; разликите на име зголемување на стартната основа и вредноста на бодот; примањата 
по периодична пресметка и завршна сметка и врз основа на распределба на добивка без 
оглед на тоа на кој период се однесуваат; примањата на приправниците и примањата врз 
основа на минат труд. 

 
Од друга страна, нето‐платата не ги опфаќа исплатите на вработените од 

средствата за заедничка потрошувачка, исплатите кои ги товарат материјалните 
трошоци (дневници, патни трошоци, примања за превоз од местото на живеење до 
местото на работа и сл.), надоместоците за боледување подолго од 30 дена, како ни 
исплатите по договор за дело. Динамиката на просечната исплатена бруто и нето плата 
за периодот 2005-2021 година е прикажана во Анекс 2 (Графикон 2). 
 

Стапка на слободни работни места  
Исходите на пазарот на труд не зависат само од желбата на работниците да 

понудат дел од своето време за работни активности туку, и од потребата на компаниите 
да ги вработат тие работници. Побарувачката за труд вообичаено се подразбира како 
побарувачка за трудови услуги од страна на една компанија, дејност или целокупната 
економија за дадена реална плата. 

 
Стапката на слободни работни места претставува однос меѓу слободните работни 

места и збирот на слободни и пополнети работни места искажан во проценти:  
 

 
места раб. пополнети на Бр.    слободни на Бр.

места работни слободни на Број
места работни

слободни наСтапка


  

 
Побарувачката за труд во формалниот сектор може да се анализира и од 

податоците на Агенцијата за вработување на РС Македонија преку бројот на 
регистрирани пријави за засновани работни односи од евиденција и надвор од 
евиденција на невработени лица. Бројот на слободни работни места и стапката на 
слободни работни места на квартално ниво за периодот 2012-2021 година се прикажани 
во Анекс 2 (Графикон 3). 
 

Продуктивност на трудот 
Продуктивноста е основа за економскиот раст и развој на секоја економија и 

зависи од повеќе фактори како што се квалитетот на трудот, капиталот, 
претприемништвото и техничко-технолошкиот прогрес. Затоа, често пати, разликите во 
економската развиеност меѓу различни региони се препишува на разликите во 
продуктивноста. Порастот на продуктивноста ја одразува ефикасноста со која 
општеството ги трансформира факторите на производство создавајќи производи и 

 
4 CPI - Consumer Price Index. 
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услуги кои ги задоволуваат потребите на крајните потрошувачи. Порастот на 
продуктивноста на трудот како специфичен фактор на производство е значајно во поглед 
на две работи. Прво, растот на продуктивноста е основа за пораст на реалните плати и 
животниот стандард на работниците. Второ, тој претставува анти-инфлаторна сила така 
што го апсорбира растот на номиналните плати. 

 
Продуктивноста на трудот се мери како однос на вкупниот аутпут произведен по 

единица труд во текот на даден референтен период.  
 

Продуктивност на труд (по работник) =
Аутпут (реален БДП)

Број на работници
 

 
Продуктивноста на трудот, дефинирана на овој начин, само парцијално ја 

изразува продуктивноста на работната сила во смисла на капацитет и интензитет на 
напорите во процесот на производство. Тоа доаѓа оттаму што односот меѓу аутпутот и 
трудовиот инпут, во голема мера, зависи и од присуството на другите инпути. 
Продуктивноста на трудот изразена како Бруто додадена вредност по вработен (во 
милиони денари) за 2019 година по дејности е прикажана во Анекс 2 (Графикон 4). 
 

3.2. Утврдување на изворите на податоци за пазарот на труд 
 
Анкетата за работна сила 
Основен извор на податоци за пазарот на труд претставува Анкетата за работна 

сила (АРС), што во РС Македонија првпат е спроведена во 1996 година на годишно ниво, 
додека од 2004 година континуирано се спроведува на квартално (тримесечно) ниво. 
Целта на АРС е да се приберат податоци за големината, структурата и карактеристиките 
на активното население според меѓународните стандарди. 

 
Единица на набљудување во АРС е домаќинството и сите лица во него. Под 

домаќинство се подразбира секоја семејна или друга заедница на лица за која ќе се изјави 
дека живее заедно и заеднички ги троши своите приходи за задоволување на основните 
животни потреби (домување, исхрана и др.), без оглед на тоа дали сите членови 
постојано се наоѓаат во местото каде што е населено домаќинството или некои од нив, 
определено време престојуваат во друго населено место, односно во странска држава 
заради работа, школување или од други причини, при што престојот во странската 
држава треба да биде до една година. Под домаќинство се смета и секое лице што живее 
само и што нема свое домаќинство во друго место. Во АРС не се набљудуваат 
колективните домаќинства и лицата што живеат во нив. Извештајниот период на кој се 
однесуваат прашањата за економската активност е неделата што ѝ претходи на неделата 
на анкетирање. 

 
АРС ја спроведуваат посебно обучени анкетари, со примена на традиционален 

метод на анкетирање „лице в лице“, а во 2011 година првпат се примени и компјутерска 
анкета, потпомогната со телефонско анкетирање. Во секој квартал се анкетираат по 
5.000 домаќинства и сите лица на возраст од 15 до 79 години што живеат на таа адреса. 
Според ротацискиот модел, примерокот е поделен на 9 потпримероци (бранови), така 
што во секој бран има по 1.250 домаќинства, односно вкупно 11.250 домаќинства 
годишно, од кои 8.750 се анкетираат двапати во текот на годината, а 2.500 еднаш во 
текот на годината. 
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Анкета за слободни работни места 
Побарувачката за труд на макро ниво се следи преку посебна анкета за слободни 

работни места. Извештајните единици што се предмет на оваа анкета се избираат врз 
база на примерок што опфаќа компании избрани согласно со Националната 
класификација на дејности и кои имаат три или повеќе вработени. Слободно работно 
место може да биде новоформирано платено работно место, незафатено или веќе 
постојно работно место што набрзо ќе се ослободи и за кое работодавецот презема 
активни чекори за изнаоѓање соодветен кандидат. Во слободни работни места се 
вклучени: слободните работни места на неопределено и на определено време, 
слободните работни места со полно и со скратено работно време, слободните работни 
места што се отвораат поради долгорочни отсуства (на пример, породилно отсуство или 
долгорочно боледување). Од слободните работни места се исклучени: слободните 
работни места што се наменети само за внатрешни кандидати на единицата што е 
предмет на истражување, слободните работни места што треба да бидат пополнети од 
неплатени практиканти и слободните работни места на определено време наменети да 
бидат пополнети од страна на работници од агенциите за привремени вработувања. 

 
Анкета за потребите од вештини на пазарот на труд 
Агенцијата за вработување на РС Македонија заради задоволување на потребите 

од работници и обезбедување услуги за работодавците во рамките на својата редовна 
дејност спроведува анкетно истражување за анализа на потребите од вештини на пазарот 
на труд. Целта на aнкетното истражување е да се обезбедат одредени краткорочни 
показатели за очекувањата на работодавците во однос на новите вработувања и 
потребите од вештини со кои треба да располагаат лицата, како тие би можеле да бидат 
конкурентни на пазарот на трудот. Податоците добиени од работодавците од приватниот 
сектор што имаат 7 и повеќе вработени се насочени кон добивање информации 
за потребите од нови вработувања во наредните од 6 до 12 месеци; потребите од 
занимања на планираните нови вработувања и потребите од вештини со кои треба да 
располагаат кандидатите за планираните нови вработува. Резултатите добиени од 
анкетното истражување претставуваат основа за креирање активни програми и мерки за 
вработување, кои имаат цел да ги подигнат вештините на невработените лица заради 
зголемување на нивната конкурентност на пазарот на трудот и да придонесат во 
создавање услови за негово подобро функционирање преку вкрстување на понудата и 
побарувачката од соодветно квалификувана работна сила. 

 
Анкета за образование на возрасни лица 
Целта на Анкетата за образование на возрасни лица е да се приберат податоци за 

образовните активности во процесот на формалното, неформалното и информалното 
образование на лицата од 25 до 64 години, во согласност со меѓународните стандарди и 
препораки (Евростат). Единици на набљудување во Анкетата се лицата на возраст од 25 
до 64 години за кои треба да се приберат информации од секое домаќинство кое има 
барем еден член на посочената возраст.  

 
Анкета за структура на заработувачката на вработените 
Анкетата се спроведува со цел да се соберат податоци за вработеноста и 

структурата на платите во земјата. Истражувањето овозможувa да се приберат податоци 
за врските помеѓу платите кои им се исплатени на вработените, нивните индивидуални 
белези (пол, возраст, занимање, времетраење на вработувањето, ниво на образование и 
сл.) и карактеристиките на деловниот субјект каде што лицата се вработени (економска 
активност, големина на деловниот субјект, локација и сл.). Во Анкетата за структурата 
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на заработувачката единици на набљудување се деловните субјекти, во приватна и друга 
сопственост. 

