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4. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ ВО 2019-2021 

4.1. Идентификација на клучните предизвици за конкурентност и инклузивен раст 

Економската активност во 2017 година заврши без раст на БДП, бидејќи закрепнувањето во втората 
половина од годината само го надомести падот на економската активност во првата половина од 
годината. Иако приватната потрошувачка остана отпорна на политичката криза, јавната потрошувачка се 
намали за 1,5%, а инвестициите се намалија за 4,5%, главно поради пад на градежните активности за 
13,7%. 

Во првиот квартал од 2018 година, економијата речиси стагнираше со раст на БДП од само 0,1%. Во 
вториот квартал од годината, високиот раст на извозот и намалениот извоз, како и растот на финалната 
потрошувачка придонесоа за закрепнување на економијата. Економскиот раст достигна 3,1%, и покрај 
натамошно опаѓање на инвестициите од 11,3%. Анализирано по сектори, позитивни остварувања има во 
индустрискиот, услужниот и земјоделскиот сектор, додека градежништвото има негативен придонес врз 
растот шести квартал по ред. Странските директни инвестиции, кои се двигатели на вработеноста и 
растот, достигнаа 325 милиони евра во првата половина од годината и ги надминаа вкупните СДИ 
остварени во 2017 година. Позитивните движења на пазарот на труд продолжија, при што стапката на 
вработеност во вториот квартал порасна за 0,9 п.п. и изнесува 44,9%, а стапката на невработеност падна 
на 21,1%. 

Политиките кои Владата ги спроведува и јасната перспектива за членство во ЕУ придонесоа за 
закрепнување на економијата, иако се уште е многу кревко. Со цел растот да биде долгорочно одржлив, 
постои силна потреба од спроведување на структурни реформи кои ќе ги поттикнат инвестициите, 
продуктивноста и создавањето на работни места во индустрии со висока технологија. Анализата на 
високо фреквентните податоци за првите седум месеци од 2018 година покажуваат дека учеството на 
преработувачката индустрија во вкупниот извоз е околу 90%. Растот на извозот главно е резултат на 
капацитетите во слободните економски зони специјализирани во технолошко интензивни сектори. Исто 
така, според високо фреквентните податоци за индустриско производство за истиот период, 
преработувачката индустрија, чие учество во индустриското производство е преку 80%, порасна за 7,9% и 
го надмина растот на индустриското производство кое изнесува 5,5%. Но, доколку се гледа структурата 
според технолошкиот интензитет, преработувачката индустрија со средна и средно-висока технологија 
придонесува со половина кон стапката на раст на индустриско производство, и приближно толку е 
учеството во извозот. Ова значи дека се уште е значително учеството на трудо-интензивни индустрии со 
ниска продуктивност во индустрискиот сектор. 

 

Рангирањето на Македонија се подобри за едно место според UNIDO Competitive Industrial Performance 
Index 20181 споредено со претходниот извештај, иако споредено со други земји, има потреба од 
зголемување на учеството на преработувачка индустрија со високо додадена вредност во економскиот 
раст. 

                                                           
1https://stat.unido.org/country/MKD.pdf;jsessionid=5302677C31C67CE81999C66B812E7916 
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И покрај тоа што преработувачкиот сектор во земјата ја промени структурата со постепено преминување 
во производство базирано на повисока технологија, а го зголеми и своето учество во БДП, тоа се уште не 
е пресликано во повисока додадена вредност по глава на жител, што претставува мерка за 
индустријализираност на една земја. Зголемена додадена вредност по глава на жител води кон раст на 
животниот стандард, имајќи в предвид дека сега БДП по глава на жител изнесува околу 35% од просекот 
на ЕУ. Анализата на ММФ за Странските директни инвестиции во новите земји членки и Западен Балкан2 
наведува дека поголемиот дел од пред- и пост-продукциските процеси, кои ја содржат повисоката 
додадена вредност, се спроведуваат во компаниите мајки, што значи истражувачките и развојни 
активности кои се зголемија во меѓувреме, се чуваат во матичните земји. Поради ова, домашните 
компании треба поенергично да ги користат предностите на дигиталната технологија за зголемување на 
нивната продуктивност, конкурентност и нивното учество во додадената вредност на високо 
технолошките индустрии. 

Имајќи го предвид претходното, единствено вложувањето во истражување, развој и иновации може да 
обезбеди успех на глобалниот пазар, кој станува се повеќе интегриран во ланецот на вредности. Според 
Европската табела за иновативност 20183, Македонија е умерен иноватор со ниво на учинок под 50% од 
просекот на ЕУ. Според Извештајот најсилни димензии се Атрактивни истражувачки системи и 
Иноватори, додека најслаби димензии поврзани со иновативност се: влијание врз продажбата и 
интелектуална сопственост. Извештајот посочува дека вложувањата на фирмите во истражување и 
развој се занемарливи, споредено со трошоци кои не се поврзани со истражување и развој. Исто така, 
посочува на многу ниско ниво на апликации за патенти и дизајн наспроти апликации за трговски марки. 

Извештајот на ОЕЦД – Конкурентноста во Југоисточна Европа: Изгледи за политиките 20184, наведува 
дека во една глобална економија која се повеќе се потпира на знаење и вештини, вложување во 
образование и стручност е од критично значење за зголемување на човечкиот капитал и подобрување на 
продуктивноста на трудот, а што претставува долгорочен двигател на економската конкурентност. Според 
ПИСА резултатите, Македонија е рангирана многу пониско споредено со слични земји од ЦИЕ и со 
просекот на ОЕЦД земјите, а заедно со Косово е најниско рангирана помеѓу земјите од ЈИЕ. 
Несовпаѓањата помеѓу потребите на приватниот работодавач и вештините кои ги обезбедува 
образовниот систем се проблем за намалување на високата стапка на невработеност во Македонија, 
особено невработеноста кај младите која изнесува 47,6%, речиси за трипати повисока од просекот на ЕУ. 
Во таа насока, мерките за активација треба да играат главна улога во поддршка на младите, долгорочно 
невработени, жени и ранливи групи со цел да најдат соодветно вработување и да ги зголемат своите 
можности за вработување. Во тесна врска со претходното е и потребата од зајакнување на интеграцијата 
на социјалните центри и агенциите за вработување во насока на подобро таргетирање на вработливоста 
на примателите на социјална помош. Системот на социјална заштита треба да биде редизајниран за да 
обезбеди поддршка на материјално најранливите семејства, и истовремено да ги поттикнува 
работоспособните корисници да го подобрат нивниот животен стандард со барање на можности за 
вработување. 

                                                           
2http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/08/21/Foreign-Direct-Investment-in-New-Member-State-of-the-EU-and-Western-Balkans-Taking-Stock-

and-46152 
3 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 
4 http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm 
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Поголемата интеграција на фирмите во глобалните ланци на повисока технолошка вредност зависи во 
голем обем од натамошното подобрување на деловното окружување. И покрај постојаното подобрување 
на бизнис регулативата, постои потреба од подобрување на нејзиното спроведување, поедноставување 
на постојната регулатива и намалување на непотребните трошоци. Недостигот од иновации е во тесна 
врска со недостигот од соодветна логистика како на пример одлични јавни услуги, царина, комуникациски 
врски и транспортна инфраструктура. Земјата треба да продолжи со подобрување на конкурентноста на 
енергетскиот сектор, а посебно внимание треба да се посвети на одржливиот развој имајќи ги предвид 
потенцијалите за обновлива енергија и енергетска ефикасност5.  

Градење на инклузивно општество значи намалување на разликите во приходи бидејќи нееднаквоста 
може да ја влоши одржливоста на растот. Вистински предизвик претставува постоењето на 
неформалниот сектор, што креира нееднакви услови за фирмите кои плаќаат даноци и социјални 
придонеси и ги почитуваат законите. Исто така, постојат и големи разлики во продуктивноста помеѓу 
секторите, или недоволен пристап до финансиски средства бидејќи домашните фирми сеуште имаат 
потешкотии во пристапот до кредити поради барањата за високо обезбедување, особено за МСП6. 

Врз основа на мониторингот на процесот на економско управување и оценка на ПЕР 2018-2020, ЕК во 
своите насоки за политики за земјата дава препораки за предизвици кои треба итно да се надминат, како 
што е ниското учество на пазарот на труд, несовпаѓање на вештините со потребите на пазарот на труд, 
недостиг од правна сигурност за компаниите, значителен „одлив на мозоци“, квалитет и ефикасност на 
јавните расходи, недостиг на систематско, ефикасно и транспарентно спроведување на законите, бројни 
пара-фискални давачки на различни административни нивоа, големината на сивата економија, 
квалитетот на образовниот систем во целост, опфатот на мерките за пазарот на труд особено за ниско 
квалификувани невработени и подобро таргетирање на социјалната помош. 

