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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ                                         
 

Овој документ има за цел да ги постави појдовните основи во обласите на социјалната 

политика и пензискиот систем кои што би се ползувале за понатамошно генерирање на 

Националната развојна стратегија 2022-2042. Со оглед на комплексноста и карактеристиките на 

дадените области се определивме за форматирање на анализата на начин што директно ги адресира 

клучните социјални ризици во нашето општество. Целта е што поточно да се идентификуваат 

актуелните и антиципираат идните најзначајни социјални ризици, правилно да се разберат и 

контекстираат во вкупниот економски, политички и развоен амбиент, и врз основа на тоа да се 

проектираат соодветни одговори на овие предизвици. 

Спроведената анализа утврди изразени социјални диспаритети во нашето општество. 

Притоа, регистрираните диспаритети во одделните индикатори во анализираните области се надвор 

од прифатливите граници и најдиректно негативно влијаат на социјалната кохезија.  

Во домените на сиромаштијата и социјалната исклученост сведочиме долготрајна 

неприфатлива состојба со високи стапки на сиромаштија и социјална исклученост која што ги 

подрива темелите на заедницата. Иако на почетокот на изминатава деценија имавме надежен тренд 

на намалување на сиромаштијата, сепак последниве неколку години се случува стагнација. 

Согласно последните достапни податоци за 2019 г. 21,6% од вкупното население живее под 

линијата на сиромаштијата, а дури 39.9% во сиромаштија или социјална исклученост. Особено 

загрижувачки се состојбите кај младите, каде дури 26.2% од нив на возраст од 15-29 години не се 

вработени ниту се вклучени во образование или обука.   

Реформата на клучниот социјален надоместок, односно замената на социјалната парична 

помош која подолг период покажуваше ниска ефективност со новата гарантирана минимална 

помош донесе исклучително голем пораст на бројот на корисници од 53.9%. Проектираната 

зајакната активација на корисниците на ГМП на пазарот на трудот изостанува. Уделот на 

невработените лица корисници на ГМП во вкупниот број на учесници во активните мерки и 

програми за вработување изнесува само 3.5%. 

Системот на социјална заштита се повеќе се насочува кон развивање и јакнење на 

вонинституционалните форми на грижа за ранливите категории. Бројот на корисници на 

социјалните услуги во домот, во заедницата и останатите алтернативни форми на грижа и давање 

услуги е во пораст. Плурализација во обезбедувањето на социјалните услуги веќе ги дава првите 

резултати. И во деинституционализацијата е направен значаен напредок, но тој мора да продолжи 

со проектираната динамика по двегодишниот застој предизвикан од пандемијата. Процесот на 

децентрализација на социјалната заштита е во долготрајна стагнација. 

Опфатот на згрижување и воспитание на децата во детски градинки и центри за ран детски 

развој во последнава деценија бележи видлив, но, сепак недоволен раст. Иако бројот на згрижени 

деца во периодот 2009-2019 е речиси двојно зголемен, сепак само 28% од децата се згрижени во 

системот што е далеку под просечните параметри на ЕУ.  

Вложувањето во децата од нивната најмала возраст треба да претставува прв развоен 

приоритет на државата и општеството. Наспроти тоа, во нашата земја стапката на сиромаштија кај 

децата изнесува дури 27,8%. Токму најпогодени и со највисоки стапки на сиромаштија се 

многудетните домаќинства (44.7%) и самохраните родители (42.6). Ваквите бројки се неприфатливи 

и неодржливи затоа што најдиректно го намалуваат развојниот потенцијал на генерациите што 

доаѓаат, а со тоа и на општеството во целина. Преземените активности за зголемен опфат на 

детскиот додаток и воведениот образовен додаток се важни чекори во вистинската насока. 

Староста и бројните ризици што таа ги носи ќе бидат се поприсутни и позначајни. 

Континуираниот раст на уделот на популацијата над 65 години, кој интензивните миграциски 

текови дополнително го забрзуваат, создава нова социјална реалност која бара промена на 

пристапот во многу сфери на нашето живеење. Најважен предизвик останува како да се обезбеди 

финансиската одржливост на пензискиот систем истовремено одржувајќи ја адекватноста на 

пензиите за обезбедување достоинствен живот. Иако во последнава деценија бројот на осигуреници 

расте, сепак односот на просечната пензија во споредба со просечната нето плата стагнира, што ја 



 
 

зголемува нееднаквоста и ранливоста на пензионерите. На крајот на 2021 година просечно 

исплатената пензија изнесуваше 53% од просечно исплатената нето плата. Од друга страна, пак, 

анализирајќи го движењето на стапката на сиромаштија, токму кај пензионерите, во споредба со 

сите други статусни групи, утврдивме најголем пад на оваа стапка во последнава деценија, при што 

стапката на сиромаштија кај пензионерите е преполовена, додека кај невработените е намалена за 

околу 20%, а кај вработените за 11%.  

Капацитетите за институционално сместување на старите лица и обезбедување долготрајна 

нега се недоволни - тие опфаќаат само 0.5% од старата популација, а опфатот и квалитетот на 

социјалните услуги кои се даваат во домот и во заедницата е далеку од задоволителен. 

Спроведената анализа утврди дека голем број од потребните стратегии и останати 

програмски и плански документи  релевантни за областите недостигаат или се носат со 

задоцнување, оставајќи недозволена празнина во дефинирањето на пристапите кон прашањата, 

неопходната приоретизација и обезбедување на потребниот фокус на активностите. Згора на тоа, со 

ретки исклучоци, нивната имплементација е парцијална, неконзистентна, изложена на ад хок 

интервенции, проследена со нејаснотии и недоволно разбирање и интернализација на целите кај 

непосредните имплементатори, со непридржување до роковите и со недоволна транспарентност.  

Придонесот на овие тематски области за развојот на земјата е од извонредно значење. 

Точната идентификација, доброто разбирање и соодветното адресирање на социјалните ризици се 

од клучно значење за одржување и унапредување на социјалната кохезија како темел на 

одржливото општество. 

Визионирањето на Националната развојна стратегија, во анализираните области на 

социјална политика и пензиски систем, е најсоодветно да се проектира како создавање услови за 

социјално инклузивен и порамномерен развој на земјата, развој кој е сензитивен за социјалните 

нееднаквости и растечката поларизација што произлегува од нив и чија цел е  подигнување на 

квалитетот на животот на сите нејзини граѓани. 

Во тој контекст, клучна стратегиска цел во анализираните области е обезбедување поголема 

социјална кохезија преку прецизно дефинирани долгорочни приоритети со соодветно проектирани 

целни вредности и динамички планови за нивна реализација во домените на намалување на 

сиромаштијата и социјалната исклученост, унапредување на опфатот и адекватноста на 

надоместоците за социјална и детска заштита, развојот на социјалните услуги и нивно 

контекстирање во економскиот развој и зголемувањето на вработеноста на ранливите групи, 

радикално зголемување на опфатот на згрижување и воспитание на децата во детски градинки и 

центри за ран детски развој, обезбедување одржливост на пензискиот систем и трансформација на 

општеството кон поголема респонсивност кон растечката популација на возрасни лица.  

 
 

1. ВОВЕД   
 

Актуелната состојба на пазарот на трудот во земјата се одликува со ниска стапка на учество 

на младите и жените на пазарот на трудот, бавно зголемување на стапките на вработеност на 

младите и висок процент на долгорочна невработеност. Поради ниската ефективност на системот за 

социјална помош и нискиот интензитет на работна активност на најсиромашните домаќинства 

последниве години регистрираме мал напредок во намалувањето на сиромаштијата. Достапните 

проекции на населението покажуваат дека во наредните 30 години работоспособното население 

(15-64 години) ќе се намали за 21%. Во 2019 г. БДП по глава на жител во нашата земја беше 

еквивалентен на 38% од ЕУ-27 (2020).1   

Здравствената криза предизвика зголемена јавна потрошувачка, со што ја помести 

среднорочната рамка на планираните фискални цели, кои беа насочени кон фискална 

консолидација и оддржливост. Што се однесува до тековните буџетски алокации, функционалната 

анализа на буџетот за 2022 година покажува дека една третина од расходите за тековната година се 

однесува на социјалната заштита.  
 

 
1 МТСП, 2021, Национална стратегија за вработување 2021-2027 



 
 

Графикон 1: Расходи на Буџетот на РСМ за 2022 година по функционални области (како % од вкупни 

расходи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

извор: Министерство за финансии, Буџет на РСМ 2022 година 
 

Социјалните трансфери се проектирани во вкупен износ од 124,5 милијарди денари.2  
Развојот на политиките и националните приоритети во областите на социјалната политика и 

пензискиот систем треба да се гледа во контекст на европската интеграција и постигнување на 

одржлив развој како дел од Агендата 2030 на ЕУ и Целите за одржлив развој на ООН. 

Стратегиската рамка која досега го дефинираше развојот и реформската агенда на ЕУ беше 

Стратегијата Европа 2020.3 Таа беше дизајнирана како одговор на силните предизвици пред 

земјите-членки на Унијата, во однос на структурните и долгорочните предизвици, како 

глобализацијата, интензивното стареење на популацијата, притисокот врз природните ресурси, како 

и потребата од што поскоро заздравување и надминување на последиците од глобалната економска 

криза.4 Од земјите-членки на ЕУ, се очекуваше, земајќи ги предвид рамките на Стратегијата ЕУ 

2020, прецизно да ги дефинираат сопствените цели и резултати, како и мерките кои ќе бидат 

имплементирани преку државниот буџет, структурните фондови и други извори на финансирање, 

со цел да се постигнат заедничките цели. Овие очекувања покрај за земјите-членки се однесуваат и 

за земјите кандидати, поради што се наметна потребата од прилагодување на нивните политики и 

развојните концепти. Затоа, оваа стратегијата претставуваше патоказ и катализатор на реформите 

во земјите кандидати за членство во ЕУ.  

Во контекст на ова, земјите од регионот на Југоисточна Европа преку партиципативен 

процес подготвија и усвоија заедничка регионална Стратегија ЈИЕ 2020, а потоа и Стратегијата ЈИЕ 

2030, како регионален одговор на заедничките предизвици за подобрување на условите за живот и 

развој. Во согласност со духот и моделот на овие основни стратегиски документи за обезбедување 

на раст, поголема инклузивност и социјална кохезија на ниво на ЕУ, како и помеѓу земјите од 

регионот на ЈИЕ - аспиранти за членство во ЕУ, РСМ активно се вклучи во овој процес на зајакнат 

и координиран социјално-економски дијалог и соработка со ЕУ и земјите од регионот. Тоа се 

рефлектира преку процесот на подготовка и имплементација и на национален стратегиски документ 

 
2 Од нив: за исплата на пензии наменети се 64,4 млрд. денари; за исплата на надоместоци за социјална и детска заштита на 

најранливите слоеви на населението 11 млрд. денари; за исплата на паричен надоместок во случај на невработеност 1,4 млрд. денари; 

за спроведување на активни политики и мерки за вработување 1,8 млрд. денари, кои се насочени кон поддршка на создавањето на 

нови работни места, вработување на млади лица, поддршка за вработување на лица со попреченост, активација на корисниците на 

ГМП; за здравствена заштита 36 млрд. денари кои ќе се реализираат преку ФЗО. Буџет на РСМ 2022 година 
3 European Commission, 2010, ”Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en 
4 Стратегијата се фокусираше на пет водечки цели кои на ниво на ЕУ треба да се постигнат во текот на деценијата во областите на 

вработување; истражување и развој; образование; социјална вклученост; и климатските промени. Имајќи предвид дека економските 

и социјалните состојби во различните земји од Унијата се специфични, за остварување на поставените стратешки цели на ниво на 

ЕУ, секоја земја-членка утврди и дефинираше свои сопствени национални цели во секоја од опфатените области. 



 
 

- Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика (ПРВСП), која ги следи 

главните европски насоки и приоритети во областите на вработување, развој на човечкиот капитал 

и вештини и социјална политика. Покрај ова, приоритетите и главните реформи во овој документ се 

креирани и да дадат придонес кон имплементирање на ЦОР на ООН. ПРВСП 2022 го следи и 

придружува процесот на европска интеграција на земјата и претставува механизам за дијалог со ЕК 

преку утврдување и редовно следење на приоритетите во опфатените области. Во оваа насока се 

следат и најрелевантните меѓународни документи, меѓу кои Стратегијата за социјална кохезија на 

Европскиот комитет за социјална кохезија, и ЦОР на ООН, како и други препораки врз основа на 

кои се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ. Токму ПРВСП 2020, а потоа и 

Ревидираната ПРВСП 2022, претставува единствената кохерентна стратегиска рамка за социјалниот 

сектор во целина бидејќи ги обединува политиките за вработување, образование и социјалните 

политики. Во дефинирањето на овој документ, клучните реформски политики, програми и мерки 

кои се утврдени и прикажани се комплементарни и во согласност со повеќето сеопфатни 

национални стратегиски документи во повеќе поединечни области.  

Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) која се подготвува на 

годишно ниво, ги предвидува конкретните чекори за усогласување на националните политики и 

законодавство со европското законодавство, како и јакнење на капацитетите за спроведување на 

секторските политики. Согласно со НПАА во изминатиот период беа реализирани повеќе мерки од 

областа на социјалната политика и вработувањето, опфатени во подрачјето Социјална вклученост.  

Согласно Стратешкиот план на МТСП 2021-2023 како клучни приоритети на потпрограмата 

за поддршка на процесот на ЕУ интеграција се дефинирани усогласување со правото и стандардите 

на ЕУ и јакнење на административните капацитети и координативните структури за преговори со 

ЕУ и обезбедување на повисоко ниво на апсорција на претпристапните фондови на ЕУ преку 

поефикасна подготовка и спроведување на програмите финансирани од ИПА и зајакнување на 

координацијата и дијалогот меѓу надлежните институции, социјалните партнери и граѓанските 

организации. Постигнувањата во овој дел се следат преку: НПАА за обезбедување на усогласеност 

на националното законодавство и административните структури со европските; годишните 

извештаи од Европската комисија за РСМ во референтните области во рамки на процесот на 

пристапување кон ЕУ, подготовки за членство, усогласувањето на законодавството и јакнењето на 

административните капацитети; како и преку редовните извештаи од Советот на Европа за 

почитувањето на стандардите и преземените обврски од страна на РСМ, кои произлегуваат од 

ратификацијата на Ревидираната Европската социјална повелба. 
 
 

2. ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

СТРУКТУРА  
 

2.1. Сиромаштија и социјално исклучување 
 

Политиките за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост уште во минатата 

деценија се поставени во Националнатa стратегија за намалување на сиромаштијата и 

социјалната исклученост во РМ 2010-2020, која што во 2013 г. е ревидирана во функција на 

усогласување со Стратегијата на ЕУ 2020. Во Националната стратегија се предлагаат мерки, 

активности и решенија, кои водат кон социјална инклузија и намалување на сиромаштијата, 

поделени по подрачја, за одделни ранливи групи и за различни нивоа на власта. Определувањето на 

политиката на социјално вклучување тргнува од национално дефинираните цели и потреби, како и 

од потребата да се следи и сообрази со индикаторите на ЕУ за мерење на социјалната исклученост. 

Приоритетите кои се определени во Стратегијата на ЕУ 2020, соодветно се вградени во 

ревидираната Национална стратегија 2010-2020, на начин кој ќе ги забрза процесите на социјална 

кохезија и ќе влијае на напорите за остварување на полноправно членство на РСМ во ЕУ. Како 

клучна рамковна стратегија во оваа област таа претставуваше мултисекторска стратегија со 

програмски карактер што  опфаќа пет области: Вработување и јакнење на претприемништвото; 

Прилагодување на образованието со пазарот на трудот; Социјална и детска заштита, и изградба на 



 
 

нов социјален модел; Унапредување на здравствената заштита и долготрајната нега; Транспорт, 

комуникации и домување. Притоа, како специфични стратегиски цели дефинирани се: 

▪ Подобрување на условите и можностите за вработување, особено кај ранливите категории, 

подобрување на стандардот на живеење и јакнење на социјалната кохезија; 

▪ Оформување на систем на социјална заштита за најсиромашните граѓани, обезбедување на 

пристапи кон вонинституционални и институционални форми на заштита и зајакнување на 

капацитетите на социјалната и детската заштита; 

▪ Унапредување на пристапот и квалитетот на здравствената заштита за социјално исклучените 

групи, како и пристап на квалитетни услуги за долготрајна нега на социјално ранливите и 

исклучени групи; 

▪ Остварување на информациско општество за сите, односно широко и ефективно учество во 

заедницата со помош на информациските и комуникациските технологии, за категориите кои се 

сметаат социјално исклучени во оваа област;  

▪ Постигнување на стандардизирани и хармонични услови на домување за категориите на граѓани 

кои се сметаат за социјално исклучени во домувањето; 

▪ Зајакнување на улогата на локалните власти во справувањето со сиромаштијата и социјалната 

обесправеност. 

По завршувањето на рокот на важноста на оваа стратегија прашањата за справување со 

сиромаштијата и социјалната исклученост се опфатени со ревидираната Програма за реформи во 

вработувањето и социјалната политика 2022. Оваа Програма истовремено претставува 

стратегиски механизам на социјално-економскиот дијалог со ЕУ по однос на приоритетите и 

реформите во областите на пазарот на труд, вработувањето, образованието и социјалната политика 

и се изготвува во тесна соработка и координација со Европската комисија. Во областите на 

социјалната заштита и инклузија, како клучни приоритети во ПРВСП 2022 се проектирани:  

▪ Унапредување на ефикасноста и ефективноста на системот за социјална помош преку теренско 

имплементирање на интегрираниот систем на „водење на случај“, односно ефективната 

соработка меѓу Центрите за социјална работа (ЦСР) и Центрите за вработување (ЦВ), кои треба 

да овозможат извлекување на лицата од сиромаштија преку интеграција на работоспособните 

приматели на социјална помош на пазарот на труд. 

▪ Унапредување на достапноста на социјални услуги преку надминување на централизираноста на 

испораката на социјалните услуги и преку натамошно координирање и вклучување на сите 

засегнати страни во заедницата, особено во делот на изготвување програми за социјална 

заштита на локално ниво.  

▪ Развојот на социјалните услуги кон креирање ефикасни и ефективни услуги според потребите 

на корисниците и согласно локалните прилики, обезбедување услуги достапни во местото на 

живеење на корисникот, а со цел превенција на институционализацијата и продолжување на 

престојот во домашна средина.  

▪ Обезбедување поддршка и поттикнувачка правна рамка за унапредување на учеството на 

општините и регионите во давањето социјални услуги преку обезбедување транспарентна 

финансиска и техничка поддршка; јакнење на капацитетот на постојните и потенцијалните 

даватели на социјални услуги, вклучувајќи ги граѓанските здруженија; и унапредување на 

постојните и воспоставување нови социјални услуги во домот, во заедницата и за вонсемејна 

заштита. 

▪ Натамошно унапредување на социјалната инклузија на Ромите преку подобрување на условите 

и квалитетот на живот и пристапот до социјални услуги, како и активација на Ромите на пазарот 

на трудот преку различните активни програми и мерки за вработување; понатамошно 

спроведување на успешните програми за бесплатно вклучување на деца Роми од 3 до 5 години 

во предучилишно образование;  подобрување на квалитетот на домување на ромската заедница 

и подобрување на инфраструктурата во местата каде живее доминантно ромско население.  

Националната стратегија за вработување 2021-2027, наведува три стратегиски цели што 

треба да се постигнат за унапредување на целосно, продуктивно и слободно избрано вработување: 

подобрување на квалитетот на образовните исходи на сите нивоа; зајакнување на улогата на 



 
 

политиките за развој на економијата и претпријатијата во создавањето пристојни работни места; и 

зајакнување на инклузивноста на политиките на пазарот на трудот. Се очекува дека спроведувањето 

на овие цели ќе придонесе за намалување на неусогласеноста на вештините со потребите на пазарот 

на трудот, за зголемување на учеството на возрасните во обуката, намалување на невработеноста на 

младите и на возрасните, намалување на родовиот јаз во вработеноста, како и за намалување на 

уделот на лица во ризик од сиромаштија и од социјално исклучување. Дизајнот и таргетирањето на 

специфични активни мерки на пазарот на труд, кои вклучуваат различни услуги за невработените 

лица, со текот на годините се диверзифицираа за да одговорат на различните потреби на различните 

ранливи групи како што се младите лица, лицата кои се наоѓаат во состојба на социјален ризик и 

сиромаштија - пред сè, корисниците на ГМП, лицата со инвалидност, жените (посебно оние од 

руралните средини и оние со ниско образование), припадниците на одредени етнички заедници 

како Ромската, невработените од рурални средини.  

Во Програма на Владата 2022-2024 се истакнува дека во првиот квартал од 2022 г.  ќе биде 

презентирана Стратегијата за човечки капитал која се темели на четири столба: подобрување на 

квалитетот на услугите во образованието, здравството и социјалната заштита; ставање многу 

посилен акцент на потребите на ранливите категории граѓани; зголемени инвестициите во човечки 

капитал и истовремено зголемена ефикасност на трошењето; и зајакнување на управувачките 

капацитетите на секторите за човечки капитал.  