 
Анкета за цена на трудот 
Со Анкетата за цената на трудот се прибираат податоци за исплатените плати и 

останатите издатоци на работодавецот за вработените во деловниот субјект. Опфатени 
се вработените со полно и со скратено работно време, како и приправниците. Во 
Анкетата за цената на трудот единици на набљудување се деловните субјекти во 
приватна и во друга сопственост на територијата на РС Македонија. Извештајните 
единици кои се предмет на ова истражување се избрани врз база на примерок кој се 
состои од 4449 статистички единици. Во примерокот се опфатени претпријатија со 
дејност Б-О според Националната класификација на дејностите НКД Рев.2. 

 
Податоци за просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен 
Податоците за просечната исплатена месечна бруто-плата се од редовното 

месечно статистичко истражување на Државниот завод за статистика со кое се опфатени 
70% од вработените во секој оддел од Националната класификација на дејностите. Со 
истражувањето се опфатени сите вработени кои засновале работен однос (на определено 
или на неопределено време) со деловните субјекти од сите облици на сопственост и 
органите на државната власт, органите на локалната самоуправа, политичките партии, 
општествените организации и здруженија во РС Македонија. Од друга страна, во 
истражувањето не се опфаќаат: лицата кои самостојно вршат дејност-професија и лицата 
кои работат кај нив и индивидуалните земјоделци. 

 
Податоци за просечната месечна исплатена нето-плата по вработен  
Податоците прикажани во овој статистички преглед се добиени врз основа на 

статистичкото истражување за вработени и плати со состојба октомври. Единици на 
набљудување се деловните субјекти и единиците во нивен состав. Од 2018 година 
податоците се преземаат од администратини извори – УЈП и АВРСМ и дел од 
податоците се прибираат од извештаи ако административниот извор не располага со 
податоци за организациско‐територијален принцип, на ниво на општина. Извештајот се 
пополнува според организациско‐територијален принцип, на ниво на општина. Ако 
деловните субјекти имаат единици во состав надвор од општината на своето седиште, во 
извештајот не се даваат податоци за нив. Во тој случај, единицата во состав пополнува 
друг извештај. Ако деловниот субјект во иста општина има две или три единици во 
состав со иста дејност како и неговата, во тој случај податоците за нив ги дава деловниот 
субјект. Ако деловниот субјект во иста општина има две или повеќе единици во состав 
со различна дејност од неговата, тогаш податоците за нив не ги дава деловниот субјект. 
Во тој случај, единицата во состав пополнува друг извештај. Во истражувањето се 
опфатени сите деловни субјекти. За одреден број извештајни единици ги нема 
потребните податоци во администативниот извор, што резултира и со разлики во бројот 
на вработените по одделни белези. 

 
Административни податоци добиени од Агенцијата за вработување 
Агенцијата за вработување на РС Македонија води евиденција за следниве 

категории на пазарот на труд: невработени лица и други лица кои бараат работа, 
работодавци, огласени слободни работни места, корисници на јавни средства од 
Агенцијата за вработување и странски државјани вработени во РС Македонија.  
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Регистарот на невработени на Агенцијата за вработување, всушност, претставува 
цензус на невработените, што зависи од исполнувањето на одредени услови, како и 
волјата на лицата да бидат евидентирани. Според тоа, бројот на евидентирани 
невработени во Агенцијата не секогаш коинцидира со бројот што е проценет преку 
Анкетата за работна сила. Така, висината на надоместоците и другите права што ги 
уживаат невработените, како и трошоците за евидентирање директно влијаат врз 
поттикот на лицата да се евидентираат како невработени во Агенцијата за вработување. 
Предноста на административните податоци е тоа што се на располагање континуирано 
и за многу пократки временски интервали, додека Анкетата за работната сила, како што 
беше претходно напоменато, се спроведува на квартално или на годишно ниво. 
Почнувајќи од 2013 година АВРСМ води евиденција на невработени лица и други лица 
што бараат работа со цел да се издвојат активните баратели на работа од другите лица 
што не бараат активно работа. 

 
Податоци за деловните субјекти од системот на национални сметки 
Во рамките на Системот на национални сметки (СНС), вработеноста се изразува 

според методологијата на Европскиот систем на сметки и ги опфаќа сите вработени и 
самовработени лица ангажирани во одделни производни активности што припаѓаат на 
производната граница на системот. Во категоријата вработени влегуваат сите лица што 
работат врз основа на договор за друга резидентна институционална единица и добиваат 
надоместок регистриран во националните сметки како средства на вработените. Врз 
основа на оваа дефиниција, вкупниот број вработени во националните сметки ги 
вклучува вработените според годишните пресметки на сите регистрирани правни лица 
и одреден број лица што не се регистрирани, а нивниот број е проценет врз основа на 
Анкетата за работна сила.  

 
Самовработените во рамките на СНС се дефинирани како лица што се самостојни 

сопственици или партнери во некорпоративни претпријатија. Врз основа на оваа 
дефиниција, во категоријата самовработени се вклучени: самостојни вршители на 
дејност (податок добиен врз основа на годишните сметки за лицата што самостојно 
вршат дејност), лица што плаќаат годишен паушален данок за остварен приход (според 
решенија добиени од Управата за јавни приходи), неплатени семејни работници и лица 
што немаат официјално регистрирана дејност, а се проценети врз основа на Анкетата за 
работна сила. При ваквата процена на вработените и самовработените се користи т.н. 
домашен концепт (вклучени се нерезиденти што работат во РС Македонија, а се 
исклучени резиденти што работат во странство). За процените се користи метод на 
балансирање на бројот на вработените од различни извори, кои се основа за процена на 
неопфатената економија.  

 
Анкета за приходи и услови на живеење 
Анкетата за приходи и услови на живеење (АПУЖ) има цел прибирање 

информации за приходите и условите за живеење на различни типови домаќинства од 
кои се добиени показатели за сиромаштијата и социјалната исклученост што се 
споредливи со другите земји од Европската Унија. Оваа анкета се спроведува во 
согласност со меѓународните системи за класификација, како што се: ISCED (нивото на 
образование), ISCO (занимањата) и NACE Rev2 (економската активност). Со помош на 
оваа анкета лицата се класифицираат според најфреквентниот статус на економска 
активност, кој е дефиниран како статус што го декларираат поединците за приходите во 
повеќе од половината месеци во референтниот период за приходи. Најфреквентните 
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статуси на економска активност се: вработени (вклучително и самовработени), 
невработени, пензионери и други неактивни лица. 
 
 

3.3. Идентификација на потенцијални недостатоци во податоците 
 

Покрај претходно споменатите основни индикатори на пазарот на труд, може да 
се пресметуваат и други показатели што се однесуваат на ефикасноста на 
искористувањето на трудовите ресурси во една економија. Ваквите показатели сéуште 
не се пресметуваат за македонскиот пазар на труд, а во иднина би можеле да дадат 
корисни насоки за подобрување на неговото функционирање. Така, на пример, 
Американското биро за трудови статистики пресметува дури шест различни стапки на 
невработеност што произлегуваат од различната широчина на посматрање на 
невработеноста и се разликуваат од стандардната дефиниција за невработеност според 
Меѓународната организација на труд. Во овој контекст, честопати се зборува за 
постоење на „скриена невработеност“ што во себе ги вклучува „обесхрабрени 
работници“ како гранична категорија.  

 
Стапка на невработеност во еквивалент на полно работно време 
Стапката на невработеност во еквивалент на полно работно време претставува 

друга алтернатива за стапката на невработеност. Во пресметувањето на оваа стапка, 
припадниците на работната сила се пондерирани во зависност од тоа дали работат или 
бараат работа со полно или со скратено работно време. На пример, ако невработеното 
лице е подготвено да работи 4 часа на ден, тогаш тоа се појавува во броителот и 
именителот со пондер 0,5, наместо 1 во случај кога би било подготвено да работи со 
полно работно време. Оваа стапка подобро ја опфаќа димензијата на неискористеното 
потенцијално работно време. Од друга страна, таа не се однесува на реални лица и 
поради тоа е помалку транспарентна од стандардно пресметаната стапка на 
навработеност. 

 
Стапка на изгубени работни часови 
Стапката на изгубени работни часови претставува однос меѓу изгубените и 

потенцијални работни часови. Изгубените работни часови се понудените работни 
часови од страна на невработените, плус часовите што се изгубени поради недоброволно 
пократко работно време на вработените. Така, во именителот потенцијалните работни 
часови се збир на остварените и изгубените часови (наместо прост збир на вработени и 
невработени). Оваа мерка на невработеност е попрецизна од класичната стапка на 
невработеност како показател на степенот на искористеност на работната сила. Сепак, 
нејзин недостаток е тоа што наложува употреба на податоци со подобар квалитет, како 
и недоволна транспарентност бидејќи се губи врската со реалните лица. 