4.2. Резиме на реформските мерки 

Реформи на пазарот на енергија и транспорт 
Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот на електрична енергија 
Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
Мерка 3: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Македонија и Србија 
Мерка 4: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 

Развој на земјоделскиот сектор 
Мерка 5: Подобрување на системите за наводнување 
Мерка 6: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
Мерка 7: Земјоделски задруги 

Развој на секторот индустрија 
Мерка 8: Финансиска поддршка на инвестициите 
Мерка 9: Финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија 

Развој на секторот услуги 
Мерка 10: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 

Деловно окружување и намалување на неформалната економија 
Мерка 11: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
Мерка 12: Развој на национален портал за е-услуги 
Мерка 13: Намалување на неформалната економија 

Истражување, развој и иновации и дигитална економија 
Мерка 14: Подобрување на инфраструктурата и пристапот до финансии за истражување, развој и иновации 

Реформи поврзани со трговијата 
Мерка 15: Олеснување на трговијата 

Образование и вештини 
Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации 

                                                           
5 http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm 
6 http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm 
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Вработување и пазар на труд 
Мерка 17: Гаранција за млади 

Социјална заштита и инклузија 
Мерка 18: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 

4.3. Анализа по области и структурни реформски мерки  

4.3.1 Реформи на пазарот на енергија и транспорт 

Енергетски пазар. Република Македонија има ограничени можности за обезбедување енергија и е 
зависна од увоз, со оглед дека побарувачката за енергија ја надминува домашната понуда. Во вкупната 
количина на електрична енергија за потребите на потрошувачите во Република Македонија за 2016 
година, домашното производство учествува со 70,77%, додека увозот учествува со 29,23%.Вкупниот 
инсталиран капацитет на централите за производство на електрична енергија во Република Македонија 
изнесува 2.057 MW.  

Република Македонија, во однос на развиените земји, има висока потрошувачка на вкупно потребна 
енергија и финална енергија по БДП и покрај тоа што има ниска потрошувачка на енергија по жител. 
Енергетската интензивност според индикаторот вкупно потребна енергија по единица БДП, е влошена за 
2% споредено во 2016 година (332 kgoe/1.000 EUR во 2015, 338 kgoe/1.000 EUR во 2016), што укажува на 
енергетската ефикасност како важен придонесувач на овој тренд. Само за споредба во ЕУ-28, вкупно 
потребната енергија по единица на БДП изнесувала 120 kgoe/1.000 EUR во 2015 година. 

Во 2016 година во Париз во рамките на Самитот за земјите од Западен Балкан (WB6), Република 
Македонија ја потпиша Повелбата за одржливост, за што Секретаријатот за енергетска заедница има 
подготвено детален План за имплементација на мерки кои се однесуваат на: унапредување на 
управувањето сo енергетската ефикасност, имплементација на мерки за поддршка за подобрување на 
одржливоста на енергетскиот системи,мерки за намалување на негативните последици од климатските 
промени и транспарентност на одржливи енергетски пазари.  

Според WB6 Извештајот за следење на електричната енергија од јуни 2018 година, подготвен од страна 
на Енергетската заедница, подолу се дадени табели за целосна имплементација на меките мерки, 
спроведување на хармонизирани правила за јавни набавки за конкретни набавки поврзани со енергијата 
и усогласување на режимите за даноците на додадена вредност за прекугранични трансакции со 
електрична енергија. 

 

Во тек е изготвување на Законот за енергетска ефикасност, во кој се имплементираат одредбите и 
обврските кои произлегуваат од Директивата за енергетска ефикасност. 

Транспортен пазар. Економскиот развој на 
Република Македонија, како мала континентална 
земја, во голем дел зависи од добро развиена 
транспортна мрежа. Од тие причини, со цел 
квалитетно регионално поврзување, а со тоа и 
намалување на растојанието до странските пазари и 
намалување на трошоците за транспорт кои 
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произлегуваат од лошите услови на патиштата и железниците, во изминатиот период Република 
Македонија беше насочена кон рехабилитација и доизградба на голем дел на патни и железнички 
делници.  

Владата е насочена кон развојот на инфраструктурата, особено транспортната инфраструктура, со цел 
подобра поврзаност со пазарите на ЕУ и пристап до блиските морски пристаништа во Грција и Бугарија. 
Патната инфраструктура е важен приоритет, бидејќи повеќето стоки, вклучително и извезените, се 
превезуваат во патниот сообраќај (Во вкупниот товарен превоз, во периодот 2006 -2016 година, учеството 
на товарниот патен превоз просечно изнесува над 91,7%, додека во железничкиот превоз учеството е 
помало од 8,2%7). Најважните транспортни коридори во Македонија се Паневропскиот Коридор X, кој се 
протега од север кон југ низ целата земја (од границата со Србија до границата со Грција) и 
Паневропскиот Коридор VIII, кој се протега од исток кон запад и ги поврзува пристаништето Драч во 
Албанија со пристаништата Бургас и Варна на Црното Море во Бугарија.  

Доминацијата на патниот транспорт, особено во превозот на стоки, доведува до зголемување на застоите 
на граничните премини и намалување на брзиот проток на стоката со што се наметнува потребата од 
преземање на мерки кои ќе придонесат кон намалување на дисбалансот во транспортот преку 
зголемување на учеството на железничкиот транспорт. Олеснувањето на меѓународниот железнички 
транспорт, преку намалување на времето на чекање на граничните премини со скратување на 
процедурите за преминување на границата согласно принципот на едношалтерскиот систем „one-stop-
shop“ и јакнењето на конкурентноста на железничкиот транспорт ќе придонесе кон зголемување на 
конкурентноста на железничкиот транспорт, а со тоа и јакнење на конкурентноста на македонската 
економија, воопшто. 

Постигнат е напредок во имплементација на проектите за изградба и проектите за подготовка на 
документацијата за изградба во однос на патните и железничките делници долж Коридор VIII и X(Xd), 
како дел од индикативното проширување на мрежата ТЕН-Т на Југоисточна Европа кои обезбедуваат 
поврзување со соседните земји и подобра интеграција на Европа. Како резултат на тоа, посветени се 
значителни напори и средства на развојот на овие коридори. 

Патниот Коридор X е врска север-југ и поврзување со Р. Србија и Р. Грција и понатаму со европскиот 
континент. Со изградбата на делницата Демир Капија - Смоквица која заврши во април 2018 година се 
комплетира целиот патен Коридор Х, со должина од 172 км е на ниво на автопат. Патниот Коридор VIII е 
со должина од 304 км, се протега на правецот исток –запад, но само 37% е надграден на ниво на автопат 
и има потреба од понатамошно надградување. Железничкиот Коридор VIII ќе обезбеди директна 
железничка врска помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, пристап до нивните пристаништа и 
алтернативна транспортна можност за македонските компании. Развојот на патната и железничката 
инфраструктура, во идниот период, ќе биде надополнета и со имплементација на хоризонталните мерки, 
дел од реформските мерки за поврзаност. 

Во рамките на Оперативната програма за регионален развој се изработи Национална транспортна 
стратегија (2018-2030) која ги опфаќа постоечките активности кои се предвидува да се реализираат во 
овој период како и нови приоритетни активности. Стратегијата треба да обезбеди подобрување на 
економската ефикасност, безбедноста и пристапноста на транспортот, управување со влијанието врз 
животната средина и идните транспортни активности и обезбедување интеграција со останатите 
секторски политики. Предлог-текстот на стратегијата е во постапка на јавни консултации. 

Собранието на Република Македонија  во декември 2017 година го ратификуваше Договорот за основање 
на транспортната заедница. Во фаза се формирање на седиштето и останатите тела за оперативно 
функционирање на транспортната заедница. 

Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот на електрична енергија 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

                                                           
7 Извор: Државен завод за статистика 
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Главната причина за започнување со либерализација на пазарот на енергија е да се обезбедат 
конкурентни цени и иновативни понуди од трговците на мало во корист на потрошувачите. 
Потрошувачите имаат право да го изберат својот снабдувач со електрична енергија и да купат 
електрична енергија од трговец по сопствен избор по планирана цена која најдобро ги задоволува 
нивните потреби, или да останат на регулираната тарифа. 

Со донесувањето на новиот Закон за енергетика се овозможи исполнување на енергетските "меки мерки", 
отстранување на главните законски пречки за воспоставување на организиран пазар на електрична 
енергија, како и потполна либерализација на енергетскиот пазар, која ќе започне од 01.01.2019 година, 
кога ќе биде избран универзален снабдувач. Согласно новиот Закон за енергетика, се прекинува 
регулацијата на производната цена и се утврдува право на сите купувачи да можат да го променат 
снабдувачот. Ќе бидат преземени дополнителни активности кои ќе овозможат исполнување на "меките 
мерки" од групата 4. 

Република Македонија треба да се приклучи кон постоечка берза на електрична енергија во некоја од 
соседните земји или да се воспостави сопствена берза за електрична енергија (при што треба да се земе 
во предвид ликвидноста и економска оправданост). Во оваа насока, усвоен е Акционен план за 
воспоставување на национален организиран пазар на електрична енергија (берза на електрична 
енергија), а АД МЕПСО, како оператор на пазарот на електрична енергија, е задолжен да го спроведе 
истиот. Со воспоставување на берза на електрична енергија ќе се овозможи сигурно функционирање на 
ликвиден пазар на енергија и создавање на услови за поголема конкуренција при снабдувањето со 
енергија на потрошувачите во Република Македонија. Од страна на Енергетската заедница е обезбедена 
техничка помош за изнаоѓање на компатибилно решение за организирање на пазар за ден однапред на 
електрична енергија и приклучување кон соседните берзи, како и процедури за назначување на НЕМО во 
согласност со CACM регулативата на ЕУ. Овој нацрт-модел за организиран пазар на електрична енергија 
беше презентиран во Владата на 30 мај 2018 година. 