Во однос на посебните мерки кон ранливите групи во Програма на Владата 2022-2024 се 

истакнува дека државата ќе ги покрие придонесите за секое вработено лице до 29 години кое ќе се 

вработи за првпат и ќе се овозможи поврат на персоналниот данок за сите нововработени млади под 

30 години. Владата ќе го интензивира процесот за креирање на новата Национална стрaтегија за 

Роми 2022-2030 и ќе ја унапреди институционалната рамка за нејзина имплементација. Притоа, 

Владата ќе спроведе мерки во различните секторски политики, како: Зголемување на опфатот во 

активните мерки за вработување и услуги со воведување на квота од 5% за опфатеност на Роми во 

Оперативниот план за вработување; Поддршка за формализирање на неформална работа со 

креирање на сет мерки; Урбанизација на ромските населби преку годишната Програма за 

финансирање на изработката на урбанистички планови; Поддршка за легализација на бесправно 

изградени објекти на ранливи категории лица од Ромската заедница. 

Во Програмата 2020-2024 владата истакнува дека ќе обезбеди по 2 млрд. денари годишно 

за активните мерки за поддршка на вработување и самовработување со посебен фокус на младите; 

како и Закон за поддршка на социјално претприемништво, со фокус на младите и жените, и со 

отворање на три регионални центри за поддршка на социјални претпријатија. Се предвидува и нов 

закон за вработување на лица со попречености, воведување на бесплатна професионална 

рехабилитација и изработка на национален регистар на лица со попречености. 

Во Буџетот за 2022 година, во рамките на владините програми и потпрограми кои се 

преземаат за реализација на стратегиските приоритети, од вкупно 12-те дефинирани владини 

приоритетни буџетски програми една е Програмата за Мерки за намалување на сиромаштијата која 

што има на располагање 4.55 милијарди денари, од кои 2.43 милијарди се за потпрограмата за 

субвенционирање на придонесите од плати, а 2.12 милијарди за поттикнување на вработувањето.5 

Во областа на здравствената заштита и здравственото осигурување на социјално 

ранливите категории активностите за намалување на сиромаштија и социјалната исклученост, во 

делот на здравствената заштита, се инкорпорирани во годишните превентивни и куративни 

програми на Министерството за здравство (МЗ). Од тој аспект особено значење имаат: Програма за 

задолжително здравствено осигурување на државјани на РСМ кои не се здравствено осигурани; 

Национална годишна програма за јавно здравје; Програма за активна здравствена заштита на 

мајките и децата; Програма за рана детекција на малигните заболувања; Програма за превентивни 

мерки за спречување на туберкулозата кај населението; Програма за заштита на населението од 

СИДА; Проект за ромски здравствени медијатори и др.6  

 
5 Буџет на РСМ за 2022 година   
6 Национална стратегија за унапредување на менталното здравје 2018-2025 обезбедува меѓусебна врска на пристапот на ментална и 

социјална грижа  



 
 

Обезбедувањето и спроведувањето на задолжителното здравствено осигурување го врши 

Фондот за здравственото осигурување (ФЗО), врз основа на Законот за здравственото осигурување 

(ЗЗО). Со ЗЗО предвидено е ослободување од партиципација за ранливите категории граѓани. 

Покрај тоа, со посебни програми на Владата предвидено е и ослободување од партиципација во 

случаите на болничко лекување за примателите на пониски пензии, за специјалистичко-

консултативни и болнички прегледи за корисниците на правото на ГМП и за членовите на нивните 

семејства, како и при користење здравствена заштита на одделни заболувања и здравствена заштита 

на родилки и доенчиња. За лицата кои не се здравствено осигурени, со посебни програми се 

обезбедува плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување на државјаните на 

РСМ кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување со што им се овозможува непречено 

користење на здравствените услуги, додека за бремените жени кои се надвор од системот за 

задолжително здравствено осигурување и за лица без документи за идентификација се обезбедуваат 

бесплатни прегледи и лабораториски прегледи во тек на бременост, како и породување. Согласно 

ЗЗО, основните здравствени услуги опфатени со задолжителното здравствено осигурување, ФЗО ги 

обезбедува во здравствените установи утврдени со мрежата на здравствени установи, во која се 

врши здравствената дејност. Во рамките на задолжителното здравствено осигурување, на 

осигурениците кои се во работен однос им се обезбедува право на паричен надоместок на плата за 

време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда. Надоместокот за првите 30 

дена го исплаќа работодавачот, а над 30 дена е на товар на ФЗО.7  

Во областа на социјалното домување стратегиските насоки на политиките во областа на 

домувањето своевремено беа дефинирани во Стратегијата за домување 2007-2012, подготвена од 

Министерството за транспорт и врски. Стратегијата посебно го третираше социјалното домување и 

домувањето на ранливите групи, предвидуваше и донесување на посебен закон за социјално 

домување, и јакнење на социјалниот станбен фонд во земјата кој е еден од најскромните во Европа. 

По истекот на периодот стратегијата не е обновена.  

 
2.2. Социјална заштита 

 

Социјалната заштита е дефинирана како систем на мерки, активности и политики за 

спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот 

на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот 

капацитет за сопствена заштита. 

Позначајните реформи на системот на социјална и детска заштита во земјата се започнати од 

2004 година, при што значаен напредок во овие области, како во однос на состојбите, така и во 

однос на планирањето на идните чекори, политики и мерки, е направен преку донесувањето на низа 

стратегиски документи за подобрување на социјалната заштита и социјалната инклузија во 

државата. Законската рамка е унапредена со вградување на релевантните меѓународни стандарди, а 

изготвени и усвоени се и повеќе значајни стратегиски документи на национално ниво. 

Остварувањето на социјалната заштита се заснова на Законот за социјалната заштита, 

Законот за социјалната сигурност за старите лица, Законот за семејството, Законот за превенција, 

спречување и заштита од семејно насилство, Законот за вработување на инвалидните лица, Законот 

за инвалидски организации, и други закони и подзаконски акти, со кои се уредени правата и 

услугите од социјалната заштита. 

За развојот на социјалната заштита и социјалното вклучување беа подготвени и се 

имплементираа повеќе национални стратегиски документи, како: Национална програмата за развој 

на социјалната заштита 2011-2021, Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и 

социјалната исклученост 2010-2020, Национална стратегија за стари лица 2010-2020, Стратегија за 

Ромите 2014-2020, Национална стратегија за деинституционализација 2018-2027 „Тимјаник“, при 

што за следење и оцена на нивното спроведување формирани се и посебни мултисекторски 

 
7 Исклучоци кога надоместокот од првиот ден е на товар на ФЗО е при нега на болно дете до тригодишна возраст, при дарување на 

крв, ткиво или орган и при бременост, раѓање или мајчинство.  

 



 
 

национални координативни тела. За жал, важноста на речиси сите наведени стратегии е истечена, а 

се уште не е донесена соодветна нова документација, така што во областа социјална политика се 

јавува значајно отсуство на стратегиски документи. Согласно расположивите неофицијални 

информации во текот на 2022 г. се очекува да се донесе Национална програма за развој на 

социјалната заштита 2022-2027 и Стратегија за Ромите 2022-2030. Стратегија за стари лица 2010-

2020 се очекува да биде наследена од нов програмски документ - Стратегија за палијативна грижа 

кој треба да биде изготвен од Министерството за здравство.  
Со Законот за социјална заштита од 2019 г. (ЗСЗ) се овозможи интегрирање на 

категоријалните бенефиции во генерички парични давања согласно основот на користење и се 

овозможи комбинирање на правата на парична помош, како и интегрираност меѓу правата на 

парична помош и социјалните услуги. Корисниците на  клучниот паричен надоместок - ГМП 

остварија и право на детски додаток и на образовен додаток (и за основно и за средно образование), 

со што се имплементира семеен пакет, односно обезбедување на значително поголеми средства за 

намалување на сиромаштијата на материјално необезбедените домаќинства. Исто така, направени 

се сериозни исчекори во насока на олеснување на животот и поголемо социјално вклучување на 

лицата со попреченост. Проширени се паричните права поврзани со лицата со попреченост и 

подигнато е нивото на интегрираност на користењето на паричните права и на социјалните услуги. 

Со Владината Програма 2020-2024 се проектира отворање на канцеларии на ЦСР во секоја 

општина и формирање интервентен тим што ќе постапува 24/7 во секој ЦСР; воспоставување на 5 

регионални комисии за функционална проценка на децата со попреченост. Владата се обврзува да 

вложува заедно со општините во отворање на сервиси за заштита на жртвите од сите облици на 

родово базирано насилство во сите општини, при што се планира воспоставување по 10 нови 

сервиси годишно. 

Во Владината Програма 2022-2024 се истакнува дека социјални надоместоци ќе бидат 

обезбедени за околу 300.000 граѓани, при што социјалните трансфери соодветно ќе се зголемуваат 

во релација со економските текови и висината на инфлација и дека системот на социјална заштита е 

подготвен да ги апсорбира сите семејства во социјален ризик. Исто така, се вели дека во 2022 г. ќе 

се воспостават пет специјализирани сервиси за жени жртви на родово базирано насилство. 
 

Социјални услуги  

Системот на социјална заштита се повеќе е насочен кон развивање и јакнење на 

вонинституционалните форми на грижа за ранливите категории, преку воспоставување на различни 

социјални услуги во согласност со потребите на корисниците во заедницата.  

Социјални услуги кои се обезбедуваат согласно ЗСЗ се: услуги на информирање и 

упатување; услуги на стручна помош и поддршка; услуги на советување; услуги во домот; услуги 

во заедницата и услуги за вон-семејна заштита. 

Подетален преглед на законски нормираните социјални услуги е даден во Анекс 3.  

Децентрализација. Процесите на децентрализација во доменот на социјалните услуги се во 

почетна фаза. Од една страна, општините се уште недоволно ја препознаваат својата социјална 

функција во донесување на сопствени програми од областа на социјалната заштита. Од друга 

страна, централната власт, и покрај бројните најави и декларативни заложби, никако не може да 

направи порешителен чекор во насока на суштинска фискална децентрализација со што би се 

создале и реални услови за преземање и извршување на дел од надлежностите и во социјалната 

заштита. Во отсуство на доволни финансиски средства и институционални капацитети, најголем 

број на општини се уште немаат изградено ефикасни системи на поддршка и грижа за социјалните 

потреби на ранливите лица, како и соодветни информации и бази на податоци за бројот на ранливи 

групи, за видовите на ранливост, нивните специфични потреби и ограничувања, кои понатаму би се 

користеле за подготовка на соодветни локални програми и решенија базирани на локаните потреби 

на населението.  

Во функција на децентрализацијата со ЗСЗ е предвидено востановување на општински и 

регионални Совети за социјална заштита.   

Позитивна пракса во овој домен е Програмата за општинско корисна работа, т.е. Програмата 

за испорака на социјални услуги во локалната заедница, со која се унапредува системот за 



 
 

обезбедување социјални услуги на локално ниво преку надополнување на постојните и/или 

воведување нови услуги. Со ова се настојува да се помогне социјалното вклучување на лицата кои 

потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку нивно работно ангажирање со скратено работно 

време заради стекнување на одредени вештини, но, истовремено и заради зголемување на понудата 

на социјални услуги, согласно потребите на населението во дадената општина.  

Плурализација. Заради подобрување на квалитетот и ефикасноста на услугите кон граѓаните 

јасно е идентификувана и артикулирана потребата повеќе чинители да се вклучат во давањето на 

социјални услуги, меѓу кои приватниот сектор, граѓанските здруженија и единиците на локална 

самоуправа. Плурализацијата веќе ги дава првите резултати. Натамошното развивање на процесот 

на плурализација во системот на социјална заштита ќе придонесе за обезбедување на услуги на 

поефективен начин, а согласно специфичните потреби на граѓаните во локалните заедници. 

Регулативата предвидува унапредување и развивање на различни и флексибилни социјални услуги 

кои ќе се обезбедуваат во домот на корисникот, во заедницата и вон семејството, а предвидена е и 

можноста за развој на иновативни и инервентни социјални услуги. Со ЗСЗ се воспоставува нов 

начин на финансирање на социјалните услуги, кои можат да бидат давани од различни физички и 

правни лица, вклучувајќи и граѓански здруженија. Веќе е во примена новововедениот систем за 

лиценцирање на давателите на социјални услуги, што треба да осигура дека секој давател ги 

исполнува предвидените стандарди и нормативи за односната социјална услуга. Финансирањето на 

социјалните услуги се одвива преку редовни годишни повици на МТСП за обезбедување социјални 

услуги од општините, здруженијата и приватните даватели на социјални услуги. Со цел за 

развивање на социјалните услуги донесени се повеќе подзаконски акти со кои се уредува начинот, 

обемот, нормативите и стандардите за вршење на повеќе различни видови на социјални услуги 

како: помош и нега во домот; лична асистенција; живеење со поддршка; сместување во установа и 

сместување во згрижувачко семејство според видот на згрижувањето.  

Деинституционализација. Во последниве години направен е значаен напредок во 

деинституционализацијата. Во 2018 г., владата усвои нова Национална стратегија за 

деинституционализација 2018-2027 „Тимјаник“ и Акциски план за нејзино спроведување. 

Стратегијата и акцискиот план кои се изработени низ партиципативен процес се засновани на 

четири столба: преселба на корисниците, трансформација на институциите, развој на услуги во 

заедницата и превенција на натамошна институционализација.  

Развојот на социјалните услуги во заедницата треба на лицата со попреченост кои преминале 

од институциите во заедницата да им обезбеди пристап кон соодветни социјални услуги. Во таа 

смисла, фокусот треба да биде на јакнење на капацитетите на давателите на социјални услуги со 

воспоставен систем за лиценцирање, акридитирани  прoгрaми за континуирана пофесионална 

едукација и издавање дозволи за работа на давателите на социјални услуги, од една, но, и на 

значително зајакнување и унапредување на државните механизми за следење и редовна оценка на 

квалитетот на услугите, од друга страна. Со финансиска и техничка поддршка од ЕУ и од агенциите 

на ОН, беа изработени трансформациски планови за сите шест резиденцијални социјални установи 

во земјата. Трите институции за сместување деца целосно го променија начинот на кој ја 

обезбедуваат грижата за децата - од резиденцијална кон грижа во заедницата. Мораториумот за 

прием на корисници во институциите се применува доследно, при што приемот е ограничен на 

прием на деца без родителска грижа за кои системот не е во можност во моментот на потребата да 

обезбеди алтернативно згрижување.  

Во 2023 година согласно Националната стратегија за деинституционализација 2018-2027, 

предвидено е отпочнување на втората фаза во процесот на деинституционализацијата што ќе ги 

опфати институциите за лица со нарушено ментално здравје.  

 

2.3. Заштита и згрижување на децата 
 

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, на правата и 

обврските на родителите за планирање на семејството, како и на државата и општините за водење 

на рамномерна популациона политика. Дејноста е од јавен интерес, се остварува преку 

обезбедување на определени парични права (детски додаток, образовен додаток, посебен додаток, 



 
 

еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток), средства и облици за заштита на 

децата (згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на децата), 

преку установи за деца (јавни и приватни детски градинки и детски одморалишта) и преку вршење 

одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца од правни и физички лица. 

Заштитата на децата се остварува согласно Законот за заштита на децата и подзаконските 

акти. Основна цел на дејноста е обезбедување на услови за оптимален опфат на децата во системот 

на правата за заштита на децата, како и на зголемен опфат со згрижување и воспитание на децата од 

предучилишна возраст.  

Во Програмата 2020-2024 владата како цел го поставува искоренувањето на детската 

сиромаштија. Во однос на опфатот, проектира да се постигне 60% опфат на децата од 3-6 години во 

предучилишна грижа и воспитување до крајот на 2024 г., при што до крајот на 2023 г. треба да се 

обезбедат 7.500 места за деца во градинките во 32 општини, за што се обезбедени буџетски и 

кредитни средства. За сите деца од семејства со ниски приходи ќе се обезбеди бесплатно 

згрижување. Исто така, во оваа Програмата владата се обврзува дека ќе ги анализира можностите за 

воведување на задолжително предучилишно образование.  

Во Владината Програма 2022-2024 се вели дека во текот на 2022 г. ќе заврши изградбата на 

отпочнатите 10 детски градинки со капацитет за вкупно 1.100 деца и дека со градба отпочнуваат 

уште неколку градинки со проектиран капацитет од 550 деца. 

Согласно Програмата за развој на дејноста за заштита на децата за 2022 година како 

приоритетни активности се поставени: 

▪ заокружувањето на процесот на децентрализацијата во дејноста преку соработка со општините 

во создавањето и обезбедувањето на нови или дополнителни просторни услови за детски 

градинки и центри за ран детски развој; 

▪ зголемен опфат на децата во детски гардинки со целосно и рационално искористување на 

просторните, кадровските и другите ресурси;  

▪ плурализација во дејноста преку зајакнато функционирање на приватниот сектор со основање на 

нови приватни установи за деца, како и давање можност и на други физички и правни лица да 

вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на децата од предучилишна 

возраст како професионална дејност; 

▪ изградба на нови објекти, доградба, реконструкција и одржување на објектите во дејноста, како 

и развој на разни видови програми за дејноста со различно траење и цена на чинење; 

▪ унапредување на инклузивната пракса во детските градинки; 

▪ подобрување на системот на вработување како и унапредување на постапката за обновување и 

продолжување на лиценците за работа во дејноста.8 
 

2.4. Пензиски систем и грижа за возрасните лица  
 

Пензиското и инвалидското осигурување во земјава функционира како тростолбен систем: 

▪ Задолжително пензиско и инвалидско осигурување по основ на меѓугенерациска 

солидарност (прв столб); 

▪ Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб); 

▪ Доброволно пензиско осигурување врз основа на индивидуално капитализирано штедење 

(трет столб). 

Во првиот и вториот столб задолжително се опфатени сите вработени по основ на работен 

однос и вршење на дејност по разни основи, додека третиот столб е на доброволна основа. Во 2006 

г. започна функционирањето на вториот столб, со што сите нововработени после 2003 г. 

задолжително се зачленуваат и вкупниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување им се 

дели во првиот и во вториот столб. Во 2009 г. започна да функционира и третиот столб.  

Примарна цел на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е 

обезбедување повисок приход по пензионирањето, за осигурениците кои се веќе осигурени во 

едностолбниот и/или во двостолбниот пензиски систем, обезбедување пензија на лицата кои не се 

 
8 Влада на РСМ, 2021, “Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2022 година“, Службен весник на РСМ, 293/2021 



 
 

опфатени со задолжителното пензиско осигурување лично за себе или од други лица и 

обезбедување предуслови за воспоставување професионални пензиски шеми во процесот на 

усогласување на системот на социјално осигурување во РСМ со системите во ЕУ. Доброволното 

пензиско осигурување овозможува опфат на голема група лица од населението на РСМ, како и на 

лица кои не се државјани на РСМ. Тоа овозможува дополнително штедење за старост, со што се 

зголемува материјалната сигурност при старост.9 Се очекува доброволното капитално финансирано 

пензиско осигурување да има дополнително значително влијание врз економијата во целина, преку 

зголемување на штедењето на населението, зголемување на моќта на инвестирањето и на 

поттикнувањето на развојот и продлабочувањето на пазарот на капитал.  

Клучни закони во пензиската сфера се Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 

Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Законот за задолжително капитално 

финансираното пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансираното пензиско 

осигурување.  

Според Стратешкиот план на МТСП 2021-2023 како клучни цели на потпрограмата за 

пензиско и инвалидско осигурување се наведени: обезбедување на редовен трансфер на средства за 

покривање на дефицитот на ФПИО и транзициските трошоци за поддршка на пензиската реформа; 

стабилизирање на државниот пензиски фонд; унапредување на задолжителното капитално 

финансирано пензиско осигурување; зголемување на бројот на склучени билатерални договори за 

социјално осигурување; подобрување на животниот страндард на корисниците на пензија.10 

Со Владината Програма 2020-2024 се проектира создавање на законска можност за докуп 

на стаж со цел стекнување на право на пензија и креирање флексибилен пензиски систем со 

воведување можност за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на 

правото на пензија, со пропорционално намален износ на редовната пензија. Во Програмата се 

пледира на постепена либерализација на инвестициските политики на приватните пензиски 

фондови во вториот и третиот столб и дефинирање модел за постепено зголемување на износот на 

средствата што фондовите може да го вложуваат во проекти што имаат потенцијал за повисок 

поврат на средства. Во доменот на грижата за старите лица се проектира воспоставување 10 центри 

за активно и здраво стареење, со програми кои ќе се грижат за менталното и физичкото здравје, 

социјализацијата и меѓуврсничката комуникација на старите лица. Владата изразува подготвеност 

неискористените болнички капацитети да се пренаменат во домови за стари лица и да се развиваат 

капацитети за долготрајно лекување и нега на хронични болни, особено за стари и неподвижни 

лица во тешка состојба, за кои домашната нега не е соодветна.  