 
Стапката на изгубен човечки капитал 
Стапката на изгубен човечки капитал оди уште еден чекор понатаму во 

оценување на степенот на искористеност на работната сила. Имено, податоците за 
изгубените работни часови би можеле да бидат пондерирани со нивото на квалификации 
на невработените и подвработените лица, така што еден изгубен час работа на повисоко 
квалификуваните има поголем пондер од еден изгубен час работа на пониско 
квалификуваните лица. Секако дека и овој показател наложува уште подетални 
информации во однос на изгубените работни часови. 
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Показатели за неусогласеност во вештините 
Кога зборуваме за неусогласеност на вештините, многу важна линија на 

разграничување е поделбата на вертикална и хоризонтална. Вертикална неусогласеност 
на вештините се јавува во случај кога нивото на образование на работникот се разликува 
од нивото на образование што се бара за конкретното работно место. Од друга страна, 
хоризонталната неусогласеност се однесува на случаи на несоодветност на полето на 
студии, т.е. работниците се вработени на работни места што не се релевантни за 
вештините и знаењата што се акумулирани во текот на формалното образование. Друга 
форма на неусогласеност се однесува на концептот на застареност на вештините (skill 
obsolescence) кога работниците поседуваат вештини што повеќе не се бараат од страна 
на работодавците како резултат на технолошкиот прогрес и променетите пазарни 
услови. 

 
Неусогласеноста на вештините од аспект на компаниите се мери преку т.н. јаз во 

вештините (skill gap) и недостиг на вештини (skill shortage). Јазот во вештини ја опишува 
ситуацијата кога работодавецот смета дека работниците не поседуваат адекватно ниво 
на компетенции за успешно реализирање на нивните работни задачи. Недостигот на 
вештини се однесува на ситуација каде што работодавецот не може да ги пополни 
слободните работни места поради недостиг на соодветно квалификувани кандидати. Од 
аспект на политиките, јазот во вештините може да наштети на продуктивноста како 
резултат на понискиот аутпут по работник, што, исто така, влијае врз зголемување на 
просечниот трошок за труд. Јазот во вештините негативно се одразува врз 
профитабилноста на компаниите, со оглед на тоа што за последица има дополнителни 
вложувања во тренинг. На макроекономско ниво, конкурентноста може да биде 
нарушена како резултат на повисоките плати и ниското ниво на продуктивност. 

 
Претходно наведените индикатори во рамки на ЕУ се пресметуваат врз основа на 

т.н. Европска анкета за вештини и работни места. Целта на оваа анкета е да обезбеди 
податоци за потребите од вештини, неусогласеноста во вештините, како и 
континуираното образование на возрасните работници. Добиените резултати од 
анкетата се користат како вреден извор на информации за реформи на стручното 
образование во земјите членки на ЕУ. 

 
Прилагодување на показателите за вработување во неформален сектор 
Анкетата за работна сила може да се користи како извор на податоци за оценка 

на вработеноста во неформалниот сектор. Сепак, ваквата користењето на оваа анкета во 
голема мерка води кон потценување на вистинскиот обем на вработеност во 
неформалниот сектор заради две причини. Прво, заради принципот на самоизјаснување 
во АРС, разумно е да се претпостави дека извесен број од испитаниците кои работат во 
неформален сектор се декларираат како невработени или неактивни со цел да избегнат 
санкции заради непочетување на законските прописи. Второ, со оглед на фактот што 
поголем дел од неформалните економски активности се одвиваат во компании кои се 
формлано регистрирани, доколку сите вработени од овие компании се сметаат за 
формално вработени, тоа би довело да значително потценување на неформалната 
економија. Со цел да се надминат ваквите недостатоци, неопходно е прилагодување на 
официјалните показатели преку користење на административни податоци од Управата 
за јавни приходи (УЈП). Оваа методологија која уште се нарекува „резидуална 
методологија“ претставува едноставен начин на пресметка на неформалното 
вработување преку намалување на вкупната оценета работна сила според АРС за бројот 
на формално вработени според административните податоци на УЈП. 
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4. Резиме на инпути од процесот на консултации со релевантните чинители 
 

Со цел создавање поширока платформа при формулирањето на националната 
развојна сратегија, во осумте плански региони во РС Македонија беа спроведени 
еднодневни работилници со учество на релевантни чинители од сите тематски области. 
Во доменот на пазарот на труд учествуваа претставници на агенцијата за вработување и 
соодветните центри за вработување, единици на локалната самоуправа, образовни 
институции и невладини организации. Дискусиите во однос на тоа каде треба да се најде 
македонскиот пазар на труд по две децении беа мошне плодни и корисни за генерирање 
дополнителен инпут во визионирањето на идниот развој. 

 
Во однос на пазарот на труд, најголемиот дел од учесниците на работилниците, 

РС Македонија во 2042 година ја гледаат со значително намалена невработеност и со 
стапка на вработеност околу просекот на ЕУ. Посебно се истакнува целта за намалување 
на стапката на невработеност во граници од 5 до 10 проценти. Најголемиот дел од 
работниците би имале достојна работа според расположливите индивидуални вештини. 
Работната сила би требало да располага со понапредни квалификации и значително 
поголема продуктивност, што би водело кон генерирање поголема додадена вредност. 
Освен тоа, зголемена би била и мотивацијата кај работниците преку подобрување на 
можностите за нивно континуирано квалификување и преквалификување. Од друга 
страна, подобрувањето на вештините кај невработените би ја подобрило нивната 
вработливост со што би се редуцирала ерозијата на човечкиот капитал. 

 
На страната на побарувачката на пазарот на труд, акцентот би требало да биде 

ставен врз отворање нови работни места преку соодветно субвенционирање и подобра 
искористеност на расположливите трудови ресурси. Еден од начините за тоа е 
подоборување на бизнис климата со унапредување на технолошко-индустриските 
развојни зони (ТИРЗ). Зголемувањето на странските и домашните инвестиции би 
требало во поголема мера да водат кон отворање нови работни места за ИТ профили и 
транзиција кон поголема дигитализација и автоматизација. Кај домашните инвеститори 
би требало да се поттикнува развојот на мали семејни бизниси, како и социјални 
претпријатија преку обезбедување поволни кредити, грантови, обуки и други 
поволности. Поголемите компании се очекува да имаат развиени интерни пазари на труд 
а, исто така, големи придобивки би имале од вклучување во глобалните снабдувачки 
синџири. 

 
Квалитетот на работната сила во голема мера е условен од образовниот процес 

на сите нивоа од образование. Тоа би требало да започне со насочување на учениците за 
упис во средни стручни училишта, а подобрите ученици/студенти би требало да имаат 
загарантирано работно место по завршување на школувањето. Кариерното советување 
на секој ученик и насочување за самореализација би требало да стане вообичаена 
практика во образованието, при што посебно внимание треба да се обрне на 
дефицитарните професии. Освен тоа, поголем акцент би требало да се стави врз 
континуирано учење и развој на човековите ресурси во текот на целиот работен век за 
што би се креирал универзален онлајн образовен систем. Процесот на образование би 
требало да биде под постојан мониторинг и евалуација на успехот со цел да ги даде 
најдобрите посакувани резултати.  
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Со цел да се задоволат потребите на бизнис заедницата, неопходно е соодветно 

балансирање на понудата со побарувачката на пазарот на труд. Тоа би требало да се 
реализира преку усогласување на наставните планови и програми со побарувачката за 
труд и вклучување на бизнис секторот во процесот на создавање нови кадри. Посебно се 
нагласува улогата на новите ИТ технологии за креирање база на податоци за слободни 
работни места и опис на потребните вештини која би се ажурирала во реално време. Со 
цел да се намали сегментацијата на пазарот на труд, неопходен е бесплатен пристап до 
обуки за ранливите категории население и подигнување на нивната свест за потребата 
од вклучување во работната сила. 

 
Платите би требало да бидат во чекор со повисокото ниво на вештини и 

зголемената продуктивност. Повисоките плати, од своја страна, би воделе кон поголема 
куповна моќ и повисок животен стандард на населението. Посебно е истакната 
потребата за соодветно вреднување на работниците, односно можности за исплаќање 
премии за зголемен учинок. За ранливите категории на пазарот на труд би требало да се 
обезбеди гарантиран минимален приход со што би се намалила стапката на социјална 
исклученост и сиромаштија. 
 