Постапката за усвојување на Правилата за пазар на електрична енергија е завршена. Нивото на тргување 
на енергетска размена во изолиран режим (пред спојување на пазарот) се очекува да изнесува околу 5% 
од вкупната потрошувачка на електрична енергија. Зголемувањето на ликвидноста се очекува по 
спојување на пазарот со најмалку една од соседните земји. Новиот механизам за балансирање е целосно 
пазарно ориентиран и ќе се применува на сите учесници на пазарот на електрична енергија. Операторот 
на електропреносниот систем го организира и управува со балансираниот енергетски пазар. Во тек се 
процедури за усвојување на Правилникот за балансирање. АД МЕПСО (ТСО) ќе набави услуги за 
балансирање од давателите на балансни услуги во националниот, а во перспектива и од регионалниот 
пазар за балансирање по конкурентни услови. Актуелната производна компанија АД ЕЛЕМ потпиша 
Меморандум за разбирање со Секретаријатот на Енергетската заедница со кој ќе обезбеди техничка 
помош за подобрувањето на нивните капацитети за тргување со електрична енергија и развој на бизнис 
стратегии за управување со своето производство на електрична енергија и портфолио за тргување со цел 
да биде конкурентен на пазарот на електрична енергија, при што постепено ќе се овозможи дерегулација 
на производната цена. Со ова се исполнуваат мерките за енергетски реформи од група 2 и 4. 

а. Планирани активности за 2019 година 

- Донесување на подзаконска регулатива за практична имплементација на Законот за енергетика 
- Раздвојување и сертифицирање на операторот на преносниот систем во согласност со Третиот 

енергетски пакет 
- Воспоставување на оператор на пазарот 
- Процедури за назначување на НЕМО во согласност со регулативата на ЕУ CACM 
- Сите неопходни активности за пазарно спојување со бугарската берза на електрична енергија 

б. Планирани активности за 2020 година 

- Приклучување кон соседна берза на електрична енергија 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Со оваа мерка ќе се овозможи ликвиден пазар на електрична енергија и создавање услови за поголема 
конкуренција при снабдувањето со енергија на потрошувачите во Република Македонија, зголемување на 
бројот на компании кои ќе учествуваат на отворениот пазар на енергија. Понатамошната либерализација 
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на пазарот на електрична енергија, исто така, има индиректни влијанија врз другите економски сектори, 
кои поттикнуваат зголемена продуктивност водена од конкуренцијата во енергетскиот сектор. ОЕЦД 
проценува бенефиции во милиони евра со имплементација на меките мерки на краток и среден рок. 

3. Клучни индикатори за успешност 

Со функционален организиран пазар ден-напред, се очекува да се тргува со најмалку 5% од вкупната 
потрошувачка на електрична енергија во изолиран режим. 

4. Проценети трошоци на активностите и извор на финансирање 

За реализација на активностите кои се однесуваат на воспоставувањето на енергетска размена, се 
предвидува околу 1 милион евра кои ќе бидат обезбедени од сопствените средства и донатори на АД 
МЕПСО. Во 2019 и 2020 година ќе бидат потрошени 960.000 евра за отворање на нови работни места, 
инсталирање на нов софтвер кој ќе се користи за поврзување на националниот пазар на електрична 
енергија со соседните пазари, како и за постапката за назначување на НЕМО и неочекувани трошоци. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Отворањето на пазарот на електрична енергија позитивно влијае врз вработувањето, имајќи предвид 
дека отворањето на нови компании директно влијае на отворањето нови постојани позиции. Родовата 
еднаквост ќе биде почитувана во процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Одложување на донесувањето на 
подзаконската регулатива 

 5-10% Високо Детално следење на процесот 

 

Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Поголемото искористување на обновливи извори на енергија (ОИЕ) и подобрување на енергетската 
ефикасност (ЕЕ) е една од главните стратешки цели во енергетскиот сектор. Според Акциониот план за 
ОИЕ процентуалното учество на ОИЕ во 2020 година треба да изнесува 23,9%, а во 2025 година треба да 
биде 25%. Според вториот извештај за напредокот на ОИЕ, уделот на ОИЕ во 2014 година изнесува 
19,7%, а во 2015 година тој изнесува 19,9%. Овој процент треба да се постигне преку изградба на нови 
постројки за ОИЕ, како и засилени мерки за енергетска ефикасност во согласност со Стратегијата за ОИЕ 
и Стратегијата за реновирање на згради. Во согласност со Повелбата за одржливост потпишана на 
Самитот за Западен Балкан (WB6), Република Македонија се обврза да воведе пазарно-ориентирани 
механизми за поддршка за промовирање на ОИЕ (аукции и премии). Во моментов се подготвува 
секундарното законодавство. Според новите подзаконски акти, Владата на Република Македонија ќе 
објави јавен повик за доделување на неколку локации за изградба на фотоволтаични електрани со 
капацитет до 200 MW, со што ќе се обезбеди државно земјиште со регулирана инфраструктура и 
поврзување на електронапонска мрежа. Исто така, во наредниот период ќе биде објавен јавен повик за 
изградба на ветерни електрани со капацитет до 50 MW со користење на премија на локации за кои веќе е 
утврден потенцијал за производство на ветерна енергија. Воедно ќе бидат доделени и посебни премии на 
приватни земјишта преку транспарентна и конкурентна процедура. 

Според Премиум анализите (во рамки на Clean Energy Investment Project) вкупниот проценет трошок за 
премиите во 2022 година изнесува 7,8 милиони евра. 

Третиот Акционен план за енергетска ефикасност ги идентификува приоритетите за постигнување на 
целта на индикативната заштеда преку воведување мерки во најважните сектори: јавниот сектор, 
индустријата, комерцијалниот, енергетскиот и транспортниот сектор. Остварените заштеди на енергија во 
2016 година се проценети на 102,5 ktoe, што е 6,27%. Конечната проценета потрошувачка на примарна 
енергија во Македонија изнесува 3014 ktoe во 2020 година додека вредноста на "индивидуална 
потрошувачка" е 3.270 ktoe. Ова значи дека Македонија ќе ја задржи потрошувачката на примарна и 
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финална енергија во согласност со потрошувачката за земјите од Енергетска Заедница, каде што 
заштедите на примарна енергија во 2020 година се проценуваат на 256 ktoe на годишно ниво, а 
заштедите на финална енергија во 2020 година се проценуваат на да биде 226,27 ktoe. 

Неопходно е да се донесе Стратегија за реновирање на згради до 2050 година, која треба да ги 
анализира постоечките политики и инструменти во однос на ефективноста и да предложи соодветни 
мерки. Исто така, потребно е да се донесе нов Закон за енергетска ефикасност и придружни подзаконски 
акти, како и да се воспостави и да се започне со работа Фондот за енергетска ефикасност со цел да се 
поддржи побрзото спроведување на успешни програми за енергетска ефикасност и за подобрување на 
инвестициите. 

Одговорните институции за оваа мерка за промовирање на обновливи извори на енергија и подобрување 
на енергетската ефикасност се: Владата на Република Македонија, Министерството за економија, 
Агенцијата за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика и АД МЕПСО 

а. Планирани активности во 2019 година 

- Иницирање за изградба на електрани со користење на ОИЕ 
- Усвојување на подзаконските акти 
- Тендерски постапки за стекнување право на премиуми 
- Потпишување на премиум договори 
- Започнување на активности за изработка на Стратегија за реновирање на згради до 2050 година 
- Понатамошно усогласување и спроведување на законодавството за договори за енергетски услуги 
- Одлука на Владата за определување на зградите на државните органи кои ќе бидат предмет на 
реконструкција во 2019 година 
- Првични активности за подготовка на посебен Закон за основање на Фонд за ЕЕ 

б. Планирани активности во 2020 година 

- Понатамошна изградба на електрани со користење на ОИЕ 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Спроведувањето на мерката ќе обезбеди: диверзификација на понудата, зголемена конкуренција на 
енергетските пазари, зголемено искористување на обновливите извори на енергија, зголемување на 
домашното производство на енергија, обезбедување и континуитет во снабдувањето со енергија на 
домаќинствата и компаниите во Република Македонија , намалување на емисиите на стакленички гасови 
и подобрување на општата состојба на животната средина а воедно и ќе помогне за непречена 
транзиција на земјата во конкурентна економија. 

3. Клучни индикатори за успешност 

Процентуалното учество на ОИЕ треба да изнесува 23,9% до 2020 година. Примарните заштеди на 
енергија во 2020 година се проценуваат на 256 ktoe на годишно ниво, а заштедите на финална енергија 
во 2020 година се проценуваат на 226,27 ktoe. 