Согласно Стратегијата за стари лица 2010-2020, клучни приоритети се: Зголемување на 

капацитетите за институционално сместување на стари лица; Отворање на мали групни домови за 

стари лица со ментална или телесна попреченост, кои немаат соодветни услови за живеење во 

своето семејство; Отворање на центри за дневно и привремено прифаќање на стари лица; Отворање 

на центри за давање помош во домашни услови за стари лица; Отворање на советувалишта за 

психо-социјална поддршка на стари лица; Поттиккнување на развој на специјализирачки 

згрижувачки семејства за згрижување на стари лица; Поттикнување на воведување и спроведување 

на програми за активно користење на слободното време. 

Прегледот на клучните чинители во областите социјална политика и пензиски систем со 

основните информации за секој од нив е даден во Анекс 2. 

 

 

 
9 Во согласност со вообичаените практики во многу европски земји, каде што постојат професионални пензиски шеми, преку кои 

работодавците, или здруженијата на граѓаните, организираат и финансираат дополнително пензиско осигурување за своите 

вработени, односно членови, тоа е овозможено и во РСМ. Бидејќи европските системи за социјално осигурување се под притисок, 

кој постојано се зголемува, професионалните пензии, во иднина, сè повеќе и повеќе, ќе имаат улога на дополнување на приходите, по 

пензионирање. Од тие причини, треба да се развијат професионалните пензии, дополнително на социјалното осигурување, со цел 

обезбедување сигурно, трајно и ефикасно социјално осигурување, кое треба да гарантира пристоен животен стандард во староста. Во 

третиот столб, работодавец, или здружение на граѓани (осигурител), може да организира и да финансира професионална пензиска 

шема и да уплаќа придонес во доброволен пензиски фонд за своите вработени и членови. 
10 МТСП, 2020, “Стратешки план на МТСП 2021-2023“, http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx 



 
 

3. ПРЕГЛЕД НА КЛУЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ТЕМАТСКИТЕ ОБЛАСТИ  

 
 

3.1.  Сиромаштија и социјална исклученост   

 

3.1.1. Стапки на сиромаштија и социјална исклученост 
 

Сиромаштијата и социјалната исклученост во нашата земја се следат преку Анкетата за 

приходи и услови за живеење која што ја спроведува ДЗС од 2010 година во согласност со 

регулативите на Европскиот парламент и на Советот на Европа.11
 

 

Табела 1: Лаекенски индикатори, одбрани  години 2010-2019, РСМ 
 

РСМ 2019 2016 2013 2010 

Стапка на сиромашни лица, % од населението 21.6 21.9 24.2 27.0 

Број на лица што живеат под прагот на сиромаштија 448.100 453.200 500.400 555.600 

Праг на сиромаштија за самечко домаќинство, 

годишен еквивалентен приход во денари 

100.640 82.600 70.300 60.000 

Праг на сиромаштија за четиричлено домаќинство (2 

возрасни и 2 деца под 14 год.), годишен еквивалентен 

приход во денари 

211.350 173.400 147.600 126.000 

Стапка на сиромашни лица пред социјални трансфери 

и пред пензии, % од населението 

41.1 41.6 41.0 44.1 

Нерамномерна распределба на приходите, Ѕ80/20 

квинтилен сооднос на приходи, % 

5.6 6.6 8.4 11.3 

Нерамномерна распределба на приходите, Џини 

коефициент, % 

30.7 33.6 37.0 40.9 

Комбиниран индикатор (AROPE), стапка на 

сиромашни или социјално исклучени лица, %    

39.9 41.1 48.1 47.2 

извор: Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци  
 

Стапката на сиромашни лица во нашата земја има тенденција на континуиран пад, од 

27.0% во 2010, 22.1% во 2014, до 21.6% од лицата живеат под прагот на сиромаштија во 2019 

година (21.1% кај мажите а 22% кај жените). Ваквиот континуиран пад се должи на економскиот 

раст проследен со раст на вработеноста и платите, како и растот на пензиите. Повисока од 

националната стапка имаат два плански региони, при што регистрираните диспаритети се 

драстични. Така, оваа стапка е највисока со 38.7% во Североисточниот, како и во Полошкиот 

регион со 34.3%. Најниски стапки на сиромашни лица имаат Вардарскиот регион со само 8.0%, 

како и Пелагонискиот и Источниот регион со 13,1%, односно 13.3%.12 

Согласно проекциите на Националната стратегија за вработување 2021-2027, до 2027 година 

стапката на сиромаштија би се намалила на 18%. Согласно Владината Програма 2020-2024, се 

предвидува оваа стапка во 2024 да изнесува 16%. Овој ист таргет беше поставен и во претходната 

Владина Програма 2017-2020 и се однесуваше на 2020 година. И согласно ПРВСП 2022 целната 

вредност е 16%, но, сега за 2022 година.   

Гледано во апсолутни бројки, вкупниот број на лица што живеат под линијата на 

сиромаштија во последнава неполна деценија е намален за над 100.000, од 555.600 лица во 2010 г. 

 
11 Регулатива ЕЗ бр.1177/2003 како основа. Согласно ЕУ препораките сиромаштијата и социјалната исклученост се следат на основа 

на ускладена методологија што подразбира употреба на заеднички индикатори и единствен процес на собирање на податоците. По 

донесувањето на Лисабонската стратегија востановен е првиот сет од 18 заеднички индикатори, познат како Лаекенски индикатори, 

усвоен во 2001г. Оттогаш, овој сет индикатори континуирано се адаптира, развива и усовршува. Секоја група индикатори содржи: 

заеднички ЕУ индикатори кои се применуваат во сите земји членки; заеднички договорени национални индикатори вра основа на 

кои се следат специфичните проблеми на земјите-членки; и контекстуални индикатори со кои се опишуваат пошироките 

општествено-економски услови за да може секоја група индикатори да биде оценета во светлината на специфичниот контекст. И 

самата постапка на собирање на податоците е соодветно институционализирана и се реализира преку Анкетата за приходи и услови 

на живеење (EU SILC - EU Survey on Income and Living Conditions) која се спроведува на годишно ниво во сите земји-членки. 
12 Стратегија за регионален развој на РСМ 2021-2031, Службен весник 76/2021, податоците се за 2018 година 



 
 

на 448.100 лица во 2019 г. Најмногу сиромашни лица има во Полошкиот регион, речиси 119 илјади, 

а најмалку во Вардарскиот регион - 13 илјади. Речиси половината, односно 48% од вкупниот број 

сиромашни во земјата се населени во само два региона - Североисточниот и Полошкиот.13 

Гледано структурно, состојбата со сиромаштијата е најкритична кај многудетните 

домаќинства (44.7%) и кај самохраните родители (42.6%), додека во најповолна позиција се 

самечките домаќинства над 65 години (3.1%).14 

Стапката на сиромашни лица пред пензии и социјални трансфери за 2019 година изнесува 

41.1% , додека со вклучени пензии а пред социјални трансфери изнесува 25.4%.  

Според статусот на економска активност податоците за 2019 г. говорат дека од сите 

вработени лица 8.5% се сиромашни (10.6% кај мажите а 5.2% кај жените), од невработените лица 

сиромашни се 41.7% (47.5% кај мажите а 33.1% кај жените), од другите неактивни лица 32.9% се 

сиромашни, а стапката на сиромаштија е најниска кај пензионерите и изнесува 7.7% (11.1% кај 

мажите а 2.4% кај жените).15 Споредувајќи ги овие податоци со 2010 г. се заклучува дека стапката 

на сиромаштија во сите статусни групи опаѓа, со тоа што најдобри резултати има кај пензионерите 

каде стапката во однос на 2010 кога изнесувала 15.9% сега е повеќе од преполовена на 7.7%, кај 

невработените имаме пад од 50.6% на 41.7% во овој период, додека стапката кај вработените 

бележи пад од 9.9% на 8.5% во периодот 2010-2019.16 Релативно високата стапка на сиромашни 

помеѓу вработените се должи на високиот број работници ангажирани на слабо платени и ниско 

продуктивни работни места. 

Според возрасни групи, во 2019 г., сиромаштијата е најголема кај најмладите (0-17 години) 

и изнесува 27.8% (25.9% кај машките а 29.8% кај женските деца), а најниска е кај популацијата над 

65 години - 14.8%. Кај возрасната група 18-64 стапката изнесува 21.2%.17 Повторно, споредувајќи 

ги овие податоци со 2010 г. се гледа дека најголем напредок има кај највозрасната група (пад на 

стапката од 20.6% на 14.8%), а најмал кај најмладите (од 31.4% на 27.8%).18 

Нерамномерна распределба на приходите. И кај индикаторите за нееднаквоста има 

позитивен тренд. Двата индикатора за нерамномерна распределба на приходите, Џини 

коефициентот и индикаторот S80/S20, во споредба со 2010 г., континуирано се намалуваат. Во 2019 

г. Џини коефициентот падна на 30.7% од регистрираните 40.9% во 2010 г., а индикаторот S80/S20 

во 2019 изнесува 5.6% наспроти 11.3% во 2010 г.19 

 Комбиниран индикатор (АROPE), стапка на сиромашни или социјално исклучени 

лица. Стапката на сиромашни или социјално исклучени лица - AROPE индикаторот е главниот 

показател за областа во ЕУ. Тој го изразува учеството на населението кое е или сиромашно или 

сериозно материјално обесправено или пак, живее во домаќинство со многу низок интензитет на 

економска активност. Стапката на овој индикатор во РСМ во 2019 г. изнесуваше 39.9%. Сепак, и 

тука се регистрира видлив тренд на намалување - во 2010 г. оваа стапка изнесуваше 47.2%.20 

Гледано од регионален аспект, повторно се регистрирани високи диспаритети - највисока стапка од 

59.6% има во Североисточниот, додека најниска од 25.8% во Југозападниот регион.21  

 

3.1.2. Социјална исклученост на младите  
 

Во нашата земја преминот од образование кон пазар на труд на младите лица е мошне тежок 

и во просек трае и до 6 години. Во 2019 г. 24.5% (20,9% од мажите и 28,3% од жените) од младите 

во РСМ на возраст од 15-29 години спаѓаат во категоријата лица што не се вработени, ниту се 

вклучени во образование или обука (NEET). Во последнава деценија тука може да се регистрира 

 
13 Ibid.  
14 Државен завод за статистика, 2020, “Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година“, Соопштение, 14.12.2020 
15 Ibid.  
16 Државен завод за статистика, 2010, “Анкета за приходи и услови за живеење“, Скопје 
17 Државен завод за статистика, 2020, “Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година“, Соопштение, 14.12.2020 
18 Државен завод за статистика, 2010, “Анкета за приходи и услови за живеење“, Скопје 
19 Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци   
20 Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци   
21 Стратегија за регионален развој на РСМ 2021-2031, Службен весник 76/2021, податоците се за 2018 година  



 
 

одредено придвижување - овој податок во 2010 г. изнесуваше 31.8%.22 Притоа, интересно е дека 

најголем дел од напредокот е направен во една година - податокот за 2018 изнесуваше 29.8%, што 

значи дека само за една година е направено големо поместување од 5,3 процентни поени. По се 

изгледа, ваквиот напредок се должи на спроведувањето на Гаранцијата за млади. Последните 

податоци покажуваат повторно зголемување на оваа стапка - во 2020 година 26.2% (23.6% за мажи 

и 29% за жени).23 За споредба, стапката на NEET (15-29) за ЕУ-28 во 2019 г. изнесуваше 12.5%.24  

Гледано по региони, во однос на оваа стапка се забележуваат огромни диспаритети. Во 2019 

стапката на социјална исклученост на младите е најниска во Источниот со 10.7% и Југоисточниот 

регион со 11%, а највисока во Полошкиот и Североисточниот регион со 33.7%, односно 32.7%.25 

Една од клучните активни програми на пазарот на труд која е насочена кон директна 

поддршка на интегрирањето на младите на пазарот на трудот Гаранцијата за млади (ГМ) започна да 

се пилотира од 2018 г., а од 2019 да се имплементира во целата земја. Со неа се зголемува опфатот 

и вклучувањето на младите невработени лица на пазарот на трудот. ГМ е наменета за млади лица на 

возраст до 29 години кои не се вработени, ниту се вклучени во процес на образование или обука, а 

кои за првпат се пријавуваат во евиденцијата на невработени лица. Целта на ГМ е на младите лица, 

во период од 4 месеци по нивното евидентирање како невработени во АВРСМ, да им биде 

овозможено соодветно вработување, вклучување во некоја од активните мерки за вработување или 

враќање во образовниот процес. Успешноста на ГМ во годината на пилотирањето - 2018 

изнесуваше 41%, што беше во рамките на просекот во земјите на ЕУ.26 Веќе во 2019 г. ГМ се 

спроведуваше во целата земја, при што нејзината успешност падна на 35%.27 Во 2020 г. вкупно 

25.502 невработени млади лица, од нив 12.863 жени, беа вклучени во ГМ. Од нив, 7.684 се 

вработиле во период од 4 месеци, а 1.257 лица биле вклучени во некоја од активните мерки за 

вработување кои не водат кон директно вработување, но ја зголемуваат нивната вработливост. 

Според тоа, успешноста на ГМ за 2020 изнесува 35%. Од 7.684 лица кои се вработиле, 1.070 биле 

вработени преку некоја од активните мерки за вработување, 487 лица биле вработени преку 

услугата за посредување при вработување, а 135 станале основачи или управители. Во ГМ беа 

вклучени 1.530 млади Роми како една од најранливите групи, од кои 212 се вработиле. 28 

Согласно проекциите на Националната стратегија за вработување 2021-2027, до 2027 година 

уделот на млади лица од 15-29 години (NEET) треба да биде понизок од 20%. Согласно 

Стратешкиот план на МТСП во 2023 година оваа стапка треба да изнесува 23%.  

 

3.1.3. Активација и зголемување на вработливоста на ранливите групи 

Уделот на невработените лица корисници на ГМП во вкупниот број на учесници во 

активните мерки во 2020 г. изнесува 3.5%, а во вкупните дадени усуги на пазарот на трудот 16.6%. 

Во 2020 г. во активните програми и мерки за вработување беа вклучени вкупно 154 корисници на 

ГМП, а беа изработени планови за активација (вклучување во активни мерки и услуги за 

вработување) за 981 лица. Активација на невработени Роми и други лица во ризик од социјално 

исклучување согласно моделот Acceder и менторска програма за Роми во 2020 г. беше обезбедена 

за вкупно 2.140 лица.29 Притоа, треба да се истакне дека е неопходно унапредување на соработката 

на Центрите за вработување со ЦСР, особено кога станува збор за активација на лица корисници на 

ГМП и на други парични надоместоци и бенефиции, лица под ризик од социјална исклученост, 

меѓу кои Роми и лица со попреченост со усогласување на процедурите за селекција на лица 

корисници на ГМП и изготвување на индивидуалните планови за активација. Во 2020 г. беа 

 
22 Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци   
23 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
24 Eurostat, Data explorer  https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do# 
25 Стратегија за регионален развој на РСМ 2021-2031, Службен весник 76/2021 
26 Агенција за вработување на РСМ, 2019, “Годишен извештај за 2018 година“, Скопје 
27 Агенција за вработување на РСМ, 2020, “Годишен извештај за 2019 година“, Скопје 
28 Агенција за вработување на РСМ, 2021, “Годишен извештај за 2020 година“, Скопје 
29 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 



 
 

изготвени 981 индивидуални планови за вработување.30 Една најнова студија покажува дека 

учеството на корисниците на ГМП во АППТ е исклучително ниско, односно дека во 2020 и 2021 

година вкупно 1.075 лица учествувале во АППТ што опфаќа само 3% од вкупниот број на 

домаќинства корисници на ГМП.31 

Од аспект на поттикнувањето на интеграцијата на жените на пазарот на трудот и 

ублажувањето на родовите јазови во 2020 г. 44,7% од учесниците во активните мерки за 

вработување биле жени и 51% во услугите на пазарот на трудот.32 

Вкупниот број лица вклучени во различните услуги на пазарот на труд за 2020 изнесува 

57.087. Вкупниот број лица вклучени во активните програми и мерки за вработување е 10.953.33 

Ранливите групи се таргетираат и на локално ниво, и тоа преку две програми. Преку 

Програмата за општинско-корисна работа во која зедоа учество 53 општини и во рамките на која во 

2019 г. беа работно ангажирани 610 лица (од кои 516 жени и 179 млади лица до 29 години), како и 

преку Програмата за јавни работи која се спроведуваше во 57 општини, при што работно 

ангажирани беа 419 лица (од кои 108 жени, 87 млади и 79 Роми).34 

Лицата со инвалидност се идентификувани како посебна ранлива целна група при што 

унапредувањето на нивната состојба, можностите за вработување и социјално вклучување, секогаш 

се еден од приоритетите на политиките и програмите. Она што е од особено значење е 

континуираното настојување, преку различните мерки и програми за поддршка, лицата со 

инвалидност што е можно повеќе да се вработуваат во отвореното стопанство, наместо во 

специјалните заштитни претпријатија. Согласно податоците од АВРСМ во однос на 

евидентираните вработувања на лицата со инвалидност, може да се забележи значителен позитивен 

тренд во овој дел. Имено, ако во 2007 г. 47% од лицата со инвалидност биле вработени во 

отвореното стопанство, а 53% во заштитните друштва, во текот на изминатиот период се 

забележува тренд на значителна промена на структурата со тоа што во последните неколку години 

тој однос се менува и во 2020 г. респектабилни 71.3% од регистрираните вработувања на лицата со 

инвалидност се во отвореното стопанство.35 Во рамките на поддршката на вработувањето на лицата 

со попреченост во 2020 г. согласно Законот за вработување на инвалидни лица доделени се 

средства за вработување на 189 лица со попреченост од кои 56 лица се жени и 14 лица се Роми.36 

Според евиденциите на АВРСМ во декември 2021 г. регистрирани се вкупно 1.482 

невработени инвалидни лица, од кои 502 жени.37  

Во однос на подобрувањето на можностите за вработување и намалување на невработеноста 

на ромската заедница и зголемување на вклученоста на Ромите во различните активни програми и 

мерки за вработување, во 2020 г. вклучено е 431 лице во повеќе активни програми и мерки за 

вработување и реализирани се вкупно 6.539 услуги за вработување. 1.530 невработени млади Роми 

беа вклучени во Гаранцијата за млади. Уделот на Ромската заедница во вкупниот број на 

регистрирани невработени лица во АВРСМ во 2020 година изнесува 9.2%.38 

Во 2019 г., 95% од вкупниот број на лица регистрирани во АВРСМ добиле информации за 

пазарот на труд и советување (над 144.000 невработени лица и баратели на работа), од кои речиси 

три четвртини биле упатени на услугите за помош при барање работа (од кои 53% биле жени, а 37% 

биле млади на возраст 15-29 години). Во 2019 г., стапката на вработеност по следењето на 

 
30 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 
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31 Blazevski N.M., 2022, “Study on impact of social benefits towards labour activation of vulnerable groups”, сеуште необјавено   
32 Агенција за вработување на РСМ, 2021, “Годишен извештај за 2020 година“, Скопје 
33 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
34 Агенција за вработување на РСМ, 2020, “Годишен извештај за 2019 година“, Скопје 
35 Агенција за вработување на РСМ, 2021, “Годишен извештај за 2020 година“, Скопје  
36 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
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38 Агенција за вработување на РСМ, 2021, “Годишен извештај за 2020 година“, Скопје 



 
 

учесниците во активните мерки била 58,2%, додека 29,1% биле невработени, а 12,6% биле со 

непозната дестинација.39 

Нашата земја малку троши на активните политики на пазарот на труд. Во 2019 г., во РСМ на 

АППТ се трошеле 0,17% од БДП (просекот во ЕУ е 1% од БДП), со стапка на опфат од 6,2% од 

евидентираните невработени лица. Овие средства нагло се зголемија во 2020 г., за 45% (од 20 на 29 

милиони евра, поради дополнителните финасии обезбедени за ублажување на ефектите на 

пандемијата) така што достигнаа 0,28 проценти од БДП и стапката на опфат беше 8.3%.40  

Клучна цел во овој домен треба да биде зајакнување на инклузивноста на политиките на 

пазарот на трудот. Постигнувањето на оваа цел се мери преку намалување на дологорочната 

невработеност, намалување на уделот на лица во ризик од сиромаштија и социјално исклучување и 

намалување на родовиот јаз во вработеноста. Согласно проекциите на Националната стратегија за 

вработување 2021-2027, до 2027 г. инвестициите во АППТ би изнесувале 0,4% од БДП. До 2027 г. 

процентот на евидентирани невработени лица што учествуваат во АППТ би се зголемил на 18%, 

родовиот јаз во вработеноста треба да биде понизок од 15 процентни поени, а уделот на 

долгорочната невработеност во вкупната невработеност да изнесува помалку од 65%. До 2027 г. 