Во однос на иселувањео потребно е преземање мерки за задржување на младите 
во државата, како и создавање услови за враќање на дел од емигрираната работна сила. 
За таа цел, вработувањата во јавната администрација треба да бидат врз основа на 
заслуги, јасно утврдени критериуми и без партизација. Во приватниот сектор треба да 
се обезбеди лојална конкуренција и заштита на работничките права согласно со она што 
е пропишано во националното и меѓународното законодавство. Затоа е неопходно 
подобрување на Законот за работни односи и почитување/примена на истиот. Освен тоа, 
потребно е дополнително адаптирање на работните места според потребите на лицата со 
попреченост со цел нивна инклузија на пазарот на труд. 

 
 

5. Меѓутематски прашања  
 

Развојните перспективи на македонскиот пазар на труд се во тесна корелација со 
неколку меѓу-тематски подрачја како што се: Социјална инклузија, добро владеење, 
дигитализација и иновации, и родова перспектива. Во продолжение за секое од 
наведените меѓу-тематски подрачја наведени се клучните прашања од делокругот на 
пазарот на труд:  
 

Социјална инклузија 
Начинот на промовирање на социјална инклузија на пазарот на труд не се заснова 

само врз финансирање на ранливите и маргинализраните групи, туку со зголемување на 
капацитетите за активно учество на клучните актери (локалните власти, цивилно 
општество, јавни институции) и дизајнирање/имплементирање на јавни политики кои 
имаат за цел подобрување на услугите за социјално ранливите групи. За развој на 
социјална инклузија на следните три клучни компоненти треба да се фокусира: 

- промовирање на социјална инклузија за ранливи групи односно за обесправени 
социјални групи на пазар на труд 

- интегрирање на етничките заедници на пазар на труд  
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- зајакнување на улогата на општествените актери во областа на социјална 
инклузија  
 
Добро владеење 
Под поимот „доброто владеење“ се подразбира посветеност на владата кон 

создавање систем заснован на правда и мир кој ги штити човековите права и граѓанските 
слободи на поединецот. Постои директна врска помеѓу доброто владеење и човековите 
права. Доброто владеење е потребно за спречувањето на корупцијата, лошото работење 
и лошото владеење како и злоупотреба на нормите на административното право. За 
дефинирање на овој концепт постојат различни извори и промотори на добро владеење. 
Обединетите нации имаат воспоставено осум принципи за добро владеење кои се 
прифатени и од Европската Унија, и тоа: 1) Консензуална ориентираност, 2) 
Партиципативност, 3) Спроведување на законистоста, 4) Ефективност и ефикасност, 5) 
Правичност и инклузивност, 6) Респонзивност, 7) Транспарентност и 8) Одговорност. 
Советот на Европа има воспоставено дванаесет принципи но, ние ќе се задржиме на 
принципите на ОН кои се, исто така, прифатени и од ЕУ. При оценување на напредокот 
на нашата држава кон Европска Унија, Комисијата редовно дава оценки за добро 
владеење врз основа на овие принципи. Каква е состојбата изразена со конкретни 
податоци во оваа област подетално е прикажано во Анекс 3. 

 
Дигитализација и иновации 
Според ОЕЦД дигитализацијата е феноменот кој стои зад брзиот општествен 

развој во изминатите 50-тина години. За овој период а слично и со претходните 
индустриски револуции, се појави загриженост во општеството дека автоматизацијата 
на многу работни места ќе го замени човекот резултирајќи во намалување на 
вработеноста. Исто како и претходните индустриски револуции, овие заклучоци сепак 
се избрзани. Имено, дигитализацијата меѓу другото предизвикува структурни промени 
на пазарите на труд.  

 
Користење на економијата на соработка придружено со новите деловни модели 

има тенденција да ја помести вработеноста со полно работно време. Оттука, првиот 
прокси индикатор кој треба да го разгледаме со цел да го доловиме влијанието на 
дигитализацијата врз пазарот на труд во РС Македонија е трендот на флексибилното 
работење, или трендот кон вработување со скратено работо време, привременото 
вработување или самовработување како и трендот на телеработа, или работа од 
далечина. Друг прокси индикатор е реструктуирање на економијата кон вработувања со 
поголема додадена вредност и продуктивност, или зголемување на стапката на 
вработеност во секторите каде информатичката технологија е носител на процесите, 
како и зголемувањето на платите во тој сектор. 

 
Значаен услов за дигитализација се постоењето на дигитални вештини во 

популацијата, посебно кај работоспособното и активното население во приватниот и 
јавниот сектор. Според методологијата на Еуростат дигиталните вештини се мерат преку 
композитен индикатор заснован врз избрани активности извршени од лица на возраст од 
16-74 години во четирите специфични области (информации, комуникација, решавање 
проблеми и создавање содржина). Вредноста на овој индикатор - уделот на граѓани со 
основни и над основни дигитални вештини во популацијата за РС Македонија изнесува 
32%, додека просекот за ЕУ изнесува 58%. Натамошни индикатори кои произлегуваат 
од Националната стратегија за вработување (2021-2027) вклучуваат: инвестиции во 
доживотно учење (како удел на претпијатија кои инвестираат во доживотно учење на 
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нивните вработени); и понудата на образование на возрасните што се однесува на 
дигиталните вештини. Во однос на дигитализацијата, граѓаните и пазарот на труд, 
Заводот за статистика од 2006 година мери повеќе индикатори за користење интернет за 
приватни намени кај лицата на возраст 15-74 години а кои се однесуваат на пазарот на 
труд (Табела 1). 

Табела 1. Индикатори за користење интернет за приватни намени 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Барање 
работа/аплиц
ирање 

9.7 11.3 16.2 18.1 20.8 19.9 ... 24.2 ... 20.9 ... 11.7 ... 8.6 

Барање 
информации 
за 
образование, 
обука или 
курсеви 

... 16.7 24.3 26.5 23.6 45.1 ... 41.9 ... 41.8 ... ... ... ... 

Учење - 
следење 
онлајн 
курсеви 

3.0 6.4 7.2 10.2 7.4 7.8 ... 7.5 ... 9.0 6.4 ... ... ... 

 
Креирањето, следењето и оценувањето на политиките во делот на пазарот на труд 

е поддржано од достапните информативни алатки (на пример, Опсерваторија на 
вештини, Преглед на занимања), преку зајакнување на Системот за управување со 
информации од областа на образованието, но и преку веб сервисите на Агенцијата за 
Вработување. Дигитализацијата во пазарот на труд ги опфаќа и тие промени, бидејќи 
дигитализацијата на претпријатијата и зголемувањето на дигиталните вештини кај 
населението мора да биде проследено и со дигитализација на процесите за регулација на 
вработувањето. Истото подразбира степен на дигитализација на податоци и процеси во 
институциите кои се чинители во делот на пазарот на труд, како на пример, бројот на 
достапни алатки наведени погоре, постоењето на електронската размена на податоци 
помеѓу институциите и сл. Размената на податоците треба да се одвива преку 
платформата за интероперабилност. Оттука, индикатор во овој дел се бројот на 
институции вклучени на платформата за интероперабилност на МИОА и бројот на веб 
сервиси кои ги имаат развиено за соработка со другите институции. И на крај уделот на 
е-услугите во делот на вработувањето кои се достапни за граѓаните и правните лица на 
националниот портал за е-услуги. Овие процеси имаат за цел да ги рационализираат и 
дигитализираат парафискалните трошоци на претпријатијата и целат кон развој на 
деловно работење кое ефективно ги поддржува претпријатијата да бидат иновативни, да 
го прошират капацитетот за продуктивност и да создаваат повеќе и подобри работни 
места за сите. 

 
Иновациите во делот на пазарот на труд ги опфаќаат инвестициите во 

дигитализација на обуките - или создавањето на е-платформи за учење и е-содржини кои 
во иднина се повеќе ќе се засноваат врз технологијата на виртуелна реалност, 
инвестициите во создавање на иновативни бизнис модели кои ќе капитализираат на 
работата од далечина, и инвестиции во создавање на работна сила со вештини кои ќе 
овозможат брза прекфалификација и вработливост посебно во насока на исполнување 
на целите на тн. „Зелена агенда“. 
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Родова перспектива 
Јазот во вработување во претходните неколку години константно се зголемуваше 

и својот максимум го постигнува во 2017 година (20 процентни поени), за потоа да сопре 
и да забележи стабилизација. Стапката на активност е генерално стагнирачка. Јазот во 
активност помеѓу мажи и жени има сличен тренд као и јазот во вработеност, има благ 
пад во 2014 година и пораст до 2016 година, а потоа забележува тренд на намалување. 
Ваквите постигнувања, упатуваат дека не е постигнат напредок во резултатите поврзани 
со пазарот на труд, и понатаму вработеноста и активноста на жените се клучни 
предизвици.  