4. Проценети трошоци за активностите и извори на финансирање 

За оваа мерка се планирани 1.348.500 евра од Буџетот, за плати за нови работни места, инсталирање на 
нов софтвер за премии и средства кои ќе се користат за субвенции и премии. Грант од 1.800.000 евра ќе 
биде обезбеден за поставување на панели за фотоволтаици на јавни згради во руралните општини. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Привремено и постојано вработување во делот за обновливите извори на енергија може да се создаде 
директно и индиректно низ целиот процес, вклучително и при производството и дистрибуцијата на 
опремата; а воедно и во останатите услуги како што се проектирање, инсталација, работење и 
одржување. Во градежниот сектор ќе се ангажираат градежни работници и високо квалификуван кадар. 
Дополнително, во текот за работењето и одржувањето на постројките ќе биде потребно вработување на 
дополнителен кадар. Ќе се ангажираат и домашни компании од производствениот сектор, во делот за 
градежништвото. 
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Во индустрискиот сектор, исто така, се очекува да се ангажира високо стручен кадар со соодветни 
професионални квалификации (ревизори и компании од ЕСКО) кои постојано ќе бидат ангажирани во 
мониторингот на потрошувачката и предлагање нови мерки за остварување на заштеди. Родовата 
еднаквост ќе биде почитувана во процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Одложување на усвојувањето на 
Стратегијата за реновирање на згради 

 5-10% Висок Детално следење на процесот 

Одложување на формирањето на Фондот 
за енергетска ефикасност 

 5-10% Висок Детално следење на процесот 

 

Мерка 3: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Македонија и Србија 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Мерката предвидува изградба на заеднички железнички граничен премин (ЗЖГП) помеѓу Македонија и 
Србија. Во моментов сите меѓународни и транзитни возови треба да направат две застанувања, едно во 
Табановце (Македонија) и едно во Прешево (Србија). Во секоја од овие две станици, контрола вршат 
царината, граничната полиција, фитосанитарната, ветеринарната, радиолошка и други инспекции. Со 
изградбата на ЗЖГП Табановце овие контроли ќе се вршат само еднаш, заеднички од страна на властите 
од двете земји. 

За таа цел, Владата на Република Македонија и Владата на Република Србија, во февруари 2015 година 
потпишаа Спогодба за утврдување на граничните процедури. Во јуни 2016 година се склучија и 
Протоколите меѓу релевантните служби од Македонија и Србија (полиција, царина, инспекциски служби 
итн.), во согласност со Директивата 2012/34 на Европскиот Парламент и Советот од 21 ноември 2012 
година за создавање единствена европска железничка област. 

Дополнително влијание ќе има подобрувањето на конкурентската предност на железницата во споредба 
со патниот превоз, а исто така, намаленото негативно влијание врз животната средина од транспортот, 
економичност на обемот во работењето на станиците, подобрена соработка меѓу царината, граничната 
полиција, фитосанитарната, ветеринарната, радиолошката, железничките операции и контролори на 
железничката инфраструктура на двете земји. 

Овој проект е дел од агендата за поврзување на ЕК и ги задоволува барањата на меките мерки за 
создавање на Заедничка железничка гранична станица во земјите од WB6, за олеснување на 
железничкиот транспорт според Белата книга на ЕК за транспорт. Проектот беше одобрен на Самитот на 
ВБ6 во Виена во август 2015 година. 

Оваа мерка е тесно поврзана со мерката Олеснување на трговијата. 

а. Планирани активности во 2019 година 

- Одобрување на Апликацијата за инвестициски грант (прва проверка во средината на 2019 година, 
конечна согласност за одобрување на крајот на 2019 година) 

- ЕБОР ќе го измени заемот за железничкиот Коридор 10 и ќе започне преговори за потпишување на 
Договорот за гаранција, доколку апликацијата е позитивно прикажана. 

- Во втората половина на годината е предвидено да отпочне тендерска процедура за изведба на работи 
и надзор.  

б. Планирани активности во 2020 година 

- Избор на изведувач на градбата и надзор над градбата и склучување договори. 

в. Планирани активности во 2021 година 

- Изведба на градежните активности. 
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Носител на активностите е Министерството за транспорт и врски. 

3. Клучни индикатори за успешност 

Индикаторот ќе се мери преку пресметување на временските заштеди по ставање во функција на 
заедничката гранична станица. Се очекуваат временски од 30 минути за превоз на патници. Контролите 
на патниците ќе се вршат при движење на воз. Временската заштеда за товарен транспорт се очекува да 
биде околу 90 минути.  

Табела 1. Време потребно за премин на воз ЗГП: 

 2018 година 2021 година 
Вид на транспорт Минути Процентуално намалување Минути Процентуално намалување 
Патнички воз (заштеда на време) 60 0% 30 50% 
Товарен воз (заштеда на време) 180 0% 90 50% 

4. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Најголемо влијание се очекува да биде заштедата на време. Вкупното време на патување, како резултат 
на изградбата на ГП Табановце може да се очекува да биде 30 минути наместо 60 минути за патнички воз 
поради фактот што повеќето контроли ќе се вршат додека возот се движи, и 90 минути по товарен воз 
наместо 180 минути. 

Компаниите кои вршат транспортни активности ќе имаат пониски трошоци како резултат на пократкото 
време за транспорт, што ќе создаде услови за зголемен обем на превоз по железничка пруга. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Изградба: околу 5.136 милиони евра - финансиските средства се планира да се обезбедат како 
инвестициски грант преку инструментот на WBIF во 2019 година. Трошоците се зголемени бидејќи се 
додаваат средства за изградба на пристапен пат во износ од 1.200.000 евра. 

5. Очекувано влијание на вработеноста и родово влијание 

Изградбата на заедничката погранична станица ќе има директно краткорочно влијание врз 
вработувањето, преку ангажирање градежни работници. Родовата еднаквост ќе биде почитувана во 
процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Пролонгирање на градежните 
активности за завршување на 
железничкиот граничен премин 

 10% Високо Редовно следење на имплементацијата на 
активностите за изградба на ГП. Регионалната 
димензија на мерката придонесува да се намали 
ризикот од ненавремено спроведување на 
активностите. 

 

Мерка 4: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 

1. Опис на мерката 

Интелигентниот транспортен систем во патниот сообраќај опфаќа управување со сообраќајот, видео 
надзор на сообраќај, информациски системи и сообраќајна технологија. Преку спроведување на ИТС 
проектот долж патниот Коридорот X, ќе се исполни една од стратешките цели во Националната 
транспортна стратегија на Република Македонија. Имено, одржувањето на високо ниво на безбедност и 
проток на сообраќај во сите услови поврзани со контрола и управување со сообраќајот на автопатите е 
главната услуга на идната национална ИТС инфраструктура. 

Воведувањето на ИТС за безбедноста на транспортот, мобилноста и заштитата на животната средина во 
трансевропската патна мрежа произлегува од потребата за усогласување со директивите од 
транспортните регулативи на ЕУ. 

Оттука, се јавува неопходноста за воспоставување на техничко управување со транспортот, со коe преку 
изградба на единствен сеопфатен и конзистентен интелигентен систем за управување и контрола на 
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сообраќајот, ќе се овозможи надгледување на сообраќајните и временските услови во секој сегмент. 
Системот користи различни податоци за сообраќајот и бројот и видот на возилата што се движат по 
коридорот X, како и метеоролошките податоци долж трасата во текот на целата година, кои можат да се 
користат за статистички и аналитички цели. 

Проектната документација беше подготвена на почетокот на септември 2018 година, се очекува 
ревизорската документација да биде завршена до крајот на 2018 година. Истовремено, се ангажираат 
консултанти од CONECTA, кои треба да ја разгледаат техничката документација од аспект на 
усогласеност со европските директиви и искуства од областа на интелигентниот транспортен систем. 
Местото предвидено за контролниот центар ќе се наоѓа во близина на наплатната станица Петровец. 

Како дел од прелиминарните разговори за проектот за олеснување на трговијата и транспортот на 
Западен Балкан, се разговараше имплементацијата на Интелигентниот транспортен систем да биде дел 
од Компонентата 2 од овој Проект. 

Оваа мерка е во согласност со една од главните цели на новата Национална транспортна стратегија -
намалување на бројот на сообраќајни незгоди.  

а. Планирани активности во 2019 година 

- Затворање на финансиската конструкција, обезбедување средства за спроведување и одобрување на 
Програмата. 
- Започнување со процесот за избор на изведувач за изградба и избор на надзор на градбата. 

б. Планирани активности во 2020 година 

- Завршување на процесот за избор на изведувач за изградба и избор на надзор на градбата 
- Почеток на градежни активности. 

в. Планирани активности во 2021 година 

- Продолжување на градежните активности. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Со воведувањето на Интелигентниот систем за управување со транспортот и сообраќајот, ќе обезбеди 
значително подобрување на ефикасноста на тековниот проток на сообраќај преку зголемена ефикасност 
на превозот на патници и стоки, подобрување на безбедноста, удобноста и заштитата на патниците со 
намалување на застојот на сообраќајот и застојот на сообраќајот на патиштата и намалување загадување 
на животната средина. Најголемо влијание се очекува да биде зголемување на безбедноста и заштеда на 
време за патување. Вкупното време на патување ќе се намали како резултат на координацијата на 
навремениот информативен систем за корисниците на патот долж Коридорот X. Заштедата на време ќе 
им овозможи на корисниците да ги намалат патните трошоци и затоа Коридорот X ќе биде поконкурентен 
за употреба, особено за меѓународен превоз. Како што беше споменато погоре, може да се очекува 
зголемен патнички и товарен сообраќај, со тоа и економската активност. Компаниите кои вршат 
транспортни активности ќе имаат пониски трошоци и пократко време за транспорт, со што ќе се создадат 
услови за зголемување на обемот на транспорт по овој коридор. Во втората фаза од спроведувањето на 
проектот очекуваниот ефект врз конкурентноста ќе се покаже со намалено време на чекање на 
граничните премини и зголемување на меѓународната економска активност. 