уделот на лица во ризик од сиромаштија и социјално исклучување треба да се намали на 18%.41 
 

 

 

3.2. Социјална заштита  

 

3.2.1. Социјални надоместоци 
 

Инструментот на социјалната парична помош (СПП) како клучен социјален надоместок 

последните години покажуваше ниска ефективност, односно, придонесот на овој инструмент кон 

намалувањето на сиромаштијата за 2018 г. изнесуваше само 3.8 процентни поени.42 Причините за 

ова лежеа и во нискиот износ на надоместокот, но и во слабостите во таргетирањето. Во 2018, 

последната година пред реформирањето на овој надоместок, 23.562 домаќинства биле корисници на 

социјална парична помош, со вкупно 92.558 членови, односно просечно по 3.9 членови по 

домаќинство-корисник.43 

Табела 2: Корисници на социјална парична помош над 18 години, на 1.000 население, 2008-2018  
 

година 2018 2016 2014 2012 2010 2008 

корисници 14.1 17.6 20.9 20.7 27.9 33.4 

извор: Државен завод за статистика, МАКСтат база на податоци  
 

Од табелата се гледа значајниот пад на корисниците на СПП во последнава деценија. Така, 

ако во 2008 г. 33.4 лица над 18 години на една илјада население биле корисници на СПП, во 2018 г. 

тој број е сведен на 14.1 лица. Од една страна, тоа е уште еден показател за намалувањето на 

сиромаштијата и невработеноста и подобрувањето на економската состојба, но, од друга, говори и 

за “нерелевантноста“ на овој инструмент поради неговиот мал износ и несоодветниот опфат.  

Гарантирана минимална помош. Со ЗСЗ од 2019 г. СПП се реформира и надградува во 

нов надоместок - гарантирана минимална помош (ГМП). Целта на реформата беше да се намали 

сиромаштијата и да се зголеми ефективноста и ефикасноста на социјалните трансфери. Притоа, 

основицата за ГМП е значително зголемена за да се обезбеди поголемо влијание на намалување на 

сиромаштијата. Исто така, се предвидува зајакната активација на корисниците на ГМП на начин 

што работоспособните членови на домаќинството треба да се вклучат во АППТ заради нивно 

оспособување за работа и вработување. Ова подразбира задолжително континуирано присуство на 

обуки како и прифаќање на понуда за вработување. Во исто време на корисниците им се обезбедува 

 
39 Агенција за вработување на РСМ, 2020, “Годишен извештај за 2019 година“, Скопје 
40 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Национална стратегија за вработување 2021-2027 година“, Скопје  
41 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Национална стратегија за вработување 2021-2027 година“, Скопје 
42 Државен завод за статистика, 2019, “Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2018 година“, Соопштение, 23.12.2019 
43 Државен завод за статистика, “Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2018 година“,  октомври 2019;  



 
 

поддршка за комплетирање на нивното образование и стекнување вештини за да станат 

конкурентни на пазарот на трудот. 
 

Табела 3: Домаќинства-корисници на СПП (2018г.) и домаќинства-корисници на ГМП (2021г.)  
 

број на домаќинства  

корисници на СПП 2018 
број на домаќинства  

корисници на ГМП 2021 
раст на корисници 

23.562 36.268 53.9% 
извор: МТСП 
 

Податоците од табелата ги потврдуваат изнесените сознанија за недоволно соодветниот и 

нецелосен опфат на претходниот инструмент СПП. Заклучно со ноември 2021 г., согласно 

тековните евиденции на МТСП, 36.268 домаќинства се корисници на ГМП. Секако, во однос на 

овој огромен раст треба да се земат предвид олеснетите услови за остварување на правото на ГМП 

што важеа од април до декември 2020 г. во контекст на пандемијата. Растот на корисници на ГМП е 

присутен во сите региони. Според бројноста на домаќинството, 28.2% од корисниците се самечки 

домаќинства, 23.5% двочлени, а 17.9% четиричлени домаќинства. Домаќинствата корисници на 

ГМП со пет и повеќе члена се застапени со 10.7%. Според главата на домаќинството, 35.8% се 

жени, а 64.2% мажи. Според етничката припадност, 41.8% се Албанци, 26.5% Македонци, 19.9% 

Роми. Притоа, над 40% од новите корисници на ГМП во 2020 г. биле домаќинства со деца, најчесто 

од албанска и ромска етничка заедница.44 Големиот пораст на корисници заедно со зголемениот 

износ на надоместокот се очекува да влијае на намалувањето на сиромаштијата.  

Со новиот ЗСЗ во насока на олеснување на животот и поголемо социјално вклучување на 

лицата со попреченост, се проширија и паричните права поврзани со лицата со попреченост. Во 

2020 г., согласно евиденциите на МТСП, бројот на корисници на паричен надоместок за 

попреченост изнесува 9.699. Бројот на корисници на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице, за истата година, изнесува 45.973.  

Редизајнираните права на парична помош треба да се гледаат интегрално - како семеен пакет 

на права во согласност со потребите на домаќинствата. Со напоредната реформа во областа на 

заштитата на децата, се овозможи корисниците на ГМП да можат да користат детски додаток, како 

и образовен додаток за деца кои редовно посетуваат настава во основно и средно училиште.  

Надоместокот во случај на невработеност изнесува до 50% од просечната плата на лицето 

во последните 24 месеци од вработувањето. Времетраењето на надоместокот зависи од работниот 

стаж и се движи од едномесечен надоместок за стаж до 9 месеци до една година за работници со 

стаж над 25 години. На крајот на 2019 година, помалку од 3% од евидентираните невработени лица 

остварија право на надоместок во случај на невработеност, во вкупен годишен износ од 26 милиони 

евра. Во периодот 2012-2019, бројот на невработени што го оствариле правото на надоместок во 

случај на невработеност се намалил за пет пати (од над 21.000 лица на помалку од 5.000 во 2019), 

што се должи на подобрените услови на пазарот на труд и построгите законски одредби. 

Надоместокот за енергетска сиромаштија е наменет да им помогне на домаќинствата во 

социјален ризик во покривањето на трошоците во текот на грејната сезона. Неговиот износ е 1.000 

денари месечно и го добиваат домаќинствата корисници на ГМП и корисниците на социјална 

пензија. Последната достапна бројка на корисници на овој надоместок, согласно тековните 

евиденции на МТСП за ноември 2021 г., изнесува 45.914 домаќинства-корисници.   

Во Буџетот за 2022 г. се планирани вкупно 124 милиони евра за социјални надоместоци.45  
 

 

 
44 Blazevski N.M., 2022, “Study on impact of social benefits towards labour activation of vulnerable groups”, се уште необјавено   
45 Овие средства се наменети за: ГМП; надоместок за попреченост; надоместок за помош и нега од друго лице; надоместок на плата 

за скратено работно време (поради нега на детето со попреченост и најтешки облици на хронични заболувања); додаток за домување; 

траен надоместок (за згрижувач кој згрижува лице во семејството и родител кој се грижи за дете со попреченост); еднократна 

парична помош (на лице или на семејство кое се нашло во состојба на социјален ризик, како и на лице и семејство заради претрпена 

природна непогода или епидемија и подолго лекување во здравствена установа на член на семејството); право на здравствена 

заштита; право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство; 

сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа; парична помош за социјална 

сигурност за старите лица (над 65 годишна возраст). Буџет на РСМ за 2022 година 



 
 

3.2.2. Социјални услуги   
 

Бројот на корисници на социјалните услуги во домот, во дневните центи и центрите на 

заедницата и останатите алтернативни форми на грижа и давање услуги отворени и воспоставени 

низ целата држава, е во постојан пораст. Така, ако во 2015 г. биле опфатени во просек 1.750 

корисници од различни ранливи категории, веќе во 2018 г. опфатот изнесувал 3.058 корисници.  

 Вкупниот број на корисници на социјални услуги во 2020 г. изнесува 4.629 лица и е речиси 

непроменет во однос на претходната година. Од нив 454 се услуги во домот, 1.728 услуги во 

заедницата и 2.447 услуги на вон-семејна заштита (во наведените 2.447 се содржани и 1.559 

сместени во домовите за стари лица, како и 226 лица опфатени со организирани живеење).46 Бројот 

на лица сместени во резиденцијални установи на социјална заштита во 2020 г. изнесуваше 261. 

Согласно стратегијата за деинституционализација и оперативните планови на МТСП до крајот на 

2022 година треба целосно да се комплетира првата фаза од процесот и за сите штитеници да се 

обезбеди замена со друг соодветен облик на вон-семејна заштита. 

Согласно добиените податоци од Заводот за социјални дејности во 2020 г. услугата за лична 

асистенција се испорачува кон корисниците во десет ЦСР. Заклучно со месец август 2020 г. 

услугата ја користеле 146 корисници во целата држава, а ја давале 107 лични асистенти кои ги 

исполнуваат критериумите.47 

 Вкупниот број на лица сместени во станбени единици за живеење со поддршка или групни 

домови изнесува 226 и тој не е воопшто променет во однос на претходната 2019 г.48 

Во земјата во 2020 г. беа активни 35 дневни центри за лица со попреченост со вкупно 495 

корисници.49 

Во 2020 г. во земјата функционираа вкупно 214 згрижувачки семејства во кои се сместени 

387 корисници и 79 роднински згрижувачи во кои се сместени 107 корисници.50  

Децентрализација. Во функција на децентрализацијата со ЗСЗ е предвидено востановување 

на општински и регионални Совети за социјална заштита. До крајот на 2021 г. функционални се 11 

од потребните 81 општински совети за социјална заштита и 7 од потребните 8 совети за социјална 

заштита на планските региони. До крајот на 2020 г. беа подготвени и усвоени десет општински 

акциски планови за унапредување на социјалната заштита со фокус на социјалните услуги.51 Во 

функција на развојот на социјалните услуги од општините во 2019 г. отпочна со реализација 

Проектот за подобрување на социјалните услуги финансиран од заем на Светската банка. Една од 

главните цели на проектот е развој и подобрување на квалитетот на социјалните услуги во 

локалните заедници, согласно потребите на граѓаните и зголемување на пристапот до социјалните 

услуги наменети за ранливите групи граѓани, постарите лица, лицата со попреченост и други лица. 

На јавниот повик за пројавување на интерес за развој на социјални услуги се пријавија вкупно 65 

општини. Притоа, беа одобрени вкупно 24 проекти во кои се вклучени вкупно 31 општина. Притоа, 

се сервисираат следниве услуги: 16 услуги за помош и нега во дом, 3 услуги за дневен престој за 

деца со попреченост и индивидуален третман, една услуга за рехабилитација и реинтеграција, еден 

дневен центар за активно стареење и една услуга за советување.52 Вкупниот планиран број на 

корисници на сите овие услуги е 995 лица, при што 95% од корисниците се лица над 65 години.  

Плурализација. Процесите на плурализација веќе даваат резултати. До крајот на 2020 г. беа 

лиценцирани вкупно 20 даватели на социјални услуги (12 за услуги во домот, 2 за услуги во 

заедницата и 6 за услуги на вон-семејна заштита), за веќе на крајот на 2021 тој број да порасне на 62 

 
46 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
47 ЈУ Завод за социјални дејности, 2020, “Извештај за услугата за лична асистенција на лица со попреченост“, Скопје  
48 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
49 пресметки на авторот врз основа на податоци од МТСП 
50 ЈУ Завод за социјални дејности, 2020, “Сместување во згрижувачко семејство и кај роднини згрижувачи“, Скопје  
51 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
52 Влада на РСМ, 2021, “Програма за остварување на социјалната заштита за 2022 година“, Службен весник на РСМ, 293/2021 



 
 

лиценцирани даватели, од кои 31 за услуги во домот, 8 за услуги во заедницата, 20 за услуги на вон-

семејна заштита, 2 за услуги на советување и 1 давател на услуги на стручна помош и поддршка.  

Деинституционализација. Преселбата на корисниците од институциите во заедницата се 

спроведува интензивно. Така, на почетокот на 2017 г. во шесте социјални резиденцијални 

институции во земјата беа сместени вкупно 482 корисници, додека на крајот на 2019 г. во нив беа 

сместени 274 корисници, со што бројот на корисници во институционална грижа се намали за 43%. 

Фокусот беше ставен на децата под 18 годишна возраст при што оваа категорија е целосно извадена 

од институциите. Процесот на деинституционализација на лицата со попреченост се реализира, 

пред сè, преку воспоставување на нов облик на грижа во заедницата, преку формирање на служби 

за организирано живеење со поддршка. За обезбедување грижа во заедницата беа воспоставени 20 

групни домови за деца, во кои се сместени вкупно 93 корисници под 18 годишна возраст (или, во 

просек, помеѓу четири и пет деца). Во згрижувачките семејства во земјата се сместени повеќе од 80 

деца кои претходно беа во резиденцијалните социјални институции. Возрасните лица од 

институциите се сместени во новоформирани единици за живеење со поддршка. За зголемен 

опфатот со вонинституционална грижа на деинституционализирани корисници, неопходно е овој 

процес и понатаму да продолжи преку проширување на мрежата на соодветни форми и служби, 

обезбедување на потребни просторни капацитети, воведување на нови услуги, како и обезбедување 

на потребна обука и едукација на стручни лица за работа со овие корисници.  

 

3.2.3. Здравствено осигурување на социјално ранливите категории  
 

 

Согласно податоците на ФЗО за 2020 г., според основот на здравствено осигурување, вкупно 

осигурени се 1.859.835 лица од кои 1.179.880 се лично осигурени, а 679.955 се членови, односно 

вредноста на коефициентот на сооднос на осигуреници и членови изнесува 0,58. Вредноста во 

Полошкиот регион e највисока 0.79 што укажува на тоа дека бројот на членови е споредбено 

најблиску до бројот на носители, односно оние за кои се плаќа до оние кои плаќаат придонес на 

здравствено осигурување. Најниска вредноста на овој коефициент е во Источниот регион каде 

изнесува 0,43. Бројот на лицата осигурени преку програмата на Министерството за здравство (МЗ), 

односно оние што не се осигурени по ниту еден друг основ, изнесува 255.916 и е зголемен во однос 

на претходната година за 5.810 лица. Во структурата на носителите на осигурување, најголем дел се 

вработените лица околу 47%, потоа пензионерите со 28%, невработените и лицата осигурени преку 

МЗ со 22%. Тоа значи дека на две активно вработени лица, во просек доаѓа едно лице во пензија и 

едно невработено лице односно лице за кое осигурување плаќа МЗ.53 

Согласно Законот за здравствено осигурување, осигуреничките во работен однос имаат 

право на надоместок за отсуство од работа поради бременост, породување и мајчинство. Овој 

надоместок од 2012 г. е на товар на МТСП, а негово администрирање  врши ФЗО. Во 2020 г. 

остварени се 9.044 породилни надоместоци од вкупно 246.913 вработени жени, или бројот на 

доделени права на 1.000 осигуренички изнесува 36. Највисока вредност - 45 овој индикатор има во 

Полошкиот регион што соодветствува со високата стапка на наталитет во овој регион. Најниска 

стапка има Вардарскиот регион каде на секои 1.000 осигуренички доделени се 29 права на 

породилно отсуство. Во споредба со претходната 2019 г., вкупниот број на породилни отсуства 

бележи намалување за околу 11%. Во 2020 г., 47 мажи оствариле право на надоместок за породилно 

отсуство, што претставува намалување во однос на 2019 кога 63 мажи го оствариле ова право.54 

 

3.2.4. Услови на домување 

Во 2019 г. вкупниот број на новоизградени завршени станови во земјата изнесуваше 6.069. 

Од нив најмногу се завршени во Скопскиот регион - дури 59.7% од вкупниот број. Најмалку 

станови се изградени во Североисточниот регион - само 1.4%.55   

 
53 Фонд за здравствено осигурување на РСМ, 2021, “Годишен извештај за 2020 година“, Скопје, мај 2021 
54 Ibid.  
55 Државен завод за статистика, 2021,“Регионите во РСМ, 2021“, Скопје 2021 



 
 

Просечната корисна станбена површина по една станбена единица во РСМ е 71 м2, односно 

21 м2 по лице. Просечниот број на соби во домаќинството изнесува 3.6, односно, просечно по 1 соба 

по член на домаќинство.56  

Социјална исклученост во домувањето претставува комплексен социјален феномен во силна 

корелација со останатите форми на социјална маргинализација. Најчесто се пројавува како 

супстандардно или сиромашно домување, изразено преку неквалитетна и небезбедна конструкција, 

недостаток на комунални приклучоци и друга инфраструктура, и паралелно со тоа - пренаселеност 

на домот, изразена во потпросечна корисна станбена површина по член на домаќинството; или како 

правна несигурност, главно поврзана со големиот број нелегални градби во земјата, вклучувајќи 

немање пристап до извори на финансирање за унапредување на условите на домување. Факторите 

кои истото го условуваат се главно материјална сиромаштија, ниското ниво на образование, 

невработеноста, други форми на маргинализација, а во одредени случаи и наследените  социо-

културни околности. Супстандардното и сиромашното домување вклучува нестабилни, не многу 

солидни конструкции, како и домови кои заради низа технички недостатоци се третираат како 

нездрави и носат ризици од болести. Во 2017 г. 14% од домаќинствата имале проблеми со лошите 

услови на живеење (покриви што протекуваат, влажни ѕидови, искршени и гнили прозорци).57 

Несоодветно греење, отсуството на соодветни приклучоци кон електричната, водоводната и 

канализационата мрежа се исто така многу чести меѓу супстандардните домови, како и нелегалната 

или непрописна градба. Во однос на снабденоста на станот со различни санитарни услови, 95% од 

домаќинствата располагаат со внатрешен тоалет (97% во урбаните, а 91% во руралните средини).58 

Од вкупно новоизградените 5.622 живеалишта во 2017 г. само 58, односно 1% се некаков 

облик на државна или јавна инвестиција. Истовремено, во истата година, само 0,1% од 

домаќинствата се корисници на државен стан.59 Оваа состојба укажува на потребата од системски 

приод во регулирањето на социјалното домување во земјата. Една од целите на Владината Годишна 

програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на државата е 

изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи. Со оваа програма, за 

периодот 2007-2023, е предвидена изградба на вкупно 32 објекти со 1.725 стана. Големината на 

становите е од 35 до 45 м2. 60 Во периодот 2007-2020 изградени се 18 објекти со вкупно 842 стана 

во 17 општини во сите плански региони.61 Заклучно со крајот на 2020 г. физичкиот напредок на 

целиот проект изнесува просечно 53%.  

 

3.3. Заштита на децата                    

Учеството на најмладите во вкупното население на земјата во последнава деценија во 

континуитет опаѓа. На национално ниво, уделот на децата до 14-годишна возраст од 18.3% во 2008 

г. паднал на 16.2% во 2020 г.62 Падот на уделот на најмладата популација е присутен во сите 

плански региони. Сепак, падот е најмногу изразен во Полошкиот регион со дури 4.7 процентни 

поени, како и во Југозападниот регион со 4.2 процентни поени, а најмалку во Скопскиот регион со 

0.2 процентни поени. Скопскиот регион има најголем удел на најмладата популација од 18.4% во 

вкупното население, додека убедливо најмал удел од 13.8% има во Источниот регион.63  

 3.3.1. Надоместоци за заштита на децата  

  Од погоре наведените податоци видовме дека, гледано по возрасни групи, сиромаштијата е 

најголема кај најмладите (0-17 години) и изнесува 27.8% во 2019 г. Исто така, гледано по 

 
56 Државен завод за статистика, 2018, “Анкета за приходи и услови за живеење, 2017 година“, Скопје, декември 2018 
57 Ibid.  
58 Ibid.  
59 Државен завод за статистика, 2018, “Потрошувачка на домаќинствата во РМ, 2017“, Скопје, мај 2018 
60 Распределбата на овие станови под закуп се врши согласно „Одлуката за распределба на социјалните станови како и условите за 

нивно користење изградени по програмата за изградба и одржување на станови сопственост на РСМ“. 
61 “Годишна програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на РСМ за 2021 година“, Службен 

весник на РСМ 14/2021 
62 Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци 
63 Државен завод за статистика, “Регионите во РСМ, 2020“; “Регионите во РМ, 2009“ 



 
 

домаќинства, сиромаштијата е најсилно изразена кај многудетните домаќинства - 44.7%, и кај 

самохраните родители - 42.6%.64 Токму затоа, намалувањето на детската сиромаштија треба да биде 

клучен приоритет.    

  Правата за заштита на децата како парични надоместоци имаат за цел преку обезбедувањето 

на материјална помош на родителите да им помогнат за издржување, подигање, грижа и заштита на 

детето. Во рамките на средствата утврдени со Буџетот за 2022 година се предвидува парични 

примања да користат во просек повеќе од 100.000 деца.65  

  Согласно Законот за заштита на децата, паричните надоместоци се остваруваат како право 

на: детски додаток, додаток за образование, посебен додаток, еднократна парична помош за 

новороденче, партиципација и родителски додаток за дете. Реформата на паричните надоместоци 

од 2019 г. беше насочена кон зголемување на пристапот до правото на детски додаток, воведување 

на додаток за образование за деца од училишна возраст од семејства со ниски примања и од 

семејства-корисници на ГМП, трансформација на родителскиот додаток, како и партиципацијата во 

трошоците за детски градинки на самохраните родители корисници на ГМП. 

Детски додаток. Последнава децинија бележевме силен и континуиран пад на корисниците 

на детскиот додаток. Стапката на корисници на детски додаток до 18-годишна возраст во 2008 г. 