 
Најважната причина за неактивноста на жените е грижата за домот и грижата за 

другите членови на домаќинството. 23,2% од неактивните жени во 2020 година изјавиле 
дека не се активни на пазарот на трудот токму поради грижа за возрасни лица со 
попреченост или деца и други семејни или лични причини (само 0,4% од неактивните 
мажи го изјавиле истото). Со други зборови, традиционалната улога на жената во РС 
Македонија во однос на домашната нега, грижата за малолетните и возрасните кои не 
можат да се грижат за себе, е главна пречка за поголемо учество на жените на пазарот 
на трудот. За жените во ЕУ главна причина за неактивност е образованието и обуката 
(8,5%), потоа грижата за возрасните со попреченост или децата и други семејни или 
лични причини (7,1%). 

 
Во 2019 година, 30,5% од младите луѓе на возраст од 15 до 29 години биле 

невработени во РС Македонија, што е повеќе од двојно повеќе од просечните стапки на 
еврозоната (12,9%) и на ЕУ-27 (11,9%). Невработеноста кај младите зависи и од полот: 
во 2019 година, 28,6% од младите мажи биле невработени, а 32,5% од младите жени. 
Покрај тоа, жените се првенствено вработени на пониски позиции. На женската 
неактивност влијае и етничката припадност: 40% од Ромките и 46% од Албанките се 
неактивни.  

 
Човекови права 
Пристапот заснован на човекови права во вработувањето и до пазарот на труд, се 

води од приоритетот кој се однесува на креирање еднакви можности за пристап до 
пазарот на труд и вработување кои понатаму ќе резултираат со намалување на 
нееднаквостите и сиромаштијата. Меѓународниот пакт за економски, социјални и 
културни права предвидува дека државите го признаваат правото на работа кое го 
опфаќа правото на секое лице за заработување преку слободно избрана или прифатена 
работа и преземање соодветни мерки за зачувување на ова право. Меѓу мерките што 
треба да ги преземе секоја држава, со цел потполно остварување на ова право, спаѓаат 
програмите на техничката и стручната ориентација и обука, политиката и методите за 
постигнување на постојан економски, социјален и културен развој и потполна 
производна вработеност во услови што на човекот му гарантираат уживање на 
основните политички и економски слободи. Со цел оценување на почитувањето и 
вклученоста на човековите правата во политиките за пазарот на труд ќе се земат предвид 
следните принципи на пристапот заснован на човекови права: партиципативноста 
(учество и инклузивност); отчетност (одговорност и транспарентност) и 
недискриминација. 
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Партиципативноста (учество и инклузивност) 
Врз основа на тематската анализа која се однесува на пазарот на труд, може да се 

констатираат недостатоци во примена на пристапот заснован на човекови права при 
креирање на други важни документи, стратегии и програми. Процесот на донесување на 
овие документи не е доволно транспарентен и недостига широка дискусија и вклученост 
на сите засегнати страни особено на маргинализираните групи на граѓани кои потешко 
можат да дојдат до вработување и пристап до пазарот на труд. Иако постојат бројни 
програми за вработување особено за најранливите категории, недостига поголема 
вклученост на лицата кон кои мерките се насочени и во процесот на нивно креирање. 

 
Отчетност (одговорност и транспарентност) 
Постојат голем број мерки за активно вклучување на ранливи групи на пазарот 

на труд. Сепак не постојат доволно податоци за ефектите од мерките и дали тие се 
доволно пристапни и искористени од најранливите групи. Последиците од пандемијата 
предизвикана од Ковид-19 сè уште се присутни и особено негативно влијаат на 
активирањето на пазарот на труд на најранливите категории па, од таа причина, 
потребно е да се направат дополнителни анализи со цел да може во целост да се исполни 
Националната стратегија за вработување 2021-2027 година. Во таа смисла особено е 
важен делот кој ја опфаќа првата фаза (од 2021 до 2023 година) во однос на ублажување 
на негативните последици на пандемијата од Ковид-19 врз вработувањето и воведување 
на потребните реформи за почеток на втората фаза на политиките (од 2024 до 2027 
година), која е попрогресивна и насочена кон приближување до стратегијата за 
вработување на Европската Унија. 

 
Недискриминација 
Потребно е државата да направи стратегии за степенот на образование на 

ранливите и маргинализирани групи на граѓани со цел да може соодветно да ги вклучи 
на пазарот на труд. Анализата потврдува дека неформалното вработување е особено 
карактеристично за ранливите категории население како што се: жени, млади, лица со 
низок степен на образование и некои етнички заедници како на пример Ромите. 
Националната законска рамка е усогласена со стандардите за недискриминација на 
пазарот на труд. Сепак потребни се мерки кои ќе придонесат за соодветна 
имплементација на стандардите во пракса. На пример, лицата со попреченост можат да 
користат права и бенефиции за вработување, вклучително и право на соодветно 
приспособување на работното место. Сепак, овие мерки се недоволно искористени. 
Потребно е следење на искористувањето на мерките, дали истите се соодветно 
искористени во насока на обезбедување на целосно вклучување на пазарот на труд на 
лицата со попреченост и создаваат можност за понатамошно унапредување и 
усовршување на нивните знаења и вештини. Со цел намалување на сиромаштијата и 
невработеноста, државата треба да преземе мерки со цел ранливите категории на граѓани 
да можат да се стекнат со соодветно неформално образование според нивните 
преференции со цел да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. 
 

Управување со намалување на ризици од катастрофи и отпорност 
Врската помеѓу пазарот на трудот и намалувањето на ризици од катастрофи и 

отпорноста во националниот контекст не е доволно анализирана и вклучена во рамката 
на политики и нормативната рамка. Иако навидум не постои директна врзка помеѓу овие 
две области, сепак пазарот на трудот со сите свои атрибути влијае врз нивото на 
ранливост на катастрофи, како и врз нивото на отпорност на економијата, заедниците и 
населението Акутните шокови (катастрофите, итните состојби и сл.), како и хроничните 
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стресови (климатските промени, долготрајните топли или студени бранови, 
неодстатокот на обучен персонал во субјектите за НРК, исцрпувањето на ресурсите и 
сл.). доведуваат до нагризување на текстурата на отпорност на општеството и 
заедниците и потенцијалните последици од катастрофите и итните состојби се 
поизразени и во поглед на загубата на човечки животи, и во висината на штетите и 
загубите. Најблиску до оваа меѓусекторска тема е безедноста и заштитата при работа, но 
и во неа пристапот е еднодимензионален, исклучиво кон непосредните ризици на 
работната средина. 

На глобално ниво постојат иницијативи за поврзување на двата сектори и поради 
тоа неопходно е да се вклучи НРК во пазарот на трудот и на национално ниво и тоа преку 
обезбедување на специјализирани профили на образование и практика кои би биле дел 
од субјектите за НРК, нивна професионална едукација и тренинг, како и планирање на 
мерки за задржување на работните места со цел да се спречи одлив на кадрите од НРК. 
Понатаму, неопходно е подобрување на условите и пристапот кон работа со цел да се 
зголеми приходот на работниците, а со тоа да се намали нивната ранливост, 
подобрување на условите за работа, обебедување на новите работни места кои се 
креираат да бидат во отпорни кон кризи и катастрофи, т.е. да се во средини кои не се 
изложени на опасности, да се применат сите практики и обврски за заштита и спасување, 
да се едуцираат работниците, како и да се обезбеди и нивен котинуитет т.е продлжување 
на извршувањето на работите. И на крај, да се обезебеди доволно работна сила која ќе 
придонесе за побрз и отпорен опоравок по катастрофалните настани и итните состојби. 
Во сите овие активности потребно е да се води сметка за сите вработени, вклучувајќи ги 
и работниците со попречености. 

Како индикатори во оваа смисла во наредна фаза би требало да се обезбедат 
податоци за профилот на работната сила во субејктите на НРК, бројот на бизниси и 
работни места кои се отпорни на кризи и катастрофи, број и тип на едукативни и тренинг 
програми за НРК, како и тип на диверзификација на работните места. Индикаторите би 
се оденсувале на дисагрегирани податоци. 

 
 

6. Заклучоци и препораки во врска со процесите на НРС 
 

Идниот развој на македонскиот пазар на труд би требало да се одвива во насока 
на натамошно намалување на невработеноста преку креирање на квалитетни и 
високопродуктивни вработувања. На овој начин би се зголемиле перформансите на 
работната сила во компаниите, што, од своја страна, би водело кон повисоко ниво на 
економски раст. Имајќи предвид дека развојните цели на РС Македонија се насочени 
кон нејзините перспективи за членство во Европската Унија, јасно е дека 
реструктуирањето на економијата кон вработувања со поголема додадена вредност 
претставува предуслов за исполнување на развојната агенда. Имено, целиот регион на 
Западен Балкан заостанува зад ЕУ во поглед на технолошката акумулација и иновациски 
капацитети, што наметнува потреба од нов развоен модел со соодветно нагласена улога 
на истражувањето и развојот. Имајќи ги предвид ваквите согледувања, како и 
стратегиските развојни цели на РС Македонија, можат да се формулираат повеќе 
препораки за политиките во насока на подобрување на функционирањето на пазарот на 
труд. 