3. Клучни индикатори на успешност 

• Број на сообраќајни несреќи во % долж коридорот каде што е инсталиран ИТС системот  
• Промена на годишните емисии на CO2 (тони) изразени во % по должината на коридорот каде што е 
инсталиран ИТС системот 

4. Проценети трошоци за активностите и извори на финансирање 

Трошоците се проценети на 20 милиони евра. 
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5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Изградбата на овој систем ќе има директен краткорочен ефект врз компаниите кои работат со овој вид на 
опрема и соодветно на тоа ќе го зголемат вработувањето во нив. Родова еднаквост ќе се почитува во 
процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Пролонгирање на активностите за 
завршување на проектот 

10% Средно Редовно следење на спроведувањето на 
активностите 

Одложување на донесувањето на 
соодветните закони и подзаконски акти 
за ваков тип на системи 

10% Средно Користење на техничка помош од ЕУ (TAIEX) во 
подобро и ефикасно усогласување на 
законодавството 

4.3.2 Секторски развој 

4.3.2.1 Развој на земјоделскиот сектор 

Земјоделството има важна улога во македонското општество, и се карактеризира со големи регионални 
разлики. Неговото учество во вкупната бруто додадена вредност (БДВ) е 9,4% во 2017 година8. Во исто 
време, неговото учество во вработувањето е 16,2% во 2017 година и бележи умерено намалување во 
однос на изминатите години (ДЗС). 

Создавањето работни места претставува најголем приоритет во Република Македонија, а понатамошната 
модернизација и развој на земјоделско-прехранбениот сектор може да генерира создавање работни 
места и економски раст. Руралните средини во Република Македонија се соочуваат со многу структурни и 
социо-економски предизвици. Големи рурални средини остануваат депопулирани и нивните ресурси се 
неискористени, со негативни економски, социјални и еколошки последици. Бројот на населението во 
руралните средини стагнираше во текот на последната деценија, земено како учество во бројот на 
вкупното население, со околу 42,3% во 2017 година. Можностите за вработување во руралните средини 
се ограничени и доминира единствено земјоделството како стопанска гранка. Сите овие фактори го 
ограничуваат отворањето работни места во руралните средини и економскиот раст.  

Примарното земјоделско производство останува со ниска продуктивност и со ниски приходи. Повеќето 
земјоделски производители се занимаваат со производство за сопствени потреби и мала продажба, се 
водат како невработени и се слабо ангажирани на пазарот на трудот. Просечната големина на 
земјоделските стопанства во 2016 година изнесува 1,8 ха и 2,1 добиточни единици. Додадената вредност 
по работник во земјоделството9, како мерка на продуктивноста на земјоделството, во 2016 година 
изнесува 19.127 и е 2/3 од просекот на ЕУ кој изнесува 29.425.  

Податоците за обработливо земјиште укажуваат на прекумерна фрагментација на земјиштето каде што 
просечната големина на парцелите во приватна сопственост изнесува 0,22 ха, додека во државна 
сопственост е 0,56 ха. Окрупнувањето на земјоделското земјиште ќе се одвива преку процеси на размена 
на парцелите со или без промена на нивната форма, до целосна промена на границите на земјишните 
парцели за да се добијат окрупнети земјишни површини со правилна форма, погодна за земјоделско 
производство. Дополнително, ќе се изврши ревизија на веќе доделеното државно земјоделско земјиште и 
категоризација на земјиштето според квалитетот, од што ќе зависи големината и времетраењето на 
концесијата. 

Зголемувањето на трговскиот дефицит во земјоделско-прехранбената индустрија на Република 
Македонија ја одразува слабата конкурентност на секторот. Земјата е нето-увозник на земјоделско-
прехранбени производи, имајќи негативно трговско салдо повеќе од една деценија. Ситуацијата во 
трговијата со земјоделско-прехранбени производи продолжи да се влошува во последните неколку 
години, и покрај подобрувањето на општите трговски перформанси во целост. Само неколку земјоделско-
прехранбени производи, како што се некои видови овошје и зеленчук, вино, тутун и јагнешко месо, 
остваруваат трговски вишок. 
                                                           
8 https://data.worldbank.org/indicator/nv.agr.totl.zs 
9 https://data.worldbank.org/indicator/EA.PRD.AGRI.KD?locations=MK&year_high_desc=true 
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Зголемената ранливост на Република Македонија кон климатските промени претставува дополнителен 
предизвик за земјоделството. Климатските промени веќе ја погодуваат земјата и нивните негативни 
влијанија веројатно ќе се зголемат во текот на следните децении. Зголемувањето на средните 
температури (од 2.5°C во летниот период, до 2050 година) и воден дефицит (пад од 17% во летниот 
период, до 2050 година) се факторите на ризик кои најверојатно ќе се појават во иднина (Светска банка 
2010). Како одговор на предизвиците кон климатските промени ќе се изврши реонизација на 
земјоделството според почвено-климатските услови на реоните за планско растително и сточарско 
производство и ќе се направат листи на препорачани култури и сорти, земајќи ги предвид 
традиционалните производства и потребите на културите за вода. Дополнително, обработливите 
површини ќе се зголемат со инвестирање во хидромелиоративни системи. 

Мерка 5: Подобрување на системите за наводнување 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка е превземена од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11.  

Новите капитални инвестиции за изградба на брани и системи за наводнување веќе се започнати и ќе 
продолжат во наредниот период. Крајната цел е зголемување на наводнуваните површини во земјата на 
ниво на инсталиран капацитет (144.000 ха), и постепено проширување на хидросистемите за да се 
постигне целта за наводнувана површина од половина од обработливата површина (околу 250.000 ха). 
Овие инвестиции ќе имаат директно влијание врз зголемување на приносите и на физичкиот обем на 
земјоделското производство.  

Активностите се реализираат во согласност со „Инвестицискиот план за водостопанска инфраструктура 
за периодот 2015-2025 година“ кој ги вклучува следните типови инфраструктурни работи: Рехабилитација 
и реконструкција на постојната инфраструктура за наводнување и одводнување, со цел постигнување 
одржливост во користењето на водите; Надградба и проширување на постоечките хидросистеми, со цел 
зголемување на наводнуваната површина во земјата; и Изградба на нови големи објекти. 

Планирани активности: 2019 година 2020 година 2021 година 
Изградба на брана Конско Продолжување на работи за 

изградба 
Продолжување на работи 
за изградба 

Продолжување на работи за 
изградба 

Изградба на брана Речани Почеток на работи за 
изградба 

Продолжување на работи 
за изградба 

Продолжување на работи за 
изградба 

Изградба на систем за 
наводнување Равен - Речица 

Почеток на работи за 
изградба 

Продолжување на работи 
за изградба 

Продолжување на работи за 
изградба 

Изградба на брана на Река 
Слупчанска 

Завршување со изработка на 
техничка документација и 
започнување на процедура 
за издавање на градежна 
дозвола 

Почеток на работи за 
изградба 

Продолжување на работи за 
изградба 

Втора и трета фаза од ХС 
Злетовица 

Продолжување на 
разговорите со ЕИБ во врска 
со одобрување на заем за 
започнување со фаза II – 
наводнување и фаза III - 
енергетика 

Почеток на тендерска 
постапка за изградба на 
фаза- наводнување и фаза 
III - енергетика 

Почеток на работи за 
изградба; 

Втора фаза од систем за 
наводнување на Јужната 
долина на Река Вардар 

Почеток на работи за 
изградба 

Продолжување на работи 
за изградба 

Продолжување на работи за 
изградба 

Изградба на ИПА мали 
системи за наводнување 

Подготовка на техничка 
документација и изградба на 
три мали системи за 
наводнување 

Завршување на техничката 
документација и 
изградбата на трите мали 
системи 

Почеток на нов три годишен 
период на ИПА финансирање 
на мали системи за 
наводнување до 300 ха 

Корисник на оваа мерка е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ). За 
секој од наведените капитални инвестиции изработени се студии или елаборати за проценка за 
влијанието врз животната средина. Процедурите за издавање на дозволи за користење на 
водата за наводнување се во надлежност на Министерството за животна средина и просторно 
планирање кое одлучува посебно за секоја индивидуална апликација во согласност со 
процедурите опишани во Законот за води. 
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2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Пристапот на земјоделците до редовно наводнување се очекува да придонесе за одржливост на 
земјоделството, како и зголемување на земјоделските приноси што ќе придонесе за зголемување на 
конкурентноста на земјоделските стопанства. На пример, земјоделските приноси со и без наводнување се 
следните за некои од културите: пченка 2320/6700кг/ха, житарки 2530/4500кг/ха, лозје 7000/30000кг/ха, 
луцерка 3000/16000кг/ха итн. 

Дополнително, мерката ќе овозможи производство на електрична енергија преку изградба на 
хидроцентрали, како и обезбедување на дополнителни количини на вода за хидросистемот „Спас на 
Дојранското езеро”.  

3. Клучни индикатори на успешност 

Спроведувањето на мерката ќе го зголеми учеството на наводнуваното земјоделско земјиште во однос на 
обработливото земјоделско земјиште од моменталните 4% на приближно 6%, или ќе ја зголеми 
наводнуваната површина за 50% споредено со 2014 година (од 20,575 на 32,275 ха) и исто така ќе ја 
подобри физичката состојба на постоечките системи за наводнување. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупниот трошок за мерката во периодот 2019-2021 година е проценет на околу 102 милиони евра, од кои 
77 милиони евра од Буџетот на Република Македонија и 25 милиони евра небуџетско финансирање. 