изнесуваше 7.2%, во 2013 падна на 3.8%, за во 2018 да падне на само 2.1%.66 Токму поради ваквите 

регистрирани состојби се пристапи кон промена на критериумите за остварување на ова право и со 

законските измени од 2019 г. се овозможи полесен пристап до детскиот додаток за семејства со 

деца кои имаат ниски приходи, односно, се отстрани условот семејството да мора да има вработен 

член, услов кој дотогаш беше клучен во остварувањето на правото на детски додаток. Така, за само 

две години беше постигнат огромен раст на корисниците - од 2.1% во 2018 г. на 9.5% во 2020 г.,  

кога овој додаток го добиле вкупно 40.306 деца од вкупно 18.893 семејства.67 Притоа, во 

Североисточниот регион додатокот го добиваат 15.2% од децата, додека во Полошкиот само 5.2%.68 

Додаток за образование. Новина во детската заштита е и воведувањето на образовниот 

додаток за деца кои редовно посетуваат настава во основно и средно училиште, заради поддршка на 

родителите во подмирувањето на училишните трошоци, со што се влијае и врз превенција на 

раното напуштање на училиштето.69 Според податоците од последниот мерен квартален период за 

2020 г. правото на овој додаток го оствариле 26.167 корисници, односно над 10% од вкупниот број 

на ученици во основното и средното образование во земјата. Притоа, најголем опфат има во 

Североисточниот регион од 17.6% од учениците, а над националниот просек се и Пелагонискиот со 

12.6% и Полошкиот регион со 11.3%. Најмал опфат има во Скопскиот со 6.6%, како и во Источниот 

и Југоисточниот регион со 7%, односно 7.6%.70 Висината на додатокот за образование изнесува 700 

денари месечно, односно 8.400 денари годишно за ученици во основното образование и 1.000 

денари месечно, односно 12.000 денари годишно за ученици во средно образование.71  

Посебен додаток. За децата со специфични потреби кои имаат пречки во телесниот или 

менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26-годишна возраст се обезбедува 

посебен додаток како паричен надоместок. Во последнава деценија расте опфатот на деца со 

посебни потреби со овој надоместок. Така во 2008 г. корисници се 0.7% од лицата до 26-годишна 

возраст за во 2019 тој број да порасне на 1.1%. Најголем опфат од 1.5%, а воедно и најголем пораст 

во последнава деценија има во Пелагонискиот, а најмал опфат од 0.8% има во Полошкиот регион.72  

 
64 Државен завод за статистика, 2020, “Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година“, Соопштение, 14.12.2020 
65 Влада на РСМ, 2021, “Програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2022 година“, Службен весник на РСМ, 293/2021 
66 Државен завод за статистика, “Регионите во РСМ, 2019“; “Регионите во РМ, 2014“; “Регионите во РМ, 2009“ 
67 Државен завод за статистика, 2021, “Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2020 година“, Скопје 
68 Државен завод за статистика, “Регионите во РСМ, 2021“ 
69 Претходното право на условен паричен надоместок кое сега се трансформира во додаток за образование, беше наменето само за 

деца од средно образование од семејства корисници на СПП и детски додаток, а со реформите истото се прошири и за деца во 

основно образование, но и за сите домаќинства со ниски приходи. Согласно претходно важечката регулатива ова право како условен 

паричен надоместок го остваруваа 2.877 корисници. 
70 пресметки на авторот врз основа на податоци од МТСП   
71 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 

реформи во вработувањето и социјалната политика (р) ЕСРП2022“ 
72 Државен завод за статистика, “Регионите во РСМ, 2021“; “Регионите во РМ, 2009“ 



 
 

Согласно податоците на ДЗС во 2020 г. регистрирани се 27.649 корисници на  родителски 

додаток за дете, кој се исплаќа за трето и четврто дете.73 

Вкупната проектирана буџетска позиција за сите надоместоци за заштита на децата за 2022 

година изнесува 4.2 милијарди денари.74 

 

3.3.2. Згрижување и воспитание на децата  

Згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст како дејност се 

организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, 

културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за 

поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на 

детето до 6 години живот, односно до вклучување во основното образование и се обезбедува и 

остварува во детска градинка. Дејноста се остварува и во центри за ран детски развој, кои 

спроведуваат програма за рано учење и развој на деца од предучилишна возраст од 3 до 6 години, 

односно до поаѓање во основно училиште. Дејноста на детските градинки се остварува преку 

организирање и спроведување на програми кои според времетраењето на програмата се програми 

за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за 

продолжен престој, вонинституционални форми на активности со деца, а во центрите за ран детски 

развој според времетраењето се организираат и спроведуваат скратени програми во траење од три 

часа дневно, со флексибилно работно време според потребите на родителите и заедницата. 
 

Табела 4: Деца на возраст од 0 до 5 години во детски градинки, (%), одбрани години 2009-2020 
 

година 2020* 2019 2014 2009 

удел 19.7 28.0 19.1 15.6 

извор: Државен завод за статистика, МАКСтат база на податоци 

*податоците за 2020 година не може да сметаат за референтни поради ограничувањата на бројот на деца кои можеа да  престојуваат 

во детските градинки предизвикани од Ковид пандемијата 
 

Табелата сведочи за значаен и континуиран раст на опфатот на деца во детски градинки во 

последнава деценија. Бројот на деца во детски градинки е речиси двојно зголемен на национално 

ниво во периодот 2009-2019. Сепак, тој и понатаму е далеку под параметрите на ЕУ. Гледано по 

региони, најголем опфат во континуитет има Источниот регион со 45.4%, како и Вардарскиот со 

38%. Со далеку најмал опфат, и покрај остварениот напредок, останува Полошкиот регион со само 

11%. Под националниот просек се уште и Југозападниот и Североисточниот плански регион.75  

Според податоците на ДЗС, во 2019 г. (состојба - 30 септември), вкупниот број деца во 

установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки/центри за ран детски развој 

изнесува 38.094, што претставува зголемување за 1,3% во однос на претходната 2018 г. Од 

вкупниот број на опфатени деца, 235 се со пречки во развојот.76 Според ДЗС, во 2020 г. (состојба - 

30 септември), вкупниот број деца во установите за згрижување и воспитание на деца - детски 

градинки/центри за ран детски развој изнесува 26.589 што претставува намалување од 30% во 

однос на 2019 г. и се должи исклучиво на рестриктивните мерки предизвикани од пандемијата.77 

Оттаму, како референтна од аспект на планирањето и развојот на дејноста треба да се земе 2019 г.   

Според податоците на МТСП згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна 

возраст во 2020 г. се остваруваше во 105 установи за деца - детски градинки од кои 76 јавни детски 

градинки со вкупно 320 објекти и 29 приватни детски градинки со вкупно 30 објекти. Во 2020 г. беа 

 
73 Државен завод за статистика, 2021, “Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2020 година“, Скопје 
74 Буџет на РСМ за 2022 година 
75 Државен завод за статистика, 2021, “Регионите во РСМ, 2021“, Скопје 
76Државен завод за статистика, 2020, “Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 

во 2019 година“, Соопштение, 26.02.2020 
77 Државен завод за статистика, 2021, “Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 

во 2020 година“, Соопштение, 26.02.2021 



 
 

отворени 12 јавни градинки и 2 приватни градинки со што се креираше капацитет за најмалку 761 

деца.78 Во рамките на 15 јавни општински установи за деца има 35 центри за ран детски развој.  

Согласно годишната програма за 2022 година дејноста ќе се остварува во вкупно 77 јавни 

детски градинки распоредени во 66 општини. Покрај тоа во 21 општина ќе функционираат 43 групи 

за згрижување на деца во други просторни услови. Дејноста ќе се остварува и во 30 приватни 

детски градинки.79 

Со Стратешкиот план на МТСП до 2023 г. проектирано е зголемување на опфатот на деца од 

предучилишна возраст за 18% вкупно, од кои во јавните градинки за 15%, а во приватните за 3%.80 

Согласно Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 

2022 г. се обезбедени инвестиции од вкупно 152 милиони денари,81 а согласно буџетските проекции 

и во наредните две фискални години - 2023 и 2024 се планираат по 130 милиони денари.82 

Во учебната 2020/2021 на национално ниво во детските градинки запишани се вкупно 29.660 

деца на возраст од 0-6 години, од нив 347 деца односно 1.2% се деца Роми (треба да се забележи 

дека во претходната непандемиска 2019 г. оваа бројка изнесуваше 762 ромски деца). Од вкупната 

бројка на деца Роми вклучени во детските градинки вкупно 90 деца или 26% се ослободени од 

партиципација. До крајот на 2020 година, вкупно 20 општини ја имаат прифатено препораката за 

ослободување од партиципација на деца Роми во социјален ризик. Согласно Стратешкиот план на 

МТСП предвидено е опфатот на ромските деца да достигне 2% од вкупниот број на корисници. 

Во 2018 г. износот доделен за рано детско образование беше само 0.29% од БДП, во 

споредба со просечни 0.6% од БДП во земјите на ЕУ. Во 2018 уделот на 4-годишни деца запишани 

во предучилишно образование беше 39% (во споредба со 93% во ЕУ).83 Согласно проекциите на 

Националната стратегија за вработување 2021-2027, уделот на средствата доделени за рано детско 

образование би бил зголемен на 0.6% од БДП до 2027 г., кога тоа би опфатило најмалку 50% од 

децата на 4-годишна возраст. Државата троши повеќе на средно и терцијарно образование (0.8% од 

БДП за 2019), а помалку на раното детско образование (0.29% од БДП).84 Соодветното инвестирање 

во раното учење би било од суштинско значење за справување со сиромаштијата и намалување на 

нееднаквоста.85 Се очекува повисоките инвестиции во раното детско образование да имаат мерливо 

влијание врз вработувањето, особено за жените, односно би придонеле значајно за намалувањето на 

родовиот јаз во вработеноста од 3.1 до 4.4 процентни поени.86 

 

3.4. Пензиски систем и грижа за возрасните лица 

Населението во РСМ во континуитет старее. Бројот на населението над 65 години, како и 

неговото учество во вкупното население е во континуиран пораст кој што се очекува да продолжи и 

во наредните децении со забрзано темпо во однос на претходниот период. Во периодот 2010-2020, 

учеството на старото население (65 и повеќе години) е зголемено од 11.7% на 14.6%.87 Со тоа, 

спаѓаме во групата земји кои демографски се карактеризираат како земји со старо население. 

Таквиот тренд на пораст на старото население е карактеристичен за сите плански региони, 

при што највисок удел на лицата над 65 години имаат Пелагонискиот и Источниот регион со 17.3% 

од вкупното население, а најмал удел на оваа возрасна група има во Полошкиот - 10.2%. Во 

периодот 2008-2018, најголем раст на уделот на оваа возрасна група има во Источниот регион - за 

близу 4 процентни поени, а најмал во Полошкиот регион - од 1.3 процентни поени.  

 
78 Министерство за труд и социјална политика, 2021, “Годишен извештај за 2020 за спроведувањето на Ревидираната рограма за 
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80 МТСП, 2020, “Стратешки план на МТСП 2021-2023“ 
81 Влада на РСМ, 2022, “Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2022 година“, Службен 

весник на РСМ, 15/2022 
82 Буџет на РСМ за 2022 година 
83 МТСП, 2021, “Национална стратегија за вработување 2021-2027 година“, Скопје 
84 Ibid. 
85 UN Women, 2019, “Investing in free, universal childcare in the Republic of North Macedonia“, UN Women 
86 Ibid. 
87 Државен завод за статистика, МАКСтат - база на податоци  



 
 

 

3.4.1. Пензиски систем 
 

Во последниов десетгодишен период (2010-2020) вкупната стапка на пораст на бројот на 

пензионери во земјата се движи од 1.3 до 2.4, при што стапката на пораст на корисниците на 

старосна пензија изнесува од 2.7 до 4.5, додека стапката на пораст на корисниците на инвалидска 

пензија е негативна во континуитет и се движи од - 2.1 до - 6.0. 
 

Табела 5: Број и структура на корисници и просечен износ по вид на пензија, декември 2021 
 

Вид на пензија број на корисници  

на пензија 

% удел просечен износ на  

исплатена пензија (денари) 

Семејна пензија 
76.070 22,95 12,696.00 

Инвалидска пензија 30.134 9,13 14,296.00 

Старосна пензија 
222.366 67,60 17,140.00 

Вкупно 
328.570 100 15,876.00 

извор: Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ 

Како што веќе видовме при анализата на општите и посебните стапки на сиромаштијата, 

гледано според статусот на економската активност, стапката на сиромаштија е најниска кај 

пензионерите. Таа за 2019 година изнесува само 7.7% и е пониска дури и од онаа кај вработените 

лица која изнесува 8.5%. Притоа, треба да се забележи драстичната разлика од родов аспект - 

стапката на сиромаштија за пензионерите мажи изнесува 11.1%, додека за жените само 2.4%. 

Гледано според возрасни групи, повторно, стапката на сиромаштија е најниска кај 

населението над 65 години и за 2019 изнесува 14.8% (кај мажите 15.6%, а кај жените 14.1%). 

Пензиите имаат извонредно значајно влијание врз намалувањето на сиромаштијата. Така, во 

2019 г. стапката на сиромаштија пред пензиските трансфери изнесува 41.1%, а со вклучувањето на 

пензиите се намалува на 25.4%.   

Соодносот на осигуреници и пензионери. Според податоците на ФПИО на крајот од 2020  

бројот на осигуреници изнесуваше 571.863, додека бројот на корисници на пензија изнесуваше 

326.295, или во сооднос 1,8 осигуреника на 1 пензионер.88 Овој параметар на т.н. системска 

зависност во последнава деценија е значително подобрен. Така, во 2005 г., овој сооднос беше само 

1,3 вработени на 1 пензионер, односно 761 корисници на пензија на 1.000 вработени. Инаку, на 

почетокот на транзицијата, во 1991 г. овој сооднос изнесуваше дури 3 вработени на 1 пензионер.  
 

Табела 6: Број на осигуреници и корисници на пензија и соодносот на системска зависност, 1991-2020  
 

 

година 

број на 

осигуреници  

 

број на 

корисници  

на пензија 

број на корисници  

на пензија на  

1.000 вработени 

сооднос  

осигуреници / 

пензионери 

1991 534.887 180.749 338 3.0 

1995 427.658 219.307 513 2.0 

2000 367.162 241.221 657 1.5 

2005 348.500 265.152 761 1.3 

2010 466.280 273.751 587 1.7 

2015 558.821 299.640 536 1,9 

2020 571.863 326.295 569 1.8 
извор: Годишни извештаи на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување    

 Соодносот помеѓу осигурениците и пензионерите е најповолен во Скопскиот регион и со 2.4 

е значително повисок од националниот. Над националниот просек е само уште Полошкиот регион. 

Сите останати шест региони имаат понизок сооднос од националниот просек, а состојбите се 

најнеповолни во Вардарскиот и Југозападниот регион каде коефициентот е под 1.5.89 

 
88 Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ, 2021, “Извештај за работата на ФПИО во 2020 година“, Скопје 
89 сопствени пресметки врз основа на податоци од ФПИО 



 
 

Односот на просечната пензија и просечната нето плата. Односот на просечната пензија 

пресметан како процент од просечната нето плата е важен индикатор за пензискиот систем. Во 2001 

г. просечната пензија изнесуваше 61.7% од просечно исплатената нето плата, за во 2010 да падне на 

47.9%. Во декември 2021 г. просечната пензија изнесуваше 53% од просечната нето плата. 
 

Табела 7: Учество на просечната пензија во просечната нето плата, 2001-2021 година 
 

година 2001 2005 2010 2015 2021 

учество 61.7% 56.7% 47.9% 57.5% 53.0 % 

извор: Годишни извештаи на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ   

Врз основа на погоре изложените параметри може да се заклучи дека иако во последнава 

деценија бројот на осигуреници расте, односот на просечната пензија во споредба со просечната 

нето плата стагнира, што ја зголемува нееднаквоста и ранливоста на пензионерите. Од друга страна,  

анализирајќи го движењето на стапката на сиромаштија, токму кај пензионерите, во споредба со 

сите други статусни групи, утврдивме најголем пад на оваа стапка во последнава деценија. Имено, 

стапката на сиромаштија кај пензионерите е повеќе од преполовена - од 15.9% во 2010 г. на 7.7% во 

2019 г. Додека, пак, во истиот период, кај невработените е намалена за околу 20% (од 50.6% во 2010 

на 41.7% во 2019), а кај вработените е намалена за 15% (од 9.9% во 2010 на 8.5% во 2019).  

Во 2019 г. донесен е Закон за социјална сигурност за старите лица, со цел зголемување на 

ефективноста на паричните давања за оваа категорија и намалување на сиромаштијата кај старите 

лица. Согласно податоците на МТСП овој надоместок, односно т.н. социјална пензија во декември 

2020 г. го примаа 8.573 лица над 65-годишна возраст кои не можат да обезбедат средства за 

егзистенција по други основи.90 Притоа, најмногу корисници на социјална пензија се регистрирани 

во Полошкиот - 3.012, а најмалку во Вардарскиот и Источниот регион - 448, односно 491 лица.91 

Треба да се истакне дека во долгорочната анализа на пензискиот систем значаен хендикеп 

претставува отсуството на ажурирани актуарски проекции. Имено, последните актуарски проекции 

се изготвени во 2015 година.92 Согласно актуарските проекции од 2015 г., бројот на пензионерите 

континуирано ќе расте до 2060 година за потоа да почне да се намалува. Соодносот меѓу 

осигурениците и пензионерите континуирано ќе се намалува во наредните децении достигнувајќи 

вредност од 1.4 во 2060 г. (за 2040 г. вредноста е проектирана на 1.6). До 2030 г., практично, целата 

работна сила ќе премине во системот со два столба. Првиот поголем број на пензионери од новиот 

систем ќе се појават околу 2025 г. Постепено, помеѓу 2025 и 2044 г., структурата на пензионерите 

значајно ќе се промени а веќе по 2060 г., сите пензионери ќе примаат пензија од системот со два 

столба, што значи дека транзицијата на пензискиот систем ќе биде комплетна.93 Согласно овие 

проекции уделот на просечната пензија во просечната плата континуирано ќе опаѓа во наредниот 

период и се очекува да изнесува 49% во 2040 г.94 
Постигнатите резултати во вториот и третиот столб во 2020 г. и покрај условите на глобална 

здравствена и економска криза го потврдуваат растечкиот тренд во капитално финансираното 

пензиско осигурување. Во 2020 г., вкупните средства и на задолжителните и на доброволните 

пензиски фондови пораснаа за 15% во однос на претходната година и достигнаа вредности од 

вкупно 87.3 млрд. денари за задолжителните пензиски фондови, односно 2.3 млрд. денари за 

доброволните пензиски фондови. Со тоа, вкупните средства на пензиските фондови во вториот и 

третиот столб достигнаа 13.5% од БДП за 2020 г.95  

 
90 МТСП, 2021, “Годишен извештај за 2020 година за спроведувањето на Ревидираната програма за реформи во вработувањето и 

социјалната политика (р) ЕСРП2022“, Скопје, мај 2021 година 
91 сопствени пресметки врз основа на податоци од МТСП 
92 Оттогаш, ФПИО не изготвува актуарски извештаи и проекции поради тоа што нема соодветно лиценциран персонал. 
93 ФПИОМ, 2015, “Актуарски извештај за пензискиот систем во РМ со актуарски проекции“, Скопје, декември 2015 
94 Транзициските трошоци на оваа реформа се очекува да бидат најголеми во периодот од 2025 до 2030 г. кога се очекува да 

достигнат и до 1.17% од БДП, по што ќе почнат да опаѓаат за целосно да исчезнат во 2045 година. Ibid.  
95 МАПАС Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, 2021, “Извештај за состојбите во капитално 

финансираното пензиско осигурување во 2020 година“, Скопје, јуни 2021 година 



 
 

Во 2020 се зголеми и опфатот на населението во вториот столб, односно 93% од вкупниот 

број на осигуреници во ФПИО или 56% од вкупното активно население се членови на вториот 

столб. Притоа, значителен процент (над 70%) од активното население на возраст од 15 до 49 години 

е вклучено во двостолбниот пензиски систем. Во задолжителните фондови, на крајотна 2020 година 

членуваа 529.983 членови.96 Анализата на структурата на членовите по возраст покажува дека 

членовите, во најголем број, се млади лица. Просечната возраст на членовите е 36 години.  

Иако бележи раст, сепак учеството на населението во третиот столб е сеуште скромно, 

односно само околу 2,7% од вкупното активно население се членови со доброволна индивидуална 

сметка. Во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, на крајот на 2020 г., има 

вкупно 26.016 членови, односно има пораст од 3,3% во однос на претходната година. Од вкупниот 

број членови во третиот столб 11.018 или околу 42% се членови со доброволна индивидуална 

сметка, додека 14.998 или околу 58% се учесници во пензиска шема со професионална сметка. 

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување овозможува членување и на лица кои 

не се државјани на РСМ (на крајот на 2020 г. само 0.02% од вкупниот број членови се странски 

државјани). Во третиот столб споредено со вториот има повеќе повозрасни членови. Просечната 

возраст на членовите е 46 години. Гледано по возрасни групи најголемо учество во доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување има кај активното население на возраст над 65 

години (околу 9% и мажи и жени) е вклучено во доброволното капитално финансирано пензиско 

осигурување. Овој податок покажува дека постои значаен потенцијал за развој на третиот столб. 