 
Најнапред, со цел да се унапреди истражувачката база, земјите од регионот треба 

да го намалат одливот на мозоци и да го поттикнат инвестирањето во човечки капитал. 
Освен тоа, подобрувањето на пристапот до модерни истражувачки алатки и достапност 
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на истражувачки фондови се од круцијално значење за побрз развој на истражувањето и 
развојот. Натаму, потребно е промовирање на соработката меѓу истражувањето и 
индустријата во трансферот на технологии. Со цел да се подигне економскиот ефект на 
јавно финансираното истражување, потребно е да се преземат чекори за 
поедноставување на правните барања што ја регулираат интеракцијата меѓу јавните 
истражувачки организации и корпоративниот сектор. На крај, треба да се истакне 
потребата од продолжување на процесот на интегрирање на домашните образовни 
институции во европскиот високообразовен простор. Во тој контекст, пошироки 
реформи на образовниот сектор би требало натаму да го зајакне капацитетот на 
истражувачкиот систем. 

 
Целосната интеграција на македонскиот пазар на труд во рамките на 

единствениот европски пазар на труд би донесло одредени предности но, и негативни 
последици. Имено, слободното движење на македонските граѓани во рамки на 
Европската Унија би го зголемил трансферот на знаења и вештини и позитивно би 
влијаел на развојните потенцијали на земјата. Во тој поглед, потребни се мерки за 
привлекување на високо квалификувана работна сила преку нудење поволни можности 
при започнување сопствен бизнис и кариерен развој во РС Македонија. Во таа насока би 
се постигнало не само враќање на емигриранте македноски граѓани, туку и 
привлекување на странски државјани за бизнис ангажмани и инвестирање во РС 
Македонија. Бенефитите од странските директни инвестиции би биле повеќекратни ако 
се земе предвид дека тие предизвикуваат и значителна мобилност на работна сила. Од 
друга страна, опасноста од одлив на мозоци и трајна емиграција на високо 
квалификувана работна сила би го зголемил недостатокот на вештини на македонскиот 
пазар на труд. Како последица на тоа, се очекува платите кај одредени занимања да 
пораснат како резултат на дефицитот на нивните вештини на пазарот на труд. Сепак, 
растечкиот тренд на платите би варирал меѓу различните занимања и главно би зависел 
од преговарачката моќ на работниците во секое конкретно занимање. 

 
Со оглед на тоа што кризата предизвикана од Ковид-19 со своите размери и 

последици е без преседан во човековата историја, истата наметнува голем број 
предизвици за превземање соодветни мерки за економско и општествено справување. 
Имајќи го предвид фактот дека еден дел од македонските работници во Европската 
Унија, како последица на кризата се вратија назад, потребно е дизајнирање посебни 
активни програми за нивно повторно интегрирање на домашниот пазар на труд. Развојот 
на современата информатичка технологија и трендовите во т.н. „гиг економија“ во 
голема мерка би ги ублажиле негативните последици од намалената мобилност на 
работната сила како резултат на пандемијата. Имено, генералните трендови на онлајн 
работење преку користење на флексибилни форми на работно ангажирање како што се: 
фриленсинг5 (freelancing), поддоговарање (subcontracting), краткотрајни ангажмани и сл. 
значително придонесуваат за економско заживување и премостување на пандемискиот 
период. 

 
Препораките за намалување на вработувањето во неформалниот сектор би 

требало да бидат дизајнирани од три различни становишта: стратегиско, операционално 
и организациско. Стратегискиот пристап би требало да овозможи врамнотежена 
состојба кон која гравитираат поединците и бизнисите преку хоризонално и вертикално 
влијание на фактори со широк опсег. Целта на ваквиот широк пристап е во стимулирање 

 
5 Се однесува на работни ангажмани каде работникот не се „врзува“ со договор само за една компанија; 
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на доброволна формализација преку комбинирање на голем број меѓусебно поврзани 
мерки и реуцирање на нивните непосакувани дисторзии и негативни странични ефекти. 
Операционалните мерки би требало да бидат насочени кон специфични сегменти, 
создавајќи силни ефекти во однос на релативно тесен делокруг. Организациските мерки 
би биле насочени кон релевантните институции создавајќи предуслови за поголема 
ефективност и ефикасност во користењето на расположивите ресурси. 

 
Во РС Македонија се забележуваат изразени регионални разлики во 

функционирањето на пазарот на труд што опстојуваат во долг временски период. Така, 
одредени региони како што се Североисточниот и Полошкиот потфрлуваат во однос на 
останатите региони и за нив е потребно дизајнирање посебни мерки со цел подобрување 
на перформансите во однос на вработувањето и намалување на невработеноста. Како 
можни решенија за ваквите регионални диспаритети е поставување таргети и 
впрегнување на збир од активациски мерки со цел да се подобри понудата на пазарот на 
труд. Тоа особено се однесува за регионите со традиционално ниски стапки на 
активност. 

 
Реформите на активните мерки на пазарот на труд треба да бидат засновани врз 

примена на интегриран и партнерски пристап како и да бидат проследени со соодветен 
капацитет за менаџирање и имплементација. Освен тоа, реформите на активните мерки 
треба да ги земат предвид можните комплементарности со системот за компензирање на 
невработените и постоечките програми за социјална помош. Резултатите од оценката на 
секоја поодделна интервенција треба да се користат за информирање на креаторите на 
политики за тоа дали програмата ги постигнала поставените цели и да обезбеди 
информација во однос на потенцијалното продолжување, редизајнирање или 
прекинување на програмата. Можноста за комбинирање на различни програми како што 
се субвенциите за плати и обуките, можат да создадат добра синергија и да го засилат 
нивното индивидуално влијание. 
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Анекс 1. Резимирани информации за пазарот на труд во РС Македонија 
 
Релевантни стратешки документи 
- Национална стратегија за вработување 2021-2027  
- Акциски план за вработување 2021-2023 
- Национална програма за достоинствена работа (НПДР) 2019-2022 
- Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот 

на трудот (се изработува на годишно ниво)  
- План за спроведување на Гаранција за млади 2020-2022  
- Акциски план за вработување на млади лица 2016-2020  
- Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025  
- Акциски план за безбедност и здравје при работа 2021-2023  
- Стратегија за формализирање на неформалната економија 2018-2022  
- Стратегија за промовирање и развој на волонтерството 2021-2025  
- Акциски план за спроведување на Стратегија за промовирање и развој на 

волонтерството  
- Национална стратегија за развој на социјалните претпријатија 2021-2027  
- Акциски план за спроведување на Национална стратегија за развој на социјалните 

претпријатија 2021-2023  
 
Релевантна законска регулатива 
- Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност 
- Закон за работни односи 
- Закон за инспекција на трудот  
- Закон за евиденција од областа на трудот  
- Закон за вработување на инвалидни лица  
- Закон за агенциите за привремено вработување  
- Закон за приватните агенции за вработување  
- Закон за практиканство  
- Закон за волонтерство  
- Закон за безбедност и здравје при работа  
- Закон за исплата на платите  
- Закон за минимална плата  
- Закон за мирно решавање на работни спорови  
- Закон за заштита од вознемирување на работно место  
- Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност  
- Закон за младински додаток  
 
Клучни засегнати страни 
- Претставници на работниците (ССМ, КСС, УНАСМ, КСОМ)  
- Претставници на работодавците (ОРМ, БКМ, СОРМ)  
- Министерство за труд и социјална политика на РС Македонија (МТСП)  
- Економско-социјален совет (ЕСС) 
- Aгенција за вработување на РС Македонија (АВРСМ) 
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Клучни индикатори 
- Стапка на активност 
- Стапка на вработеност 
- Стапка на невработеност 
- Структура на работоспособното население 
- Структура на вработените 
- Структура на невработените 
- Структура на неактивното население 
- Структура на заработувачката 
- Просечно исплатена бруто и нето плата 
- Стапка на слободни работни места 
- Продуктивност на трудот 
 
Клучни извори на податоци 
- Анкета за работна сила 
- Анкета за слободни работни места 
- Анкета за потребите од вештини на пазарот на труд 
- Анкета за образование на возрасни лица 
- Анкета за структура на заработувачката на вработените 
- Анкета за цена на трудот 
- Податоци за просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен 
- Податоци за просечната месечна исплатена нето-плата по вработен  
- Административни податоци добиени од Агенцијата за вработување 
- Податоци за деловните субјекти од системот на национални сметки 
- Анкета за приходи и услови на живеење 
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Анекс 2. Трендови на клучните индикатори за пазарот на труд во РС Македонија 
 

 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Графикон 1. Основни индикатори на пазарот на труд 
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Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила
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Графикон 3. Слободни работни места
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Анекс 3. Принципи за владеење на правото 
 

Учество6  
Во регулирање на пазарот на трудот учествуваат најмалку три институции како 

што се Министерство за труд и социјална политика на РС Македонија (МТСП), 
Агенцијата за вработување на РС Македонија (АВРСМ) и Економско-социјален совет е 
трипартитно тело, формирано од Владата на РС Македонија и социјалните партнери за 
водење на социјален дијалог, заради создавање на услови за економска и социјална 
стабилност и остварување на темелните вредности на РМ како демократска и социјална 
држава. Во недостиг на информации ќе дадеме податоци само са министерството и 
агенцијата. Според извештајот на Народниот Правобранител од 2021 година 
националниот состав на вработените по етничка по етничка основа во Министерството 
за труд и социална политика и Агенцијата за вработување на РС Македонија е дадено во 
табелата подолу. 
 