Во милиони евра 2019 2020 2021 
Изградба на брана Конско 14.2 14.2  
Изградба на брана Речани 3.4 5.0 7.2 
Изградба на систем за наводнување Равен – Речица 5.2 5.2 2.2 
Изградба на брана на Река Слупчанска   14.8 
ХС Злетовица втора и трета фаза   7.9 
Јужен Вардар втора фаза 10.8 3.7 2.4 
Подготовка на тендерска документација за изградба на мали системи за наводнување до 300 ха 1.1 3.5 1.5 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Изградбата на хидросистемите ќе има директно краткорочно влијание врз вработеноста преку 
ангажирање на градежни работници. Моментално нема проценка на овие вработувања. Дополнително, на 
среден и долг рок се очекува позитивно влијание врз вработеноста како резултат на зголемената 
конкурентност на земјоделскиот сектор. Половата рамноправност ќе биде почитувана во текот на 
имплементација на оваа мерка.  

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Долги процедури за добивање на 
потребните дозволи за градба 

15-20% Високо Детално следење на процесот 

Долг процес на експропријација на 
земјоделско земјиште 

15-20% високо Детално следење на процесот 

  

Мерка 6: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11.  

Целта е да се подобри неповолната структура на земјоделското земјиште во земјата, претежно во 
приватниот сектор. Мерката ќе придонесе за намалување на екстремната дефрагментација на 
сопственоста на земјиштето и ефективната искористеност од земјоделските стопанства, преку нивната 
групација во дефинираните области на консолидација, како и подобрување на руралната инфраструктура 
поврзана со земјоделското производство. 

Тековните активности за консолидација на земјиштето се одвиваат во рамките на проектот ИПА 2015 
"Воведување во националната програма за консолидација на земјиштето". Проектите за консолидација на 
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земјиште се во фаза на имплементација. Меѓутоа, новите потенцијални проекти за консолидација на 
земјиште се во процес на идентификација, следејќи ги резултатите што ги дава физибилити студијата на 
национално ниво и проценката на интересот на земјопоседниците и други фактори на влијание во микро 
локациите низ целата земја. 

Очекуваните ефекти од овој процес се намалување на фрагментацијата на парцелите, нивно групирање, 
подобрена форма на парцели за примена на современи техники и технологии за производство, зголемена 
просечна големина и обезбедување пристап до нови или рехабилитирани системи за наводнување и 
надграден или новоизграден пат инфраструктура. 

Активностите се реализираат во согласност со Националната стратегија за консолидација на земјоделско 
земјиште 2012-2020, одговорено тело е Секторот за консолидација, размена и идентификација на 
земјишни парцели при МЗШВ. Неговиот капацитет за планирање, управување, следење и контрола на 
проектите за консолидација на земјиште е во процес на зајакнување. Паралелно, процесот на изградба 
на капацитетите на приватните геодетски компании, кои учествуваат како даватели на услуги на МЗШВ за 
проекти за консолидација на земјиште, се во процес на поставување. 

а. Активности планирани во 2019 

- Донесување на втор сет на законски измени и дополнувања на Законот за консолидација на земјоделско 
земјиште; 
- Финализација на 15 физибилити студии (анализа на моменталната состојба) на избраните микро 
локации како потенцијални области за консолидација; 
- Подготовка на 9 планови за консолидација за избрани области на консолидација и изработка на 4 
инфраструктурни планови за избраните региони; 
- Завршување на проекти за консолидација во пилот-региони КО Конче и КО Егри. 
- Продолжување на градењето на капацитетите на МЗШВ, особено на подрачните единици и Секторот за 
консолидација на земјоделско земјиште, размена и идентификација на земјишни парцели; 
- Обука на даватели на услуги за изработка на планови за консолидација и инфраструктурни планови; 
- Подготовка на процедура и методологијата за анализа на влијанието на постапката за консолидација 
врз животната средина и спроведување на 4 анализи на влијанието врз животната средина; 
- Воспоставување на систем за следење и евалуација на Националната програма за консолидација на 
земјоделско земјиште. 

б. Активности планирани во 2020 

- Продолжување со зајакнување на капацитетите на МЗШВ, како и континуирана обука на давателите на 
услуги за изработка на инфраструктурни планови; 
- Финализирање на 4 инфраструктурни планови и нивна изградба, вклучувајќи и анализи на влијанијата 
врз животната средина во соодветните области. 

в. Активности планирани во 2021 

- Имплементација на активности за консолидација на земјиштето во рамките на ИПА 2019 проектот 
"Воведувањево Националната програма за консолидација на земјиште" (4 проекти за консолидација). 
- Продолжување со други тековни активности за спроведување на Националната програма за 
консолидација на земјиштето. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Подобрувањето на структурата на земјоделските стопанства со консолидација на земјишни парцели кои 
се поголеми и со подобра форма треба да го олесни усвојувањето на нови земјоделски технологии кои ќе 
доведат до ефикасен земјоделски сектор. Придобивките од консолидација на земјиште во земјите на ЕУ 
вклучуваат зголемување на бруто приходот на земјоделците и намалување на работното време во оваа 
област. 

3. Клучни индикатори на успешност 

Се очекува дека ќе се консолидираат 1.800 ха земјоделско земјиште до крајот на проектните активности 
во 2020 година. 
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4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Средствата за спроведување на Стратегијата за консолидација на земјоделско земјиште се обезбедуваат 
од ИПА II и ФАО во износ од 2.561.189 евра за целиот период на спроведување, од кои се планирани 
1.560.000 евра за периодот 2019-2020 година. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Резултатите од разните истражувања на проектите за консолидација на земјиште покажуваат дека многу 
општини каде е спроведена консолидација на земјиште покажуваат зголемување на бројот на создадени 
работни места. 

Новата законска рамка за поддршка на спроведувањето на процедурите за консолидација на земјиштето 
за земјоделско земјиште, особено ја нагласува родовата проблематика преку обезбедување на 
механизми за вклучување на жените во процесите на донесување одлуки со гарантирање на нивните 
права како сосопственици (регистрирани или нерегистрирани) на земјоделски земјиште. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Институционална и организациска 
подготвеност на релевантните институции 
да ги прифатат и да ги поддржат 
потребните процедури за спроведување на 
консолидација на земјоделско земјиште 

15% Високо Градење на капацитетите преку ИПА 2019 
проектот "Имплементација на Националната 
програма за консолидација на земјиште" 

Недостаток на доверба на 
земјосопствениците врз основа на лошото 
искуство во минатото 

15% Високо Транспарентно управуван процес на 
консолидација на земјиштето со вклучување на 
сите релевантни засегнати страни. Медиумска 
кампања за промовирање на консолидација на 
земјиште 

 

Мерка 7: Земјоделски задруги 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за спроведувањето на мерката се прикажани во 
Табела 11. Активностите за поддршка на здружувањето на земјоделците во земјоделски задруги се 
содржани во мерката „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење 
земјоделска дејност“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој и тековното 
спроведување на проектот „Поддршка за развој на земјоделските задруги во Република Македонија“.  

Формирањето земјоделски задруги е предвидено во Националната стратегија за земјоделство и рурален 
развој 2014-2020 година, со цел подобрување на структурата во земјоделскиот сектор, односно 
подобрување на позицијата на пазарот на земјоделците и зголемување на нивната преговарачка моќ во 
однос на откупувачите, како и постигнување пониска цена за набавка на репроматеријали и механизација 
и средства за инвестиции.  

Во регистарот на земјоделски задруги досега се запишани 40 земјоделски задруги, од кои 7 земјоделски 
задруги се од голем обем, останатите 33 земјоделски задруги се од мал обем, со вкупен капацитет од 
околу 1150 хектари обработлива површина, 1.200 пчелни семејства, 450 грла говеда, 200 кози и 250 овци. 
Вкупниот број на земјоделски стопанства здружени во задруги е 423. Постапката за регистрација во 
Министерството е многу едноставна и трае не повеќе од 5 работни дена. 

а. Планирани активности во 2019 година 

- Обезбедување континуирана финансиска поддршка за земјоделски задруги (продолжува од претходниот 
период), 
- Поттикнување на процесот на пазарно – ориентирано здружување на земјоделците во земјоделски 
задруги, 
- Ревидирање на правната рамка за земјоделски задруги, 
- Поддршка наменета за инвестиции во преработка, финализирање и пласман на земјоделски производи. 
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б. Планирани активности во 2020 година 

- Обезбедување континуирана финансиска поддршка за задруги (продолжува од претходниот период), 
- Поддршка за стекнување со Заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и прехранбени производи, 
- Развивање на систем за следење на функционирањето на земјоделските задруги и ефективноста на 
националните мерки за поддршка, 
- Поддршка наменета за инвестиции во преработка, финализирање и пласман на земјоделски производи. 

в. Планирани активности во 2021 година 

- Обезбедување континуирана финансиска поддршка за задруги (продолжува од претходниот период), 
- Поддршка за модернизација и иновативно управување со земјоделските задруги, 
- Поддршка наменета за инвестиции во преработка, финализирање и пласман на земјоделски производи. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Потребата за формирање на земјоделски задруги претставува можност за развој на земјоделските 
стопанства, кои преку економско здружување, со заеднички настап во производството, продажбата и 
пласманот на своите производи, ќе ја зајакнат нивната пазарна улога, ќе ја зголемат конкурентноста и 
ефикасноста во работењето, како и индивидуалниот приход на земјоделецот, поквалитетно 
производство, сигурен пласман и поголем профит. Како резултат на тоа, целта на хоризонталната 
интеграција на субјектите што се вклучени во секторот за производство на храна во основа е ориентирана 
кон земјоделските задруги кои на најсоодветен начин ќе доведат до подобрување на структурата за 
снабдување со земјоделски производи. 