Структурата на инвестициското портфолио на задолжителните пензиски фондови во 2020 

година главно се состоеше од домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии од вредност 

(60%), депозити (10%), акции (3%), како и инвестиции во странство кои вклучуваат удели на 

инвестициски фондови (23%) и акции (5%). Структурата на инвестициското портфолио на 

доброволните пензиски фондови се состои од домашни инвестиции кои вклучуваат државни хартии 

од вредност (44%), депозити (14%), акции (8%), корпоративни обврзници (2%), како и инвестиции 

во странство, кои вклучуваат удели на инвестициски фондови (22%) и акции (6%).97  

Учеството на расходите за пензиско и инвалидско осигурување во БДП е во континуиран 

пораст. Во 2008 изнесуваше 9.6%, а во 2020 достигна историски највисоки 11.6%.98 Дефицитот на 

пензискиот систем за една деценија порасна од 2.9% од БДП во 2007 на 4.6% во 2017 г. Проекциите 

говорат дека без преземање на реформи учеството на овие расходи и во наредните две децении ќе 

расте.99 Во 2020 само 60% од вкупните расходи на ФПИО беа покриени со изворни приходи. Како 

клучни причини за ваквото високо учество на расходите, покрај објективниот тренд на стареење на 

населението, треба да се наведат и предвремените пензионирања, ад хок дополнителните 

зголемувања на пензиите, намалувањето на стапките на придонесите и укинувањето на 

придонесите со цел промовирање на вработувањето. Реформите, покрај елиминирањето на 

наведените волунтаристички практики, треба да доведат до изедначување на старосната возраст за 

пензионирање помеѓу мажите и жените, како и нејзино зголемување на 65 години. 

 

3.4.2. Сместување и грижа за возрасните лица 
 

Установите - домовите за стари лица обезбедуваат сместување, исхрана и здравствена 

заштита на возрасните лица. Во 2008 година во земјата имаше само 7 установи за сместување 

возрасни лица. Веќе во 2020 година активни беа 35 установи за возрасни лица. Од нив 5 јавни 

установи и 30 приватни установи за кои МТСП води регистар. Во два плански региони - 

Југозападниот и Полошкиот воопшто нема установи за сместување возрасни лица.100  

 
96 Ibid.  
97 И на двете нивоа, како на  ниво на задолжително капитално финанситано пензиско осигурување, така и на доброволно капитално 

финансирано пензиско осигурување, во седумгодишниот период 2014-2020 година, беше остварен просечен принос сведен на 

годишно ниво од 5,6% во номинален износ односно 4,9% во реален износ. Ibid.  
98 Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на РСМ, 2021, “Извештај за работата на ФПИО во 2020 година“, Скопје 
99 World Bank, 2019, “FYR Macedonia:Special Focus Note on Pension Reform“, 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/895551549468307274/pdf/134426-WorldBankSpecialFocusNotePensionsNovemberFINAL.pdf 
100 Државен завод за статистика, 2021, “Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2020 година“, Скопје   



 
 

Во нашата земја со институционалното сместување опфатени се само 0,5% од вкупниот број 

на стари лица. Во 2020 г. во сите 35 установи вкупно биле опфатени 1.559 лица, од кои 1.038 

жени.101 Во овие установи биле вработени вкупно 707 лица, од кои  577 жени.102 

Во последнава деценија е забележан изразен интерес за отворање на приватни домови за 

стари лица и е забележан силен раст на приватни установи. Во 2020 година во јавните установи беа 

сместени вкупно 436 лица, додека во приватните 1.123. Најголем дел од приватните установи за 

стари лица се сместени во Скопскиот регион, 26 од вкупно 30.  

Во овој контекст, треба да се истакне дека и ФПИО стопанисува со 14 пензионерски домови 

со вкупен капацитет од 380 станбени единици во кои се сместени корисниците на пензија. 

Согласно приоритетите од Националната стратегија за стари лица 2010-2020, активностите 

треба да се одвиваат во три насоки: обезбедување институционален третман - проширување на 

мрежата на установи за сместување и грижа за старите лица; обезбедување социјални услуги во 

заедницата - со проширување на мрежата на дневни центри за стари лица; и обезбедување 

социјални услуги во домот - воспоставување на центри за давање помош и нега во домашни услови 

за старите лица. 

Согласно Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита 

и домови за стари лица за 2022 г. се обезбедени инвестиции од вкупно 38.6 милиони денари,103 а 

согласно буџетските проекции и во наредните две фискални години - 2023 и 2024 се планираат по 

60 милиони денари за овие намени.104 

Уште еден индикатор за ранливоста на возрасните лица и респонсивноста на социјалниот 

систем претставува паричниот надоместок за помош и нега од друго лице, имајќи предвид дека 

најголем дел на корисниците се возрасни лица. Бројот на корисници на надоместок за помош и нега 

од друго лице, согласно податоците од МТСП, во 2020 г. изнесуваше вкупно 45.973 лица. 

 
 

4. РЕЗИМЕ НА ИНПУТИ ОД КОНСУЛТАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 
Клучни очекувани 

позитивни промени  

до 2042 година 

Образложение на потребите;  

очекувани придобивки 

Клучни мерки и активности за 

постигнување на промените 

Намалување на 

сиромаштијата  

на ниво на просекот на ЕУ 

 

Достоинствен живот за секој 

поединец и семејство 

Отворање нови работни места; 

Обуки, доквалификации и 

преквалификации на долгорочно 

невработените лица; 

Поголема ефективност на ГМП 

Намалување на 

социјалната исклученост 

на ниво на просекот на ЕУ  

Социјална вклученост на 

најголемиот дел на населението 

во сите сегменти на 

општествениот живот; 

Без дискриминација по ниту 

една основа; 

Еманципирани граѓани кои ги  

прифаќаат различностите и 

живеат продуктивно со нив 

 

Подобар образовен систем; 

Доволно работни места; 

Континуирано подобрување на вештините 

кај невработените; 

Едукација на населението во врска со 

прифаќање на различностите; 

Обезбедување повисок животен стандард; 

Мултисекторска соработка и подобро 

вмрежување меѓу различните чинители; 

Мерки за спречување и заштита од 

дискриминација по сите основи и во сите 

општествени области; 

Намалување на корупцијата; 

Поголем опфат со социјално домување; 

Сеопфатни мерки за постигнување 

 
101 Ibid.  
102 Ibid.  
103 Влада на РСМ, 2022, “Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 

2022 година“, Службен весник на РСМ, 7/2022 
104 Буџет на РСМ за 2022 година 



 
 

рамноправен општествен статус на 

припадниците на ромската заедница  

Поддршка на сите 

социјално ранливи 

категории 

Обезбеденост на основните 

услови за живот за сите; 

Подобрување на квалитетот на 

живот за сите граѓани; 

Подобра заштита на сите 

ранливи категории; 

Намалување на бројот на 

корисници на гарантирана 

минимална помош 

Обезбедени доволни надоместоци за 

социјално ранливите категории; 

Обезбедени квалитетни услуги за 

социјално ранливите категории;  

Поддршка и инклузија на припадниците на 

ромската заедница; 

Лесен пристап до обуки на ранливите 

категории население и подигнување на 

нивната свест за потребата од вклучување 

на пазарот на труд 

Целосна инклузија на 

лицата со попреченост 

 

Подобрена социјална заштита на 

лица со попреченост; 

Повисок квалитет на живот на 

лицата со попреченост; 

Развиена свест кај општата 

популација за потребите и 

можностите на лицата со 

попреченост; 

 

Обезбедени надоместоци и услуги за 

лицата со попреченост; 

Адаптација и градење на пристапна 

инфраструктура;  

Бесплатни современи  медицински и 

ортопедски помагала; 

Проширување на листата за попречености 

при дијагностицирање и влегување во 

системот за социјални услуги; 

Создавање реални можности за инклузивно 

образование; 

Функционални центри за  професионална 

реинтеграција и рехабилитација;  

Лица со попреченост на работни места и 

функции кои прават промени; 

Адаптирани туристички локации; 

Вклучување на лицата со попреченост во 

сите спортови со приспособени спортски 

реквизити и спортски терени 

Подобрени услови за 

работа на лицата со 

попреченост  

Соодветни адаптирања на 

работните места и условите за 

работа за лицата со попреченост 

Поддршка за вработување на лицата со 

попреченост; 

Информирање и мотивирање на лицата со 

попреченост да се вработат; 

Стимулирање на вработување на лицата со 

попреченост во отвореното стопанство  

Поддршка за целосна 

инклузија на младите лица 

 

Поддршка на младите да останат 

и да работат во земјата 

 

Поддршка и вработување на младите од 

семејствата корисници на ГМП; 

Можности за разни обуки и 

доквалификации за младите; 

Зголемено учество на младите во 

активните мерки и политики, субвенции, 

кредитирање; 

Поддршка на младинското 

претприемништво 

Постигнување целосна 

родова еднаквост 

Еднакви можности за жените Родова еднаквост во извршување на 

функциите во јавниот сектор; 

Целосно надминување на родовиот јаз во 

вработеноста 

Развиено социјално 

претприемништво 

Поголем опфат на пазарот на 

труд на социјално ранливите; 

Подостапни социјални услуги 

Изработка и примена на соодветна 

регулатива за поддршка на социјалното 

претприемништво 



 
 

Подобрена заштита и 

безбедност на работа 

 

Развиена свест за ова прашање; 

Зголемена сигурност; 

Значително намалување на 

бројот и тежината на повреди 

при работа; 

Поголема продуктивност; 

Поголема креативност 

Подобрување на регулативата за заштита и 

безбедност на работа; 

Зголемено инвестирање во потребната 

заштитна опрема и унапредување на 

безбедноста во работните процеси; 

Намалени работни часови - четиридневна 

работна недела 

Подостапни и 

поквалитетни социјални 

услуги за сите категории 

на граѓани и нивна 

поголема разновидност и 

натамошно унапредување 

за да одговорат на 

потребите  

Повисок квалитет на живот; 

Поголем обем и 

диверзификација на достапни 

социјални услуги;  

Поголема вклученост на оние 

кои што немаат можности 

Подобрување на капацитетите на 

социјалните служби - квалитетен кадар и 

континуирана обука и кариерен развој; 

Можност за сите кои имаат потреба да 

добиваат социјални услуги во домашни 

услови;  

Повеќе дневни центри за деца и возрасни 

со попреченост со поквалитетни и 

посеопфатни услуги во нив; 

Повеќе невладини организации кои 

помагаат на различни категории на 

ранливи лица; 

Дигитализација на 

процесите на остварување 

на социјалните права и 

социјалните услуги 

Поголема достапност на 

социјалните права и социјалните 

услуги; 

Поголема транспарентност во 

сервисирањето на социјалните 

права и социјалните услуги 

Создавање на единствен интегриран 

електронски систем за социјални права и 

социјални услуги; 

Издавање на картичка за секој корисник на 

социјални права и социјални услуги 

Искоренување на детската 

сиромаштија 

Искористување на целиот 

развоен потенцијал на децата; 

Превенција на раното социјално 

исклучување 

Поддршка на многудетните семејства; 

Поддршка на самохраните родители; 

Поголеми детски и образовни 

надоместоци; 

Поддршка и инклузија на Ромските деца; 

Целосен опфат на децата 

во системот на 

предучилишно воспитание 

и образование 

Подобар развој на децата; 

Вклучување на децата со 

попреченост; 

Олеснет пристап на жените на 

пазарот на труд; 

Повеќе вработени жени; 

 

Отварање повеќе јавни и приватни 

градинки со изградба на нови и пренамена 

на постојни капацитети; 

Вработување квалитетен персонал во 

градинките и нивна постојана надградба; 

Целосна инклузија на децата со 

попреченост во детските градинки и во 

останатите предучилишни активности; 

Поголема грижа за децата 

со попреченост 

Создавање можности за развој 

на децата со попреченост 

Вклучување на децата со попреченост во 

разни активности - едукативни, спортски; 

Повеќе дневни центри за деца со 

попреченост со поквалитетна услуга  

Одржлива популациска 

политика 

Обезбедување човечки ресурси 

за развој на земјата; 

Постигнување порамномерен 

регионален развој 

Стимулативни мерки за спречување на 

натамошниот пад на  наталитетот; 

Поддршка на младите семејства; 

Мерки за намалување на регионалните 

диспаритети 

Стабилен пензиски систем  Сигурен и достоинствен живот 

на пензионерите 

Финансиска стабилност на ФПИО; 

Оддржување на соодветно пристојно ниво 

на висина на пензиите во однос на платите; 

Пензионерите кои се чувствуваат способни 

да работат и подолго;  

Подобро информирање за пристапување  

кон доброволните пензиски фондови  

Подобар живот на 

возрасните лица  

Зголемен квалитет на животот 

на возрасните лица; 

Континуирано унапредување на условите 

за активен живот на возрасните лица во 



 
 

Активно стареење сите области - култура, спорт, образование, 

рекреација, транспорт и мобилност 

Подобро згрижување на 

возрасните лица 

Зголемен опфат и квалитет на 

институционално згрижување на 

возрасните лица; 

Достоинствено стареење и  

старост 

Изградба и пренамена на капацитети за 

згрижување на возрасните лица;  

Достапна и квалитетна услуга за помош во 

домот на возрасни лица 

 

Визионирањето на Националната развојна стратегија 2022-2042, во анализираните области 

на социјална политика и пензиски систем, е најсоодветно да се проектира како создавање услови за 

социјално инклузивен и порамномерен развој на земјата, развој кој е сензитивен за социјалните 

нееднаквости и растечката поларизација што произлегува од нив и чија цел е подигнување на 

квалитетот на животот на сите нејзини граѓани. 

Визија: Општество со еднаков пристап и еднакви развојни можности за сите граѓани. 

Мисија: Обезбедување достапни и квалитетни социјални права и услуги за сите граѓани. 

Во тој контекст, клучна стратегиска цел во анализираните области е обезбедување поголема 

социјална кохезија преку прецизно дефинирани долгорочни приоритети со соодветно проектирани 

целни вредности и динамички планови за нивна реализација во домените на намалување на 

сиромаштијата и социјалната исклученост, унапредување на опфатот и адекватноста на 

надоместоците за социјална и детска заштита, развојот на социјалните услуги и нивно 

контекстирање во економскиот развој и зголемувањето на вработеноста на ранливите групи, 

радикално зголемување на опфатот на згрижување и воспитание на децата, обезбедување 

одржливост на пензискиот систем и трансформација на општеството кон поголема респонсивност 

кон растечката популација на возрасни лица.  

 
 

5. ВКРСТУВАЊА СО ОСТАНАТИ ТЕМАТСКИ ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 

5.1. Управување со ризици од катастрофи и отпорност  

Глобалните, регионалните и локалните закани, како пандемиите и разните елементарни 

непогоди - природни и предизвикани од човекот силно ги погодуваат најранливите категории на 

граѓани.105 Оттаму, многу е значајно во такви услови да се одржи сервисирањето на услугите за 

најранливите.  

Како што покажа пандемијата сервисирањето на многу социјални услуги речиси целосно 

застана. Притоа, системот на социјална заштита воопшто не беше подготвен да ги извршува своите 

задачи на алтернативен начин, со употреба на нови алатки. Можевме да регистрираме речиси 

целосно отсуство на соодветна психосоцијална поддршка на различните ранливи групи за 

справување со пандемијата и нејзините последици токму тогаш кога беше најпотребно. Од друга 

страна, најголем дел од социјалните надоместоци се исплаќаа редовно и навремено. На тој начин, се 

превенираше уште поизразено продлабочување на сиромаштијата. Притоа, за да се одговори на 

социјалните последици од пандемијата критериумите за влез во системот на клучниот социјален 

надоместок ГМП беа значително релаксирани. Сите овие мерки и активности беа ад хок креирани и 

имплементирани, без подготвени анализи и проекции за директните ефекти и бројните колатерали.  

Оттаму, МТСП и ЦСР треба да развијат планови за сервисирање на услугите од социјална и 

детска заштита во услови на катастрофи, во зависност од видот и обемот на заканите. Планирањето 

на управувањето со ризиците од катастрофи врз системите на социјална и детска заштита треба да 

се постави како исплатлив влог во превенција од ерозија и потенцијална суспензија на системите и 

испораката на нивните услуги токму во услови кога се најнеопходни. Таквиот пристап ќе доведе до 

јакнење на отпорноста на социјалните системи и на заедницата. На тој начин може значајно да се 

 
105 Така, на пример, во последната поголема елементарна непогода - катастрофалните поплави што го зафатија подрачјето на Скопје 

во 2016 година, од вкупно 22 регистрирани непосредни жртви на невремето најголем дел беа возрасни лица, повеќето болни или 

немоќни. Најмладата жртва имаше две години. 



 
 

намалат штетите од катастрофите по обезбедувањето на овие услуги и да им се помогне на 

корисниците. 

Развивањето на овие планови МТСП треба да го прави со сите заинтересирани страни, 

особено невладиниот сектор, волонтерите и волонтерските организации со приоретизација на 

корисниците согласно нивната специфична ранливост и видот на катастрофата и заканите што ги 

носи. Во тој процес треба да се поттикне и учеството на академската заедница, разните 

професионални асоцијации, приватниот сектор и медиумите.  

Како прв чекор во насока на подобро разбирање на идните ризици од катастрофи и 

намалување на штетата од нив, МТСП треба да изготви сеопфатен извештај за влијанието на 

пандемијата на испораката на основните услуги и ефектите по однос на сите ранливи категории на 

граѓани. На тој начин, ќе се отпочне со процес на собирање и создавање на соодветни бази на 

податоци за ефектот на катастрофите врз испораката на услугите во услови на катастрофи од кој 

што ќе може со текот на времето да се развиваат се поцелисходни  планови за јакнење на 

отпорноста и намалувањето на штетите од катастрофи во вршењето на услугите од детската и 

социјалната заштита. 

 

5.2. Добро управување 

Во анализата во овој домен се поаѓа од осумте принципи за добро владеење воспоставени од 

ООН, а кои се прифатени и од ЕУ, и кои редовно се применуваат при оценување на напредокот на 

нашата држава кон ЕУ од страна на Европската Комисија во нејзините годишни извештаи.106  

Во Законот за социјална заштита начелото на партиципативност е утврдено како едно од 

основните начела при што корисникот на социјална заштита има право да учествува во проценката 

на неговата состојба и потреби, да биде информиран за расположливите социјални услуги, да 

учествува во подготовката на индивидуалниот план, во донесувањето одлуки за користење на 

потребните социјални услуги, како и во изборот на давателот на услугата. Без согласност на 

корисникот, односно неговиот законски застапник, не може да се даде социјална услуга, освен во 

случаи утврдени со закон. Детето има право, во согласност со неговата возраст и зрелост, да 

учествува и да го изрази своето мислење во сите постапки во кои се одлучува за неговите права. 

Исто така, и лицата со одземена деловна способност, во согласност со своите можности, имаат 

право да учествуваат и да даваат мислење во постапки во кои се одлучува за нивните права.  

Јавните консултации преку наменскиот национален систем за електронски консултации 

овозможуваат инклузивно учество на сите засегнати страни, меѓутоа електронскиот систем не се 

користи во целост.107 Резултатите од истражувањето на МЦМС за оценка на министерствата за 

степенот на вклученост на јавноста и заинтересираните страни во процесите на подготовката на 

предлог законите покажуваат дека МТСП, кое е надлежно за предлагање на регулатива во 

областите на социјалната политика и пензиски систем, за 2019 година е оценето со 3, односно дека 

е забележано влошување во однос на претходните години.108 

Според годишниот извештај за 2020 г. на Народниот правобранител (НП) за степенот на 

обезбедувањето на почитување, унапредување и заштита на човековите права очигледно е дека 

доминираат претставките кои се поврзани со анализираните области. Во 2020 г. од вкупно 2.448 

доставени претставки до НП речиси 30% се однесуваат на правата од областите на социјална 

политика и пензиски систем, од кои 10.5% во доменот на работните односи, 5.8% во социјалната 

заштита, по 4.5% во пензискиот систем и во правата на децата, 2.5% во доменот на 

дискриминацијата и правичната застапеност и 1.5% претставки кои се однесуваат на децата и 

лицата со посебни потреби.109 Од вкупно 1.952 предмети по кои НП постапуваше, во 622 или 32% 

случаи беа констатирани повреди на човековите слободи и права, од кои 10% од областа на 

 
106 Станува збор за следниве принципи на добро владеење: консензуална ориентираност, партиципативност, спроведување на 

законитоста, ефективност и ефикасност, правичност и инклузивност, респонзивност, транспарентност и одговорност. United Nations 

Economic and Social Commission, What is Good Governance?,  https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
107 Европска Комисија, 2021, “Извештај за Северна Македонија за 2021 година“ 
108 МЦМС, 2020, “Огледало на Владата: Учество на јавноста во процесите на подготовка на закони“, Скопје 
109 Народен правобранител, 2021, “ Годишен извештај за степенот на обезбедување, почитување, заштита и унапредување на 

човековите слободи и права за 2020 година“ 



 
 

социјалните права, 6.8% во заштита на правата на децата, 6.6% од областа на работните односи и 

6% од пензиското и инвалидското осигурување.110 

 Иако со чл.25 од ЗСЗ е уредено начелото на јавност во работењето, при што МТСП и 

единиците на локална самоуправа на својата интернет страница, во средствата за јавно 

информирање, како и на други начини ја информираат јавноста за социјалната заштита, а 

установите за социјална заштита и давателите на социјални услуги обезбедуваат слободен пристап 

до информации за својата работа, се забележува јасна потреба од поголема транспарентност во 

работењето на најистурените и најоперативни делови од системот - Центрите за социјална работа. 