Етничка застапеност на вработените во МТСП и АВРСМ 

Инсти-
туција 

Пози-
ција 

Соодветна застапеност (%) 
Макед. Албан. Турци Роми Срби Власи Бошњ. Други 

Минис-
терство за 
труд и 
социјална 
политика  

Избрани 
или 
именув. 

50 50 - - - - - - 

Раковод. 
работни 
места 

78,9 8,8 - 7,0 1,8 3,5 - - 

Нераков. 
работни 
места 

70,2 21,3 2,1 2,1 1,6 1,6 1,1 - 

Вработ. 
во органи 
 

71,7 18,6 2,0 3,2 1,6 2,0 0,8 - 

Агенц. за 
вработув. 
на РС 
Македо-
нија 

Избрани 
или 
именув. 

- 100 - - - - - - 

Раковод. 
работни 
места 

75,5 8,9 - - 4,4 6,7 2,2 2,2 

Нераков. 
работни 
места 

77,2 16,2 1,7 0,6 1,4 0,9 - - 

Вработ. 
во органи 
 

76,5 15,8 1,5 0,5 1,8 1,5 0,3 2,0 

Извор: Народен правобранител, Република Северна Македонија, „Извештај за следењето на 
состојбата со примена на начелото на соодветна и правична застапеност за 2020 година“, 
Скопје, декември 2021 година, стр.7-38. 
 

 
 

 
 

 
6 Учеството подразбира сите групи, особено оние најранливите, да имаат директен или репрезентативен   
пристап до системите на власт. Ова се манифестира како силно граѓанско општество и граѓани со 
слобода на здружување и изразување. 
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Владеење на правото7  
Во 2020 година, во услови на прогласена вонредна состојба поради епидемијата 

со Ковид-19 и значителни промени во однос на работењето и функционирањето на 
органите и институциите, до Народниот правобранител се поднесени 258 претставки во 
областа работни односи, што е за 24 претставки помалку од претходната година. Притоа, 
во најголемиот број од претставките граѓаните бараа заштита на правата во постапките 
за вработување, потоа во постапките за исплата на плати и други надоместоци, за 
распоредувања/унапредувања, или пак, за престанок на работниот однос8.  

 
Во Прегледот на преземени дејствија за преставки во период од 01.01.2021 до 

31.08.2021 во областа работни односи примени се вкупно 146 претставки, од кои, бројот 
на предмети за кои е отворена постапка е 75, преземени дејствија 82, одговор во рок 10, 
одговор после рок и по други преземени дејствија 70, неодговорени 2, суштински 
одговор 74 и формален одговор 69.        
      

Во анализата за имплементација на Законот за спречување и заштита од 
дискриминација 2011-2018 тројца констатираат дека најголем дел од претставките се од 
областа Работа и работни односи кои во 2018 година биле поднесени дури 45 кои во 
споредба со 2011 година биле 28 е огромен пораст (види графикон бр.???). 
 
 Поднесени претставки по области за 2017 година 

 
Извор: Игор Јадровски, Јована Јовановска Кануркова, Марија Гелевска: Извештај за 
имплементација на Законот за спречување и заштита од дискриминација 2011-2018, Мрежа 
за заштита од дискриминација, стр.69. 
 

Како и претходната 2019 година, и во 2020 година ДКСК доби голем број пријави 
со сомнеж од корупција или незаконски дејствија од страна на службени и одговорни 
лица во јавни претпријатија и агенции но нема регистрирана од третираната област. 

 
7 Владеењето на правото се применува со непристрасни правни системи кои ги штитат човековите права 
и граѓанските слободи на сите граѓани, особено на малцинствата. На ова укажуваат независна судска 
власт и полициски сили ослободени од корупција.  
8 РС Македонија, Народен Правобранител, Годишен извештај за степенот на обезбедување, почитување, 
унапредување и заштита на човековите слободи и права 2020, март 2021 година, стр. 44. 
9 РС Македонија, Народен правобранител, Извештај од спроведената анализа за постапувањето на 
органите по барањата и други интервенции на Народниот правобранител по претставките за заштита на 
човековите слободи и права, Скопје, ноември 2021 година, стр.28-29. 
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Транспарентност10  
Рангирањето на Министерството за труд и социјална политика според активната 

транспарентност според Центарот за граѓански комуникации не покажува значително 
поместување во високата позиција која се квалификува како добра (60%-80%). 
 

Ранг  Вкупен 
ранг  

Институција  Резултат 2021  Резултат 2020  Промена 
(% поени)  

10  27  Министерство за труд и 
социјална политика  

79,2 %  79,2 %  0  

Извор: Центар за граѓанска комуникација, Индекс на активна транспарентност 2021, Скопје, 
мај 2021 година, стр. 12 
 

Натаму, прикажани се оцените на органите на државната управа по областите на 
отвореност: Област А - Комуникациска и поддржувачка средина за учество на 
граѓанското општество; Област В - Подготовка на предлог-закони. При тоа, доделени се 
поени за секое министерство за четири карактеристики со кои се оценува вкупната 
комуникациска средина и поддршка за вклучување на граѓанското општество во 
нивното работење: институционална поставеност, поддржувачка околина, финансиска 
околина и следење и оцена на спроведување акти (области А и Б). За 2019 година не се 
достапни податоци за Министерството за труд и социјална политика за да може да се 
направи споредба но, сепак може да се констатира дека комуникациската средина е на 
многу ниско ниво. 
 
Комуникациска средина за учество во граѓанско општество 

 Резултати по 
министерства 
(макс. 37 
поени) 

Институ-
ционална 
поставеност
(поени) 

Поддржува-
чка околина 
(поени 

Финансиска 
околина 
(поени) 

Следење и 
оценка 
на спрове-
дување 
(поени) 

Вкупно 
поени 

Оценка 

 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 

Министерство 
за труд и 
социјална 
политика 

/  9 / 8 / 1 / 6 / 24 / 4 

Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, мај 2020 година, стр.21-22. 

 
 

  

 
10 Транспарентноста: значи дека граѓаните ги разбираат и имаат пристап до средствата и начинот на кој 
се носат одлуките, особено ако тие се директно засегнати од таквите одлуки. Овие информации мора да 
бидат обезбедени во разбирлив и достапен формат, вообичаено преведени преку медиумите.  
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Респонзивност11  
Со оглед на тоа дека Министерство за труд и социјална политика е во корелација 

со Агенцијата за вработување на РС Македонија ја даваме табелата колку е надлежното 
министерство респонзивно на прашалник подготвен од експерти на МЦМС по години 
кога се направени истражувањата. 
 
Преглед на респонсивноста на министерства на прашалниците 
 
Министерство 

Дали министерството ги одговорило 
прашалниците за дадената година? 

 2019  2015  2014 
Министерство за труд и 
социјална политика 

 Да/Не12  Да  Да 

Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, мај 2020 година, стр.8-9. 
 

Во недостиг на конкретни информации за респонзивноста на Агенцијата за 
вработување на РСМ ќе дадеме податоци за респонзивност на агнеци кои биле предмет 
на анализа на Институтот за демократија - Цивилно општество, Скопје. За та цел, 
испратени се барања за информации од јавен карактер до сите јавни претпријатија и 
компании во целосна државна сопственост, регулаторни тела, самостојни државни 
органи и самостојни управни органи. Побарани биле професионални биографии на 
директорите, членовите на управните одбори и членовите на надзорните одбори.  

 
Од вкупно 1206 членови на управувачки структури од институции кои се 

испиатни доставени биле 641 биографи, за 323 случаи недостасуваат информации 
поради молк на администрација, во 235 случаи постојат информации за членовите на 
управувачките структури на ниво на име и презиме, а за седум случаи барањето за 
пристап е одбиено. Резултатите по институции се како во графиконот подолу. 
Очигледно резултатите од испитувањата што се однесува до агенциите во поглед на 
респонзивноста стојат многу подобро од јавните претпријатија. 
 Доставување информации според тип на институција 

 
Извор: Миша Поповиќ, „Кој тоа таму управува? – Кратка студија за јавни политики“, 
Институт за демократија- Цивилно општество, Скопје, 03/2029, стр.9. 