Недостасува навремено и целосно објавување на податоци за нивното работење, достапноста, 

опфатот, бројот и видот на доделените социјални надоместоци и надоместоци за детска заштита, 

достапноста, опфатот, бројот и видот на сервисираните социјални услуги, како и останати 

информации важни за корисниците, но и за сите заинтересирани кои ја следат проблематиката. 

Исто така, општините не се информираат на редовен и организиран начин од страна на 

меснонадлежните ЦСР за социјалните состојби на територијата. Рангирањето на МТСП според 

индексот на активната транспарентност е оценето како добро со 79,2%.111 

Со оглед на тоа дека корисниците на правата и услугите во анализираните области се 

посебно ранливи категории на граѓани, носителите на политички и раководни функции често пати 

можат да бидат во искушение да ги злоупотребат нивните ранливости со што драстично се 

зголемуваат ризиците од корупција, особено од т.н. изборна корупција. Според годишниот извештај 

на ДКСК за 2020, од вкупно 436 пријавени незаконитости, во областа на труд и социјална политика 

пристигнале вкупно 13 пријави од кои 3 за судир на интереси и 10 за корупција, а за ФПИО, 

АВРСМ и ФЗО заедно има 8 пријави и тоа 2 за судир на интереси и 6 за корупција.112 

 

5.3. Родова еднаквост 

Зајакнувањето на механизмите за родова еднаквост и интегрирањето на родовата 

перспектива во програмско-планската документација не е возможно без систематска употреба на 

родово разделени податоци во процесите на планирање, развој, спроведување и оценка на 

стратегиите и политиките во тематските области. Националниот индекс за родова еднаквост, кој 

беше објавен првпат во 2019,113 претставува клучен индикатор за мерење на еднаквоста, но, 

оттогаш не е ажуриран. Потребно е да се засили капацитетот на релевантните институции и да се 

подобри координацијата за соодветно собирање и анализа на статистиката за родовите. Доколку ги 

анализираме расположливите податоци на кои е изграден индексот, ќе забележиме дека за значаен 

дел од индикаторите сериите се или кратки, или недостапни за последните години (2017-2019). 

Оттука, потребно е индикаторите да бидат навремено прибирани и објавувани од ДЗС, а оние 

индикатори за кои се користени статистики од други извори, да се инкорпорираат во редовните 

сетови на податоци во ДЗС.  
Клучните податоци и наоди во тематската анализа на областите се дисагрегирани секаде 

каде што се достапни или каде што родовиот јаз е забележителен. 

Општа констатација која што може да се извлече е дека родовата перспектива е вградена во 

генералните политики во областите. Задоволителен напредок е постигнат и во делот на 

унапредувањето на нормативното уредување на родовата перспектива согласно одредбите на 

Законот за еднакви можности на жените и мажите (ЗЕМЖМ). Овој закон е изменет и дополнет, а 

три закони (Законот за работни односи, Изборниот законик и ЗСЗ) се усогласени со изменетиот и 

дополнет ЗЕМЖМ. Според извештајот на ЕК за напредокот на земјата во 2018 г., се заклучува дека 

постојните закони за родова еднаквост се во голема мера во согласност со законодавството на ЕУ, 

но предизвиците остануваат кога станува збор за спроведувањето.114 Извештајот за ЕК за 

напредокот на земјата во 2021 г. забележува подобрување во однос на родовата интеграција и 

 
110 Ibid. 
111 Центар за граѓански комуникации, 2021, Индекс на активна транспарентност, https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf 
112 Државна комисија за спречување корупција, 2021, Годишен извештај за 2020, https://dksk.mk/wp-

content/uploads/2021/04/%D0%93%D0%98-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf 
113 Башевска М., 2019, “Индекс на родова еднаквост“, Скопје 
114 Европска Комисија, 2018, “Извештај за Република Македонија за 2018 година“ 

https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/04/%D0%93%D0%98-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
https://dksk.mk/wp-content/uploads/2021/04/%D0%93%D0%98-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf


 
 

почитувањето на правата на жените, иако жените се дел од категориите што се најтешко погодени 

од пандемијата. Притоа, се вели дека е постигнат одреден напредок во родовата еднаквост со 

натамошно усогласување на законодавството со Истанбулската конвенција, како и со Законот за 

спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство кој воведе систематска 

реинтеграција на жртвите на насилство.115  

Треба да се истакне дека дејностите на социјална и детска заштита содржат во себе значајни 

развојни и економски можности. Развојните потенцијали на економијата на грижа се извонредно 

важни и носат голем економски бенефит за зајакнување на жените кои претставуваат огромен дел 

од работната сила во тој сектор. На пример, само во дејноста згрижување и воспитание на 

предучилишни деца пресметките од студијата на UN Women покажуваат дека зголемувањето на 

капацитетот и квалитетот на детските градинки може да создаде помеѓу 8.723 и 57.482 нови 

работни места, во зависност од избраните сценарија.116 Со оглед на моменталниот родов сооднос на 

вработените во овој сектор, најголем дел од работните позиции ќе ги преземат жени, а со тоа ќе се 

намали родовиот јаз во вработувањето од 0.7 до 4.4 процентни поени.117 Со отварање на нови 

градинки се намалува притисокот кон жените кои не можат да го продолжат нивното образование 

или да се вклучат активно во пазарот на трудот поради обврската да ги чуваат децата дома.  

Процесот на социјални реформи преку лиценцирањето на даватели на социјални услуги 

создава големи можности лица од самите ранливи групи да се јават како даватели на услуги во 

рамките на сопствените ранливи групи или за други ранливи групи. Со тоа, истовремено се 

постигаат две важни цели: од една страна, обезбедување нови вработувања и зголемување на 

вработливоста кај ранливите невработени лица, а од друга, испорачување социјални услуги 

неопходни за корисниците кои се реализираат во локалните заедници. Овој тип на социјални услуги 

директно насочени кон ранливите категории придонесуваат кон градењето издржлива 

инфраструктура на секое ниво промовирајќи инклузивни и одржливи сервиси во корист на сите. 

Корисниците ги добиваат потребните социјални услуги директно во домот или во заедницата, а 

невработените, пред се, жени, добиваат одржливо и квалитетно вработување.  

 

5.4. Дигитализација и иновации  

Дигитализацијата на институциите на социјална заштита се соочува со бројни предизвици. 

Во ЦСР се уште не е функционално интегрирањето на двата одделни информациски системи за 

социјални надоместоци и за социјални услуги. Не постои потребната информациска поврзаност 

помеѓу ЦСР и Центрите за вработување во функција на изработката на индивидуалните планови за 

активација на корисниците на ГМП. 

Дигитализација во сервисирањето на дел од социјалните услуги, особено услугите на 

информирање и упатување има големи потенцијали. Користењето на дигиталните алатки во 

работата со одредени ранливи категории, како, на пример, младите се покажува како супериорно во 

однос на традиционалните пристапи. Кај други ранливи групи, како децата со попреченост, 

претшколските деца, користењето на вакви алатки може да го олесни и да го подигне квалитетот на 

учење и развој. И кај старите лица, особено кај поновите генерации пензионери, со мала 

организирана доедукација за јакнење на нивната дигитална функционалност може да се направат 

големи олеснувања во нивните секојдневни потреби, особено во делот на здравствените и услугите 

од платниот промет, како и да се заштедат значајни ресурси на тие институции. Се разбира, 

инвестирањето мора да биде долгорочно, довербата да се стекнува постепено, да вклучува 

двонасочна комуникација и одржлива интеракција со корисниците на услугите. Затоа, неопходно е 

зајакнување на капацитетите не само кај надлежните институции  во овие тематски области туку и 

кај корисниците. Добро е секое воведување на нова социјална услуга или значајна промена во 

 
115 Европска Комисија, 2021, “Извештај за Северна Македонија за 2021 година“  
116 UN Women, 2019, “Investing in free, universal childcare in the Republic of North Macedonia“ 
117 Најголем дел од овие работни места ќе се создадат преку директно вработување во детските градинки, но нови работни позиции 

ќе се креираат и во сите дејности поврзани со секторот за грижа на децата. Повеќе во UN Women, 2019, “Investing in free, universal 

childcare in the Republic of North Macedonia“ 

 



 
 

некоја од постојните социјални услуги да биде поддржано со одредена дигитална компонента која 

би им била на располагање на корисниците.  

Во тој контекст работата на иновативни решенија и производи во доменот на социјалните 

услуги е многу важна. Развивањето пилот проекти за паметни социјални услуги би можело да 

претставува пример каде што сите напредни концепти и принципи може да се тестираат со цел 

нивно воведување во поголем обем. Иако ЗСЗ предвидува распишување посебен јавен повик за 

буџетско финансирање на иновативни социјални услуги, тоа, еве, три години по неговото 

стапување во сила се уште не е сторено. Голема иновација која може да има пресудно влијание врз 

намалувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост како и да изврши темелна 

трансформација на целиот систем на социјална заштита на долгорочен план е воведувањето на 

универзалниот основен месечен приход. Се разбира, за вака радикален пресврт во пристапот 

неопходно е претходно внимателно дизајнирано пилотирање, врз основа на чија што сеопфатна 

евалуација би се презеле понатамошни чекори. Како и да е, при визионирањето на развојната 

стратегија вреди постојано да се има на ум големиот потенцијал на оваа иновација за зголемување 

на благосостојбата на граѓаните, намалување на социјалната поларизација и јакнење на социјалната 

кохезија, како и генералниот еманципаторски потенцијал на ваквиот концепт.  

На националниот портал за е-услуги може да се добијат повеќе услуги од доменот на 

социјалната заштита, детската заштита и пензиското и инвалидското осигурување.  

Достапноста до интернет на домаќинствата е важна за превенирање и намалување на 

најновиот тип на исклученост - дигиталната исклученост. Иако има значаен напредок во 

последните десет години, се уште не е постигната целосна покриеност. Така, ако во 2008 г. само 

29% од домаќинствата користеле интернет, во 2013 веќе 65%, а во 2018 80%. Оттогаш овој 

показател стагнира, односно тој и во 2020 г. е на истото ниво од 80%. Притоа, во 2020 г. најголема 

покриеност има во Полошкиот регион со 95%, а најмала во Источниот со 74%.118 

 

5.5. Социјална инклузија  

Со оглед на тематските содржини на анализираните области реферирањето на оваа 

перспектива беше континуирано и сеопфатно. Притоа, беа опфатени и крупните прогресивни 

програмски движења, со истакнати напори за што поцелосно нормативно и практично 

усогласување со европските стандарди и целни вредности, но, и бројните проблеми, недоследности 

и предизвици во имплементацијата.  

 

5.6. Пристап заснован на човекови права  

Правото на социјална заштита е признаено човеково право во многубројни меѓународни 

инструменти и претставува суштински предуслов за остварување на други човекови права.119 

Остварувањето на ова право придонесува кон намалување на дискриминацијата и сиромаштијата и 

кон зголемување на социјалната вклученост на најранливите групи. ПЗЧП во областите на 

социјалната политика и пензискиот систем ги зема предвид обврските кои постојните закони и 

стандарди за човекови права ги имаат создадено и на кој начин тие се релевантни за планирањето, 

спроведувањето и евалуацијата на програмите за социјална заштита во државата. 

Во ЗСЗ утврдени се повеќе начела на социјалната заштита кои го адресираат обезбедувањето 

на ПЗЧП во остварувањето на социјалната заштита. Согласно начелото на еднаков третман и 

недискриминација од чл.16 корисникот има право на социјална заштита, која се заснова на еднаков 

и рамноправен третман. Се забранува секаков вид и облик на дискриминација врз основа на раса, 

боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов 

идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, 

образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, 

 
118 Државен завод за статистика, “Регионите во РСМ, 2021“; “Регионите во РМ“, 2014, 2009 
119 Правото на социјална заштита, како и стандардите на човековите права кои се важни во полето на социјалната политика и 

пензискиот систем, се содржани во чл.9 од Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, чл. 22 и 25 од 

Универзалната декларација за човековите права и чл.5 од Меѓународната конвенција за елиминирање на сите форми на расна 

дискриминација, чл. 11 и 14 од Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, чл.26 од Конвенцијата за 

правата на детето и чл.28 од Конвенција за правата на лицата со попреченост. 



 
 

возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и 

општествен статус или која било друга основа во остварување на парична помош од социјална 

заштита и социјални услуги утврдени со законот. Заштитата од дискриминација се обезбедува 

согласно со Законот за спречување и заштита од дискриминација. Според извештајот на Комисијата 

за заштита од дискриминација, во 2019 г. најзастапени биле дискриминацијата според личен и 

општествен статус, како и дискриминацијата според политичка припадност, а потоа следуваат 

дискриминацијата по основ на сексуална ориентација, здравствената состојба, пол, род, социјално 

потекло. НП во 2020 г. прими 62 поплаки за дискриминација од кои повеќето се од сферата на 

работните односи.120 Лицата со попреченост и понатаму се соочуваат со значителна 

дискриминација, и директна и индиректна, поради пречките во инфраструктурата, недостиг на 

информации и услуги, дискриминирачко однесување и социјална исклученост. НП во 2020 г. прими 

37 поплаки за дискриминација на деца и возрасни со попреченост.121 Во рамки на канцеларијата на 

НП воспоставен е механизам за следење на спроведувањето на Конвенцијата за права на лица со 

попреченост. Во 2020 г. до НП беа доставени 111 поплаки за повреда на правата на децата и 37 

поплаки поврзани со деца со попреченост.122  

Во однос на пензискиот систем, во годишниот извештај за 2020 г., НП констатира дека 

граѓаните бавно и неефикасно ги остваруваат правата од областа на пензиското и инвалидското 

осигурување со непочитување на законските рокови за донесување на одлука од страна на 

надлежните органи. НП укажува дека поради отежната соработка помеѓу органите се одлага 

постапувањето особено во случаи кога е потребно комплетирање на документацијата, односно има 

несоработка помеѓу органите што е една од главните причини за застојот во постапувањето.123 

Согласно начелото на приватност од чл.20 на ЗСЗ корисникот има право на почитување на 

приватноста при остварување на права и услуги од социјална заштита, а согласно начелото на 

доверливост уредено во чл.24 на ЗСЗ на корисникот на права и услуги од социјална заштита му се 

обезбедува тајност и заштита на личните податоци, согласно со закон.  

Согласно начелото на почитување на интегритетот и правата на корисникот во чл.21 се 

обезбедува почитување на физичкиот и психичкиот интегритет, достоинството и сигурноста на 

корисникот при остварување на социјалната заштита.  

Досега не е направена независна евалуација за спроведувањето на овие начела во работата 

на институциите за социјална заштита и давателите на социјални услуги. 

 
 
 

6. КЛУЧНИ ПРИОРИТЕТИ И ПРЕПОРАКИ ВО ТЕМАТСКИТЕ ОБЛАСТИ  

 

Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост  

▪ Намалување на стапката на сиромашни лица преку зголемување на буџетските алокации, 

обемот на програмите и опфатот на корисници со активните мерки на пазарот на труд; 

натамошно одржување на прифатлив сооднос помеѓу просечната пензија и просечната нето 

плата; натамошно зголемување на минималната плата во функција на надминување на прагот на 

сиромаштија кај вработените. Со реализацијата на предвидените мерки се проектира 

намалување од просечно 0.5 процентни поени годишно и постигнување на целна вредност од 

17% во 2030 година, односно 12% во 2040 година.  

▪ Намалување на социјалната исклученост на младите лица преку зголемена активација на 

младите на пазарот на трудот со натамошно продолжување на актуелните програми, со 

континуирано одржување на опфатот од минимум 30% млади лица до 29 години на годишно 

ниво со активните мерки за вработување, со што би се постигнало намалување на стапката на 

млади лица кои не се вработени, ниту се вклучени во образование или обука (NEET, 15-29) од 1 

 
120 Народен правобранител, 2021, “ Годишен извештај за степенот на обезбедување, почитување, заштита и унапредување на 

човековите слободи и права за 2020 година“  
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 



 
 

процентен поен на годишно ниво и постигнување на целна вредност од под 16% во 2030, 

односно под 11% во 2040.  

▪ Зголемена активација и вработливост на ранливите категории лица кои се наоѓаат во состојба на 

социјален ризик и сиромаштија - пред сè, корисниците на ГМП, лицата со инвалидност, жените 

(посебно од руралните средини и со ниско образование), припадниците на ромската заедница.  

▪ Намалување и превенирање на дигиталната исклученост преку подготовка на стратегија за 

дигитална вклученост; субвенционирање на целосна покриеност на домаќинства со интернет; 

натамошна дигитализација на јавните сервиси се до постигнување на целосно дигитално 

опслужување и универзална достапност до 2030 година. 

 

Унапредување на социјалната заштита  

▪ Унапредување на адекватноста и зголемување на опфатот на корисници на системот на 

социјална заштита преку натамошна адаптација и подобрено таргетирање на социјалните 

надоместоци за лицата и домаќинствата во социјален ризик во функција на нивна поголема 

ефективност во намалувањето на сиромаштијата. 

▪ Зајакната децентрализација, засилена меѓуопштинска и регионална соработка во функција на 

поголема достапност на социјалните услуги; формирање и постигнување целосна 

функционалност на општинските и регионалните Совети за социјална заштита; суштинска 

фискална децентрализација со што ќе се обезбедат соодветни буџетски алокации. 

▪ Плурализација на дејноста преку таргетирана поддршка на граѓанскиот сектор, приватниот 

сектор и физичките лица во процесите на лиценцирање за давање социјални услуги. 

▪ Довршување на процесите на деинституционализација преку целосна трансформација на 

установите со развој и постигнување на целосна функционалност на проектираните  социјални 

услуги што ќе се сервисираат во нив.  

▪ Унапредување на вониституционалната социјална заштита и натамошен развој на социјалните 

услуги кои се обезбедуваат во домот на корисникот, во заедницата и вон семејството, како и 

развој на иновативни и интервентни социјални услуги.  

▪ Унапредување на достапноста до здравствена заштита за социјално ранливите и исклучени 

категории лица преку унапредување на пристапот на лицата без здравствено осигурување; 

зајакнување на системот за патронажна посета на семејствата, особено во руралните и ромските 

заедници; отворање центри за згрижување и помош на лицата зависници; зголемување на бројот 

на дневни центри за ментално здравје. 

▪ Унапредување на социјалното домување преку креирање на соодветна нормативната рамка 

(донесување Закон за социјално домување со уредување на клучните категории на самостојно 

домување, живеење со поддршка, субвенционирање на домувањето и непрофитно домување); 

Унапредување на несоодветните услови за домување на семејствата со ниски приходи и 

намален степен на супстандардни услови на домување (обезбедување на соодветни комунални 

приклучоци и друга инфраструктура; субвенционирање за адаптација и реконструкција на 

сопствен станбен простор; непосредни интервенции за специфични целни групи); Зголемување 

на бројот на достапни станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи (преку 

зајакнување на Програмата за изградба на станови наменети за социјално домување и домување 

на ранливите групи; субвенционирање на закупнина на стан во приватна сопственост; 

лиценцирање на обезбедувачи на услуги на социјално домување). 

 

Унапредување на заштитата на децата  

▪ Намалување на детската сиромаштија преку унапредување на адекватноста и зголемување на 

опфатот на корисниците на парични надоместоци - детски додаток и додаток за образование, 

што комбинирано со останатите социјални реформи и порастот на минималните плати би дало 

синергиски ефекти во намалувањето на детската сиромаштија од по 1 процентен поен годишно, 

односно стапка на сиромаштија кај возрасната група 0-17 од под 20% во 2030, односно под 12% 

во 2040 година.  



 
 

▪ Обезбедување еднаков пристап до квалитетно инклузивно згрижување, воспитание и 

претшколско образование на децата преку проширување на мрежата на установи и капацитетите 

за згрижување и заштита на децата; зголемување на опфатот на деца во детски градинки со 

посебен фокус на интензивно ширење на мрежата на центри за ран детски развој како 

флексибилни и функционални форми на сеопфатно вклучување на децата и воведување на 

задолжителна бесплатна предучилишна година, што гледано севкупно треба да резултира во 

опфат од 60% во 2030, односно 80% во 2040 година; унапредување на опфатот и подобрувања 

на условите за зголемена вклученост на децата со попреченост во предучилишното образование.  
 
 

 

 

Унапредување на грижата за возрасните лица  

▪ Обезбедување на одржливост на пензискиот систем на долг рок преку следење на финансиската 

одржливост на првиот пензиски столб; прилагодување на пресметката на пензијата и 

усогласувањето на пензиите; воведување на нови можности за инвестирање на средствата од 

вториот и третиот столб заради обезбедување поголеми приноси од инвестирањето на 

средствата од уплатен придонес и обезбедување поголеми износи на пензија за членовите на 

пензиските фондови од вториот и третиот столб. 

▪ Натамошно ширење и унапредување на мрежата и на капацитетите за институционално 

сместување и грижа за возрасните лица преку изградба на нови, проширување на постојните 

домови, или соодветна адаптација и пренамена на други капацитети; подобрување на вкупните 

инфраструктурни и кадровски услови за долготрајна нега; поттикнување на меѓуопштинската 

соработка во планирањето и инвестициите во овој домен. 

▪ Развивање на вонинституционални и алтернативни форми на грижа за возрасните лица преку 

отворање на мали групни домови за стари лица со ментална или телесна попреченост; 

поттикнување на развој на специјализирани згрижувачки семејства за стари лица; отворање на 

центри за дневно и привремено прифаќање на стари лица; обезбедување на патронажна служба 

за помош и нега на стари лица во нивниот дом. 

▪ Унапредување на животниот стандард и вкупните услови на живот за возрасните лица и јакнење 

на дигиталната функционалност на старите лица во остварувањето на нивните различни 

потреби, особено во делот на здравствените и услугите од платниот промет.   
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АНЕКСИ                                                
 

 

АНЕКС 1: Листа на клучни индикатори во областите со проектирани целни вредности     
 
 

 

Индикатор 
базна 

година 

2019* 

целна 

вредност 

2025 год. 

целна 

вредност 

2030 год. 

целна 

вредност 

2040 год. 

извор и 

начин на 

пресметка 

Стапка на сиромашни лица, (%) од населението 21.6 < 19 < 17 < 12 ДЗС 

(АПУЖ) 

Комбиниран индикатор (АROPE), стапка на 

сиромашни или социјално исклучени лица, (%) од 

населението 

39.9 < 35 < 30 < 22 ДЗС 

(АПУЖ) 

 

Стапка на млади лица (15-29 години) кои не се 24.5  < 18 < 16 < 11 ДЗС 

https://www.ccc.org.mk/images/stories/akt21.pdf


 
 

вработени ниту се вклучени во процесот на 

образование или обука (NEET), (%) 

(АРС) 

 

Корисници на гарантирана минимална помош над 

18 години, на 1.000 население 

19.4 
(2020) 

< 17 < 15 < 12 ДЗС 

(постојна 

методологија) 

Деца на возраст од 0 до 5 години во детски 

градинки, (%) 

28.0 

 

> 45 > 60 > 80 ДЗС 

(постојна 

методологија) 

Број на корисници на социјални услуги (во домот, 

во заедницата, вонсемејна заштита) 

4.629 > 7.000 > 10.000 > 15.000 МТСП 

евиденција 

Број на лиценцирани даватели на социјални услуги 62 
(2021) 

> 200 > 400 > 600 МТСП 

евиденција 

Стапка на детска сиромаштија (0-17 години), (%) 27.8 < 24 < 20 < 12 ДЗС 

(АПУЖ) 

Стапка на сиромаштија на лица над 65 години, (%) 14.8 < 12 < 10 < 6 ДЗС 

(АПУЖ) 

Стапка на корисници во установи за згрижување 

стари лица, (%) од старите лица 

0.5 > 0.8 > 1.0 > 1.8 ДЗС  

Сооднос меѓу осигуреници и пензионери 1.8 1.7 1.6 1.5 ФПИО 

Просечна пензија, (%) од просечната нето плата  53 
(2021) 

51 48 43 ДЗС и ФПИО 

Корисници на ГМП кои се учесници во АППТ, (%) 

од вкупниот број домаќинства корисници на ГМП 

3 
(2020) 

> 8 > 12 > 20 АВРСМ и 

МТСП 

* за одредени индикатори каде постојат валидирани податоци за годините по 2019 во табелата се дадени тие соодветни вредности 

при што во тој случај базната година за нив е дадена во заграда 
 

 

АНЕКС 2: Преглед на клучни чинители во областите социјална политика и пензиски систем 
 

Собранието на РСМ е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на 

Републиката. Приоритетни цели на Собранието се: обезбедување на  претставничката функција, 

остварување на законодавната функција, зајакната надзорна функција, како и граѓанско учество во 

законодавниот процес. Собранието има свое постојано работно тело во областите на социјална 

политика и пензиски систем - Комисијата за труд и социјална политика. Собранието има 428 

вработени и располага со вкупен буџет од 650 милиони денари за фискалната 2022 година. 
 

Владата на РСМ ја утврдува развојната и економската политика на земјата, предлага мерки на 

Собранието и утврдува политики за извршување на законите и другите прописи и го следи нивното 

извршување, го координира процесот на стратегиско планирање на централно ниво и неговото 

усогласување со буџетскиот циклус и врши други работи утврдени со закон. Стратешките 

приоритети и целите на Владата за 2022 година, произлезени од реализацијата на Програмата на 

Владата се предвидени во Одлуката за утврдување на стратешките приоритети за 2022 година и се 

однесуваат на зголемување на економскиот раст, вработеноста, пораст на животен стандард и 

поквалитетен живот за граѓаните и интеграција на РСМ во ЕУ. Владата има 371 вработен и 

располага со вкупен буџет од 9.7 милијарди денари за фискалната 2022 година. 
 

Министерството за труд и социјална политика е надлежно за развивање, спроведување и надзор 

на политиките во областа на работните односи и вработувањето, пензиското и инвалидско 

осигурување, системот на социјална заштита и детска заштита, води грижа за благосостојбата на 

семејството, ранливите групи на населението, децата и возрасните засегнати од социјален ризик. 

Клучните приоритети и активности се насочени кон градење на похумано општество и развој на 

социјални услуги по мерка на граѓаните и можноста за инклузија и активно учество во животот во 

заедница на лица на кои им е потребна помош, зголемување на капацитетите за дневно и 

привремено згрижување на различни социјално ранливи категории, како и зголемување на опфатот 

на деца во детските градинки и центрите за ран детски развој. Државата ја остварува својата 

социјална функција преку мрежата на јавни установи за социјална заштита и заштита на децата. 

МТСП има 1.996 вработени и вкупен буџет од 50.6 млрд. денари за фискалната 2022 година. 
 



 
 

Секретаријатот за европски прашања (СЕП) ги врши работите што се однесуваат на: 

обезбедување на координација и усогласување на работата на органите на државна управа и 

другите органи и институции за подготовка на РСМ за членство во ЕУ, вклучително и за преговори 

за членство во ЕУ, обезбедување на координација на активностите за спроведување на Спогодбата 

за стабилизација и асоцијација склучена меѓу РМ и ЕУ, како и на работните тела формирани во 

рамките на склучената спогодба и другите договори со ЕУ, обезбедување на координација на 

процесот на подготвување на македонската верзија на правото на ЕУ, координација на 

програмирањето, следењето, имплементацијата и евалуацијата, како и градењето капацитети за 

спроведување на програмите од Инструментот за претпристапна помош на ЕУ (ИПА), 

координација на друга странска помош обезбедена за поддршка на процесот на ЕУ интеграција, 

информирање на јавноста за активностите поврзани со процесот на европска интеграција, како и 

други работи поврзани со ЕУ кои ќе ги определи Владата. СЕП има 98 вработени и располага со 

вкупен буџет од 145 милиони денари за фискалната 2022 година.  

Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) како јавна институција, основана со Законот за 

вработувањето и осигурување во случај на невработеност врши услуги за задоволување на 

потребите на пазарот на трудот, како за работодавачите, така и за невработени лица, а се однесуваат 

на евиденции од областа на трудот, размена на трудот и остварување на права во случај на 

невработеност. Главни дејности на АВРСМ се: посредување во вработување, советување за 

вработување, професионална ориентација, осигурување во случај на невработеност и спроведување 

на активни програми и мерки за вработување согласно Оперативниот план на Владата. АВРСМ 

дејноста ја врши преку мрежа од 30 Центри за вработување. АВРСМ има 533 вработени и располага 

со вкупен буџет од 3.6 милијарди денари за фискалната 2022 година.  
 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (ФПИО) е институција каде што се остваруваат 

правата од пензиското и инвалидското осигурување на сите осигуреници во РСМ и се врши исплата 

на пензии и парични надоместоци на корисниците на правата. Фондот ги применува прописите од 

пензиското и инвалидското осигурување, врши усогласување на пензиите согласно законот, врши 

распределба на придонесот помеѓу Фондот и приватните пензиски фондови. Приоритетни цели во 

работењето на Фондот се редовна и навремена исплата на пензиите и другите права од пензиското 

и инвалидското осигурување, усогласување на пензиите согласно законските прописи, навремена 

распределба на придонесите помеѓу Фондот и приватните пензиски фондови, редовно и навремено 

обезбедување на податоци за уплатените придонеси од УЈП за утврдување на стажот и платите на 

осигурениците во матичната евиденција на Фондот. ФПИО има 537 вработени и располага со 

вкупен буџет од 83.2 милијарди денари за фискалната 2022 година. 
 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС е 

регулаторна и супервизорска институција која е основана со цел да се грижи за интересите на 

членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикнува развојот на 

капитално финансираното пензиско осигурување. Има својство на правно лице со јавни 

овластувања. МАПАС е одговорна за издавање, повлекување и одземање дозволи за основање 

пензиски друштва, дозволи за вршење дејност - управување со пензиски фондови и издавање, 

повлекување и укинување одобренија за управување со задолжителни и доброволни пензиски 

фондови. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, на задолжителните и на 

доброволните пензиски фондови, како и на чуварите на имот и на странските менаџери на средства. 

За својата работа одговара пред Собранието на РСМ. МАПАС има 27 вработени и располага со 

буџет од 50 милиони денари за фискалната 2022 година. 
 

Пензиско друштво е акционерско друштво, основано од финансиски институции со голем капитал 

и искуство, чија единствена дејност е управување со средствата на пензиските фондови. Во 

македонскиот пензиски систем има можност за основање три вида друштва: Друштво за 

управување со задолжителни пензиски фондови, Друштво за управување со доброволни пензиски 

фондови и Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. На крајот на 



 
 

2020 година, во РСМ, постојат три пензиски друштва кои управуваат со по еден задолжителен и со 

по еден доброволен пензиски фонд. 
 

Пензиски фонд (задолжителен или доброволен) претставува отворен инвестициски фонд, што се 

основа и работи во согласност со Законот за инвестициски фондови. Задолжителниот пензиски 

фонд го сочинуваат придонесите и средствата на членовите, средствата на пензионираните членови 

и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се 

наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд. Доброволниот пензиски фонд го сочинуваат 

доброволните придонеси, уплатени во име и за сметка на членовите, средствата на членовите, 

средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, 

намалени за надоместоците што се наплатуваат од доброволниот пензиски фонд. Сопственици на 

пензискиот фонд се неговите членови и пензионирани членови, а нивните поединечни 

сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки. Средствата на 

пензискиот фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз нив може да биде спроведено 

извршување од страна на доверителите на пензиското друштво што управува со тој пензиски фонд. 
 

Чувар на имотот на пензиски фонд е финаниска институција која ги чува средствата на 

пензискиот фонд на посебна сметка, целосно одвоени од средствата на друштвото што управува со 

тој фонд. Ваквата сегрегација на средствата е од исклучителна важност со цел да се постигнат 

висок степен на сигурност на средствата и дополнителна контрола на трансакциите со средствата 

на пензискиот фонд. Функцијата чувар на имот, и за задолжителните и за доброволните пензиски 

фондови, ја вршат деловни банки кои ги исполнуваат законските услови и со кои друштвото има 

склучено договори за чување на имотот на пензиските фондови. 
 

Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија е невладина асоцијација во која членуваат 

53 здруженија на пензионери, доброволно здружени заради заштита и унапредување на 

заедничките цели и интереси на корисниците на пензија во земјата, за  остварување на правата од 

пензиско и инвалидско осигурување, за поквалитетна здравствена заштита, за унапредување на 

културните, спортските и хуманитарните потреби на пензионерите.  
 

Установи за згрижување и воспитание на деца се детските градинки и центрите за ран детски 

развој и тие можат да бидат јавни и приватни. Согласно годишната програма за 2022 дејноста се 

остварува во вкупно 107 детски градинки, од кои 77 јавни (општински) детски градинки со вкупно 

321 објект распоредени во 66 општини. Во рамките на 15 јавни градинки има 35 центри за ран 

детски развој. Покрај тоа, во 21 општина функционираат 43 групи за згрижување на деца во други 

просторни услови. Дејноста се остварува и во 30 приватни детски градинки со вкупно 31 објект. 
 

Лиценцирани даватели на социјални услуги се оние кои ги исполнуваат нормативите и 

стандардите за давање на услуги и се стекнале со дозвола за вршење работи во социјалната 

заштита. МТСП води регистар на лиценцирани даватели на социјални услуги. Овластени даватели 

на социјални услуги се лиценцирани даватели на услуги кои склучиле управен договор со МТСП, 

односно општините и даваат услуги на корисници, по донесено решение на ЦСР. МТСП утврдува 

мрежа на овластени даватели на социјални услуги која ја сочинуваат јавни установи за социјална 

заштита и други овластени даватели на социјални услуги (здруженија, правни лица, како и физички 

лица кои добиле дозвола за вршење на работи од социјална заштита како професиoнална дејност).  

Центрите за социјална работа (ЦСР) се стручни установи со јавни овластувања за вршење на 

работите од областа на социјалната заштита кои ги администрираат паричните надоместоци од 

социјална заштита и ги обезбедуваат социјалните услуги. Во системот функционираат вкупно 30 

ЦСР од кои најголем дел - 22 се меѓуопштински, односно имаат надлежност на територијата на две 

или повеќе општини, а 8 ЦСР покриваат територија само на една општина. Заради поголема 

достапност и поцелосен опфат на корисниците меѓуопштинските ЦСР имаат дисперзирани 

одделенија со кои се покриваат соодветните општини. 
 

Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) ги спроведува прописите и политиката на развојот и 

унапредувањето на здравственото осигурување и здравствената заштита. Во негова надлежност е 



 
 

планирањето и прибирањето на средства од задолжителното здравствено осигурување и 

обезбедување на правата на осигурениците, плаќање на здравствените услуги и надоместоците на 

плати на осигурениците, утврдување на цените на здравствените услуги, на референтните цени на 

лекови и медицински помагала, договарање на обезбедување на здравствени услуги, вршење увид и 

контрола на обезбедени здравствени услуги, одлучување за правата од задолжителното здравствено 

осигурување во прв степен. Приоритетите на ФЗО се одржување на финансиската стабилност на 

целокупниот здравствен систем, континуирано и квалитетно задоволување на потребата од лекови, 

полесен и подобар пристап на осигурениците до потребните здравствени услуги и лекови, и 

договарање и преговарање со здравствените установи. ФЗО има 870 вработени и располага со 

вкупен буџет од 36.6 милијарди денари за фискалната 2022 година. 
 

Министерство за здравство ја креира политиката во областа на здравството и спроведува 

активности за унапредување на здравствената инфраструктура и условите за подобра здравствена 

заштита на населението. МЗ спроведува редовни годишни превентивни и куративни здравствени 

програми. МЗ има 194 вработени и вкупен буџет од 7.4 млрд. денари за фискалната 2022 година. 
 

Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација чии основни функции се 

прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци за демографските, социјалните и 

економските појави во земјата. Активностите на ДЗС се насочени кон продолжување на процесот 

на хармонизирање на македонската статистика со статистиките на ЕУ, подготовка и донесување на 

статистички стандарди усогласени со стандардите на ЕУ, вклучување на ДЗС во креирањето и 

ажурирањето на административни збирки на податоци, јакнење и координација на националниот 

статистички систем и намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на 

статистичките податоци. ДЗС има 237 вработени и располага со вкупен буџет од 207 милиони 

денари за фискалната 2022 година. 
 

Општински совет за социјална заштита (ОССЗ) согласно ЗСЗ се формираат во секоја единица на 

локална самоуправа. ОССЗ го чинат претставници на општинската администрација, ЦСР, даватели 

на услуги, здруженија, верски заедници и други правни и физички лица кои вршат дејност на 

социјална заштита, установи од областа на образованието, здравствената заштита, вработувањето, 

полиција и/или јавно обвинителство, од подрачјето на општината. ОССЗ изготвува социјален план 

за подрачјето на општината кој што содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи, 

анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за 

развој на социјални услуги во општината. Градоначалникот, врз основа на социјалниот план, 

изготвува годишна програма за социјалната заштита, која ја донесува Советот на општината. 

Според достапните сознанија најголем дел од општините се уште немаат формирано ОССЗ. 
  

Совет за социјална заштита на планскиот регион. Со ЗСЗ е предвидено во секој плански регион 

да се основа Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и развој на 

мрежата на социјални услуги во регионот. Советот го сочинуваат градоначалниците и директорите 

на ЦСР од општините на подрачјето на регионот. Советотот еднаш годишно до МТСП доставува 

предлог за потребата од развивање на социјални услуги во планскиот регион, видот и начинот на 

воспоставување на услугите. Овие Совети се формирани во седум од осумте плански региони.  

 
 

АНЕКС 3: Преглед на социјалните услуги согласно Законот за социјална заштита  
 

Услугите на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за правата од 

социјална заштита и расположливите социјални услуги, првична проценка и упатување до други 

институции, со цел остварување пристап до правата и услугите. Генерално земено, овие услуги се, 

за жал, потценети и не добиваат доволна системска поддршка. Реално, најголем дел од овие услуги, 

на помалку или повеќе организиран начин ги испорачува невладиниот сектор. Голем исчекор во 

сервисирањето на овие услуги може да се направи со соодветна дигитализација на процесите. 
 

Услугите на стручна помош и поддршка на поединец и семејство опфаќаат помош и поддршка за 

надминување на индивидуални и семејни проблеми преку проценка, планирање, интервенции за 



 
 

заштита и евалуација, како и следење на состојбата по завршување на интервенциите, со цел 

зајакнување на корисниците, промоција на нивниот непречен развој, обезбедување и одржување на 

добросостојбата и независноста и нивно долгорочно оспособување за самостојно надминување на 

социјалните проблеми. Од аспект на намалувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост од 

клучно значење е активацијата на корисниците на ГМП, односно теренското имплементирање на 

интегрираниот систем на водење на случај преку тесна соработка меѓу ЦСР и ЦВ, која треба да 

овозможи извлекување на лицата од сиромаштија преку ефикасна интеграција на работоспособните 

приматели на ГМП на пазарот на трудот. Согласно ЗСЗ, службите за социјална заштита и 

вработување изработуваат заеднички индивидуален план за активација за највработливиот член на 

домаќинството што користи ГМП, заради негово учество во активните мерки и услуги за 

вработување и вклучување на пазарот на трудот.  
 

Услугите на советување имаат за цел превенирање, ублажување и надминување на последиците 

од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство, и тоа за:  подготовка за брак, живот во 

семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со 

нарушени односи,  советување при развод на брак, семејна медијација за семејства со нарушени 

семејни односи, психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство, психо-социјален 

третман на сторители на семејно насилство и други специјализирани видови на советувања. Во 

спроведеното истражување пред три години се констатира дека практичната имплементација на 

социјалната превенција е сериозно занемарена како надлежност на ЦСР.124 
 

Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или 

трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во 

сопствениот дом и превенција од вонсемејна заштита. Услуги во домот се обезбедуваат како помош 

и нега во домот и како лична асистенција. Услугата помош и нега во домот е најпобарувана 

социјална услуга како што  покажува повеќегодишната практика во речиси сите општини, каде 

услугата се сервисирала најчесто како дел од проектите за општинско корисна работа. Корисници 

на услугата се стари лица и лица на кои им е потребна помош и нега во домот, лица со најтешка 

попреченост, односно комбинирана попреченост со највисок степен, потполно слепи лица.  
 

Услугите во заедницата опфаќаат услуги на дневен престој, привремен престој, ресоцијализација, 

рехабилитација, реинтеграција на корисници, одмена на семејна грижа и куќа на пола пат, заради 

превенција, згрижување и заштита, а со цел овозможување на корисникот да продолжи да живее во 

сопствениот дом, односно заедницата и превенција на потребата од вонсемејна заштита. Развојот на 

социјалните услуги во заедницата треба на лицата со попреченост кои преминале од институциите 

во заедницата да им обезбеди пристап кон соодветни социјални услуги. 
 

Услугите на вон-семејна заштита обезбедуваат основна заштита која опфаќа: сместување, помош 

и поддршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека, здравствена заштита, и други услуги во 

зависност од видот на корисниците, кои немаат услови за живеење во своето семејство или од 

други причини им е потребна вон-семејна заштита. Нормативната рамка препознава три вида на 

услуги на вон-семејна заштита: живеење со поддршка; згрижување во друго семејство; и 

сместување во установа. 
 

 
124 МТСП, 2019, “Социјалната заштита во Македонија: регулатива и практика“, Скопје 