 
11 Респонзивност: едноставно вклучува институциите да одговорат на нивните засегнати страни во 
разумна временска рамка. 
12 Министерството не го одговорило прашалникот за комуникациска средина. 
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Ориентираност кон консензус13  
Во делот на законодавството, измените и дополнувањето на уставот предвидува 

таканаречено двојно мнозинство (мнозинско од сите пратеници и мнозинство од 
зедниците кои не се дела од мнозинската заедница) да одлучуваат кога се донесуваат 
закони кои се однесуваат за зачувување и негување на културниот идентитет на 
заедниците. Во извршната власт нема уставна обврска но, од осамостојувањето 
воспоставена е практика во извршната власт да учествуваат претставници од скоро од 
сите заедници. Преку уставната одредба, регулирана е правичната застапеност во 
органите на државата, локалната самоуправа, судство и други независни тела. 

 
Резултатите од испитувањата на Министерство за труд и социјална политика 

надлежно за донесување на закони кој го регулираат пазарот на трудот што се однесува 
за напори за поголем консензус во општеството при донесување на закони според 
испитувањата на МЦМС во четири години се прикажани во табелата подолу14. При тоа 
се забележува пад на оценката во 2019 година на 3 од максимум 5 што е нешто под 
просекот но ниво на држава кој е 3,4. 
 
Споредба на резултатите на министерства за вклученоста во процесите на 
подготовка на предлог-закони 
 Министерство Оцена15 

2019 
Оцена 
2015 

Оцена 
2014 

Оцена 
2012 

Министерство за труд и социјална 
политика  

 3  4  4  3 

Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, мај 2020 година, стр.23. 
 
 
 
  

 
13 Ориентирана кон консензус: се демонстрира со агенда која се обидува да посредува помеѓу многуте 
различни потреби, перспективи и очекувања на различното граѓанство. Одлуките треба да се донесат на 
начин кој одразува длабоко разбирање на историскиот, културниот и социјалниот контекст на 
заедницата.  
14 Во истражувањето на отвореноста на државните органи во периодот од 1 јануари до 31 декември 2019, 
МЦМС користи методологија и пристап заснована на следење на три области за процена на отвореноста 
на институциите: комуникациска средина и комуникациски практики на министерствата, вклучително и 
воспоставени механизми за вклучување на граѓанскиот сектор; поддржувачка средина за вклучување на 
граѓанскиот сектор; и постапка за подготовка на закони. Трите области содржат индикатори кои се 
дефинирани согласно највисоките меѓународните стандарди за консултативни процеси, како и согласно 
домашното законодавство, Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка 
на закони, МЦМС, мај 2020 година, стр.7. 
15 Објаснување: министерствата за секој од индикаторите се вреднувани со поени. Оцените за 
индикаторите се добиени како процент од остварените поени во однос на максимален можен број поени 
за тој индикатор. Потоа, врз основа на процентот, оценувањето на поединечните индикатори изнесува од 
1 до 5, и тоа: Оцена 1 (најниска оцена) (оценет со 20% или помалку), Оцена 2 (оценет од 21% до 40%), 
Оцена 3 (оценет од 41% до 60%),Оцена 4 (оценет од 61% до 80%), Оцена 5 (највисока оцена) (оценет од 
81% до 100%), Извор: Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони, 
МЦМС, Мај, 2020, стр.9.  
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Еднаквоста и инклузивност16  
Уставот на РС Македонија во член 32 гарантира дека секој има право на работа, 

слободен избор на вработување, заштита при работа и материјална безбедност за време 
на привремена невработеност. Преглед на органи/установи и институции во кои се 
распоредени лицата со попреченост кои го оствариле правото на вработување во областа 
која ја разгледуваме е како што следува: Министерство за труд и социјална политика 5, 
Министерство за труд и социјална политика-Државен инспекторат за труд 8, Агенција 
за вработување 217. 
 

Ефективност и ефикасност18  
Според податоците од анализа на Светска Банка изразени во перцентилен ранг, 

се забележува незначитлно натпросечна ефективност на Владата.19 
 

Одговорност20  
Во недостаток на конкретни податоци за областа ќе дадеме некои општи 

податоци кои укажуваат на одговорноста воопшто во државата преку истражувањето на 
Македонски Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС)21. Истражувањето покажува 
дека граѓаните за разлика од претходните години, во 2021 година меѓу најголемите 
проблеми ја препознаваат корупцијата. Односно тие ја рангираа корупцијата како 
најголем проблем меѓу понудените 11 опции. Потоа е невработеноста, а следат и 
високите цени, ниските приходи и сиромаштијата.22 

 
Забележителни се значителни разлики во рангирање на проблемите од страна на 

граѓаните во 2021 во споредба со претходните години. Односно како прворангирана се 
јавува корупцијата а потоа следат егзистенцијалните проблеми како невработеност, 
високи цени, ниски приходи и сиромаштија. 

 

 
16 Еднаквоста и инклузивноста: зависат од обезбедувањето дека сите членови на заедницата се 
чувствуваат вклучени и овластени да ја подобрат или одржат својата благосостојба, особено оние 
поединци и групи кои се најранливи. 
17 Р. Македонија, Народен правобранител, посебен извештај по спроведеното истражување за 
остварување на правото на вработување на лицата со попреченост, по објавен оглас на ЈП „Македонски 
шуми“-Скопје, Скопје, октомври 2016 година, стр 11-13. 
18 Ефективноста и ефикасноста: се развиваат преку одржливо користење на ресурсите за да се задоволат 
потребите на едно општество. Воздржливоста се однесува и на обезбедувањето спроведување на 
социјалните инвестиции и на одржувањето на природните ресурси за идните генерации.  
19 Извор: Светска банка (World Governance Indicators). 
20 Одговорноста: се однесува на тоа институциите да бидат на крајот одговорни пред луѓето и едни кон 
други. Ова ги вклучува и владините агенции, граѓанското општество и приватниот сектор кои исто така 
одговараат едни на други. 
21 Извештајот за процена на корупцијата претставува преглед на состојбата и динамиката на корупцијата 
во Република Северна Македонија. Основата на овој извештај е Системот за следење на корупцијата 
(ССК) развиен од Центарот за изучување на демократијата (ЦИД) од Бугарија. ССК се заснова на 
различни извори на информации и ги комбинира квантитативните и квалитативните методи за следење и 
процена на корупцијата. Обединетите нации (ОН) го имаат признаено ССК како систем со најдобри 
практики за следење на корупцијата на национално ниво и е во согласност со пристапот за 
виктимизација на ОН за мерење на нивото на административна корупција. 
22 Извештај за проценка на корупцијата: Ниво на корупција 2021, Македонски центар за меѓународна 
соработка (МЦМС), Јасмина Ристовска, Наташа Димова / МЦМС Со придонес од Миша Поповиќ, 
Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје, стр.13. 
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Истата студија дава податоци за поврзаноста на пресудите со корупција. Според 
истражувачите податоците од Државниот завод за статистика укажуваат на тоа дека 
бројот на лица прогласени за виновни за злоупотреба на службената положба во РС 
Македонија се движи во рамките од 90 лица во 2010 година, до 75 во 2020 година. 
Забележителен е променлив тренд - помеѓу 2010 и 2020 година каде просекот во првите 
четири години бил 90 лица, при што во 2014 година достигнува 193 лица за потоа 
континуирано да опаѓа до 92 лица во 2018 година, проследено со мал пораст од 53 во 
2019 и 2020 година. 
 
Број на лица прогласени за виновни за злоупотреба на службената положба 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Број 90 75 103 92 193 179 140 117 92 53 75 

Извор: Извештај за проценка на корупцијата: Ниво на корупција 2021 година, Македонски 
центар за меѓународна соработка (МЦМС) 

 
Бројот на лица осудени за давање или примање поткуп е многу мал. 

Забележителен е тренд на намалување на бројот на овие лица. Најголем број на виновни 
лица за давање и примање поткуп е 20 лица во 2010, а најмалку 3 во 201823. Овие иако 
не се директни показатели за одговорноста во делот на пазарот на трудот но индиректно 
даваат индиции за одговорноста на институциите кои се бават со оваа проблематика.  

 
23 Извештај за проценка на корупцијата: Ниво на корупција 2021 година, Македонски центар за 
меѓународна соработка (МЦМС), Јасмина Ристовска, Наташа Димова / МЦМС Со придонес од Миша 
Поповиќ, Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје, стр.18. 