Земјоделските задруги претставуваат еден од столбовите во насока на подобрување на одговорот на 
земјоделците за модернизација на пазарот и подготовка на земјата за развој на Организации на 
производители според моделот на ЕУ, заради што треба да добијат поголемо внимание. 

Од друга страна, модернизацијата на дистрибуција на храна, исто така, може да понуди добра можност 
да се организираат производителите, бидејќи модерните купувачи бараат постојан квалитет и квантитет 
на набавките, при што организациите на земјоделци можат полесно да ги обезбедат отколку 
индивидуалните земјоделци. Затоа потребни се силни задруги за да се постигне оваа цел. 

3. Клучни индикатори за успешност  

Индикатор 2019 2020 2021 
Број на земјоделски задруги кои користат нови инвестиции 33 43 53 
Капацитет на земјоделски задруги претставен во ха обработливо земјиште  1225 1600 2000 
% од млади земјоделци (возраст под 40 години) членови на земјоделските задруги 23 25 27 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупните трошоци за реализација се 6.960.000 евра, од кои за 2019 година: 3.040.000 евра, 2020: 
1.060.000 евра и 2021: 2.860.000 евра. Деталната распределба на средствата е прикажана во Табела 10б. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Развојот на земјоделските задруги дополнително ќе придонесе за заедницата преку зголемување и 
задржување на работните места во земјоделството и преработувачката индустрија. Родовата еднаквост 
ќе биде почитувана во процесот на спроведување на мерката. Дополнителни бодови се доделуваат во 
постапката за избор за финансиска поддршка за земјоделски задруги со женски членови. 

Земјоделските задруги помагаат во создавањето можности за вработување. Прво, земјоделските задруги 
нудат самовработување на своите членови, чие учество во економските активности им овозможува да им 
се гарантира пристоен приход. Второ, земјоделските задруги индиректно вработуваат други луѓе преку 
ефектот на прелевање на активностите на задругата на тие што не се членови, кои создаваат приход 
преку трансакции и можности создадени од земјоделските задруги. 

Во моментов 40 лица се вработени како управители на постојните задруги. Се очекува дека оваа бројка 
ќе биде двојно поголема со вработување на кадар за работа со машини ако се земат во предвид новите 
инвестиции во модернизација на земјоделското производство. Исто така, нови задруги ќе се формираат 
така што бројот на вработените ќе биде уште поголем.  



20 
 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Ограничените капацитети на задругите може 
да ја попречат модернизацијата на 
производствените практики на членовите и 
трансферот на нови технологии во 
производството 

20% Високо Овозможување на приоритет на 
земјоделските задруги во доделување 
државно земјоделско земјиште. 

Статусот на индивидуалниот земјоделски 
производител наспроти членовите на 
задругите во однос на даночната политика 
(ДДВ и ПДД) 

20% Високо Да се оцени даночната политика во однос на 
индивидуалниот земјоделски производител 
наспроти членовите на задругите за да се 
обезбеди еднаков третман. 

4.3.2.2 Развој на секторот индустрија 

Индустрискиот сектор е темел на економијата која е тесно поврзана со клучните економски теми, како 
што се економскиот раст, инвестициите, извозот, вработувањето, истражувањето и развојот, 
продуктивноста, додадената вредност итн. Преработувачката индустрија учествува со 12% во БДП. 
Вработува 19%, а опфаќа 10% од вкупниот број активни фирми.  

Значењето кое ЕУ го придава на индустрискиот развој се рефлектира во целта која таа ја постави, имено 
дека индустријата во земјите на ЕУ треба да достигне 20% од БДП до 2020 година, од сегашните 15%. 

Една од клучните карактеристики е дека домашниот пазар е релативно мал и не нуди доволен простор за 
раст на економијата. Затоа, алтернативата се гледа преку зајакнување на конкурентноста, проширување 
на извозот на домашните компании и пристап до странски пазари. Во Македонија според податоците од 
ДЗС за 2016 година само 5% од фирмите се извозници (3489 фирми, оваа бројка во Европска Унија е над 
13%), од кои најголемите пет извозници учествуваат над 40% во вкупниот извоз, првите 20 извозници 
учествуваат околу 60%, а топ 100 со 80% од вкупниот извоз. Повеќе од половина од македонските фирми 
имаат само еден деловен партнер во странство (околу 55%), додека два деловни партнери имаат околу 
18%, што укажува на ниска диверзифицираност на производството и лон работа10. 

Од аспект на трошоците за иновации, нивното учество во БДП е 0,44% во 2015, додека таргетот на ЕУ 
изнесува 3% од БДП. Вложувањата од страна на бизнис секторот се само 0,02%11.Соработката меѓу 
универзитетите и индустријата е на ниско ниво. Според анализата на Светска банка, помалку од 10% од 
фирмите имаат некоја редовна форма за соработка со универзитетите, освен ИКТ и автомобилската 
индустрија кои се исклучок, и соработката е на повисоко ниво.  

Иако во изминатиот период во земјата се отворија повеќе индустриски капацитети, главно СДИ, со кои се 
диверзифицираше индустриското производство, сепак, прелевањето во домашната економија е 
ограничено и очекуваниот мултипликаторски ефект на соработка со домашните компании е сеуште низок 
(помалку од 1%). Со цел унапредување на извозот, на домашните компании им недостига поддршка за 
иновации на продукти и диверзификација, за пронаоѓање на соодветни бизнис партнери во други земји, 
за презентирање на нивното производство на странски пазари. 

Евалуацијата на Индустриската политика извршена при ревизија на овој стратешки документ, ги 
потврдува горенаведените сознанија и посочува дека главни проблеми за раст на економијата, односно 
проблемите со кои се соочува индустријата се:  

- ниската продуктивност и малите стапки на раст на продуктивноста 
- ниска модернизација на производството и застарени технологии во производствениот процес 

(воведување нови технологии и иновативност) 
- недоволен развој на кластерите и ланецот на вредности,  
- недостатокот на соработка помеѓу научните и образовните институции и индустријата, како и 

домашни компании со странски инвестиции. 
- концентрација на извозот и многу голема зависност од 7 извозни производи (67% од извозот), 

како и висок удел на основни и нискотехнолошки производи 

                                                           
10 http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/7.1.18.08.pdf 
11 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2017/15-OdrzhlivRaz-SustainableDev.pdf 



21 
 

- слаба усогласеност на образовните програми со потребите на пазарот на труд, што резултира со 
недостаток на адекватно обучена работна сила. 

Поаѓајќи од ова, Владата на крајот на 2017 година усвои План за економски раст со специјално 
дизајнирани мерки за поддршка на индустријата и претпријатијата. Планот за економски раст се состои 
од три столба на мерки. Првиот и вториот столб на мерки се спроведуваат преку Закон за финансиска 
поддршка на инвестиции, додека пак третиот столб се спроведува преку Програма за поддршка на микро, 
мали и средни претпријатија, преку Фондот за иновации и технолошки развој. Соодветно на ова 
направена е промена и во структурата на предложените реформски мерки, односно од минатогодишните 
3 мерки кои ги отсликуваа трите столба од Планот за економски раст, во ЕРП за 2019 година вклучени се 
две мерки кои ги опфаќаат истите активности, но го отсликуваат правниот и организациски аспект за 
реализација и нивно следење (Закон и Програма). 

Новата Индустриска стратегија за периодот 2018-2027 година, усвоена од Владата во ноември 2018 
година, ги интегрира мерките од Планот за економски раст и нуди нов сет на мерки за создавање на 
индустрија базирана на зелен, иновативен, циркуларен и паметен раст. Предвидените 38 мерки се 
поделени во пет стратешки цели насочени кон зајакнување на производствената база, зголемување на 
продуктивноста и иновативноста и трансфер на технологии, катализирање на зелена индустрија и зелено 
производство, поттикнување на извозот од преработувачката индустрија и создавање на производствен 
сектор во кој се учи. 

Мерка 8: Финансиска поддршка на инвестициите 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11. 

Мерката е дел од Планот за економски раст усвоен од Владата во декември 2017 година, а за негово 
спроведување. За имплементација на планот, во 8 мај 2018 година беше донесен Законот за финансиска 
поддршка на инвестиции, со што се постави правната основа за формализирање на поддршката и 
спроведување на мерките од првиот и вториот столб од Планот за економски раст. Во основа суштината 
на овие активности е воспоставување на објективна рамка за деловните субјекти да можат користат 
поволности овозможени од државата доколку ги исполнуваат пропишаните услови и критериуми. Со 
Законот за финансиска поддршка на инвестициите се уредуваат видовите на финансиска поддршка на 
инвестициите, висината на финансиската поддршка, условите, начинот и постапката за доделување на 
финансиска поддршка. Постапката за добивање на финансиска поддршка е транспарентна, јасна, 
прецизна, едноставна и еднаква за сите деловни субјекти во Република Македонија. 

Согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, следните предвидени се следните видови 
на финансиска поддршка: 

(1) Финансиска поддршка за инвестиции: а) Поддршка за нови вработувања; б) Поддршка за 
воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Република Македонија; в) Поддршка за 
воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување; г) Поддршка за 
инвестициски проекти од значаен економски интерес; д) Поддршка за пораст на капитални инвестиции и 
приходи и ѓ) Поддршка за откуп на средства од претпријатија во потешкотии.  

(2) Финансиска поддршка за конкурентност: а) Поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот; б) 
Поддршка за освојување на пазари и пораст на продажба. 

a. Планирани активности во 2019 година 

Активност 1: Доделување финансиска поддршка за инвестиции – поддршка на компании за нови 
вработувања, воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од Македонија, технолошки 
развој и истражување, инвестициски проекти од значаен економски интерес, пораст на капитални 
инвестиции и приходи и откуп на средства од претпријатија во потешкотии.  

Активност 2: Доделување финансиска поддршка за конкурентност - поддршка на компании за 
зголемување на конкурентност на пазарот, освојување на пазари и пораст на продажба. 
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Согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, надлежни органи за спроведување на 
постапката за доделување на финансиска поддршка се Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. 

б. Планирани активности во 2020 и 2021 година 

Во 2020 и 2021 година ќе продолжи спроведувањето на активностите од 2019 година 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста  

Во сегашната поставеност на националната економија, домашните компании сè уште се инфериорни во 
споредба со СДИ во земјата, како во технолошката подготвеност, така и во учество во меѓународните 
синџири на вредности. Затоа, мерката ги поддржува целите за зголемување на ефектот на прелевање во 
националната економија преку поврзување на СДИ и домашните компании, како и преку инвестирање во 
и финансирање на активности за создавање на високо платени работни места. Зајакнувањето на 
соработката помеѓу СДИ и домашните компании, исто така, треба да доведе до проширување на 
синџирот на снабдување, што ќе доведе до интернационализација и зголемување на способностите за 
извоз на домашните компании (и капацитетите во некои случаи). Целокупно, мерката ќе придонесе за 
развој на економијата преку зголемување на конкурентноста водена од стабилни компании со солидни 
биланси и позитивни резултати. Оваа мерка ќе стимулира инвестирање во технолошкиот развој, што ќе 
има ефект на продуктивноста, профитабилноста и конкурентноста на компаниите, како на домашниот, 
така и на странските пазари. Сепак, мерката не значи фаворизирање ниту на домашните, ниту на СДИ. 
Пристапот е дозволен на сите врз основа на инвестирање на капиталот назад во бизнисите, во имот или 
човечки капитал, со цел да се постигне развој и подобри резултати. 

3. Клучни индикатори за успешност 

Индикатор 2019 2020 2021 
Број на поддржани компании преку мерката на 
годишно ниво 

100 100 100 

Број на креирани работни места од страна на 
поддржаните компании на годишно ниво 

1000 1000 1000 

Обем на инвестиции на поддржаните компании на 
годишно ниво 

До 50 милиони евра До 50 милиони евра До 50 милиони евра 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Планираната вредност на мерката е околу 20 милиони евра годишно, или околу 80 милиони евра за 
период од 4 години. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Во изминативе 10 години преку спроведување на мерки за поддршка на СДИ се креираа околу 10.000 
работни места, главно преку ангажирање на нискоквалификувана работна сила. Оваа мерка е 
дизајнирана да го поттикне вработувањето на работна сила со развиени вештини на високо квалитетни и 
добро платени работни места, со што ќе се ограничи одливот на мозоци. Согласно податоците, 
компаниите поддржани преку мерката во 2018 година, вработуваат околу 14 илјади лица, а само во 2017 
година, бројот на нововработени лица во компаниите е околу 1000 работници. Вистинските ефекти од 
поддршката за креирање високо квалитетни работни места ќе бидат познати по завршувањето на секоја 
календарска година кога резултатите од работата на компаниите ќе бидат достапни. Сепак, се очекува 
дека секоја година ќе се постигнат барем резултатите од претходната, ако не и повеќе.  

Родовата еднаквост е почитувана во процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Подготвеност и 
информираност на 
компаниите 

5% Високо -редовни прес-конференции 
- одржување работилници 
- воведување и одржување електронска комуникација 
- употреба на електронска алатка (калкулатор) 
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Координација и 
комуникација на 
институционално ниво 

5% Високо - формирана работна група  
- редовно информирање на членовите на Владата 
- мониторинг и координација на стратешко (министерско) ниво 

 

Мерка 9: Финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11.  

Мерката е дизајнирана со намера да ги постигне целите дефинирани во Стратегијата за иновации на 
Република Македонија 2012-2020 и Среднорочната програма за финансиска поддршка на микро, мали и 
средни претпријатија за 2018-2020 година, донесена во април 2018. Преку спроведување на мерката, се 
очекува да се зајакне склоноста на бизнис-секторот кон иновации и човечките ресурси за иновации, а тоа 
директно влијае на конкурентноста на компаниите. 

a. Планирани активности во 2019 година 

Активност 1: Поддршка на МСП со тенденција на брз пораст („Газели“) - Компаниите - газели се 
поддржуваат за повеќе видови на инвестициски активности, како на пример: прифаќање и спроведување 
на европските технички прописи во однос на безбедноста на производите, подготовки за стекнување 
сертификати за квалитет, активности за анализа, подготовка, стекнување и заштита на права од 
индустриска и интелектуална сопственост, активности за подобрување на енергетската ефикасност, за 
заштитата на животната средина, управување со отпадот, воведување на информациони системи и др. 

Активност 2: Поддршка за микро претпријатија – Поддршка за микро компании за: подготовка на 
среднорочни и долгорочни стратешки планови, обука за среднорочно планирање на бизнисот 
(тригодишен бизнис план), подобрување на организационата структура, специјализирани менаџмент 
обуки, обука за планирање и контрола на трошоци, подготовка на развојни проекти за деловно 
поврзување и воспоставување на деловна соработка (во период од 3 до 5 години) со странски 
инвеститори и домашни претпријатија. 

Активност 3: Поддршка за подобрување на иновативноста на МСП - МСП се поддржуваат за повеќе 
видови на инвестициски активности, како на пример: разработка на техничко–технолошките аспекти во 
развој и воведување на нови производи или услуги, или нов производен процес, изработка на нови модни 
колекции, индустриски дизајн или редизајнирање на производите, нова амбалажа, маркетинг планови, 
анализа на пазари, на конкуренцијата, истражување на производите, продажбата и сл. 

Активност 4: Поддршка за стручно усовршување и пракса за нововработени млади лица - се 
поддржуваат компании за спроведување стручна обука и пракса на ново вработени млади лица, 
вклучително и Fast Track Management Programme. 

б. Планирани активности во 2020 и 2021 година 

Во 2020 и 2021 година ќе продолжи спроведувањето на активностите од 2019 година. 

Надлежен орган за спроведување на мерката е Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР). 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста  

Мерката ќе влијае на начинот на водење бизнис, особено на МСП кои во моментов не учествуваат во 
меѓународните синџири на вредности. Инвестициите во нови технологии, ИР, развој на бизнисот, човечки 
капитал, нови производи и сл. ќе ја подобрат конкурентноста на ниво на компанија, со што ќе се отворат 
можности за подобрување на конкурентноста на целата економија. Поддршката обезбедена со оваа 
мерка ќе доведе до воспоставување на понапредни бизнис модели кои генерираат повисоки вредности 
(на пример: транзиција на текстилна компанија од бизнис модел - обезбедување услуга преку 
составување на ткаенини до фаза во која е дизајниран и развиен сопствен бренд). 
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3. Клучни индикатори за успешност 

Индикатор 2019 2020 2021 
Број на поддржани компании преку мерката на 

годишно ниво 
100 100 100 

Обем на инвестиции на поддржаните компании на 
годишно ниво 

До 20 милиони евра До 20 милиони евра До 20 милиони евра 

Следењето и евалуацијата на клучните индикатори за успешност се спроведува на редовна основа од 
страна на надлежниот орган (ФИТР). Извори за верификација се: договори склучени со успешни 
апликанти; и кварталните, полугодишните и годишните извештаи кои се состојат од наративи и 
финансиски извештаи на корисниците. Обврските за известување се одвиваат за време, на крајот и по 
завршувањето на финансираниот проект. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Планираната вредност на мерката е околу 10 милиони евра годишно, или околу 40 милиони евра за 
период од 4 години. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Оваа мерка е дизајнирана да влијае врз унапредување на знаењето и вештините на вработените и 
нововработените лица во компаниите корисници на мерката. Дополнително, преку поддршка на 
иновациски активности на компаниите се очекува креирање на можности за отворање нови работни 
места. Родовата еднаквост е почитувана во процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Подготвеност и 
информираност на 
компаниите 

5% Високо -редовни прес-конференции 
- одржување работилници 
- воведување и одржување електронска комуникација 

Координација, следење и 
комуникација на 
институционално ниво 

5% Високо - формирана работна група  
- редовно информирање на членовите на Владата 
- мониторинг и координација на стратешко (министерско) ниво 

4.3.2.3 Развој на секторот услуги 

Услужниот сектор во македонската економија има највисоко учество во БДП со повеќе од 50% и исто така 
вработува повеќе од половина од вработените. Секторот оствари раст од 1,7% во 2017 година. 

Туризам и угостителство. Македонија има добар туристички потенцијал, но недостасува соодветен 
пристап кон планирање и управување со развојот на туризмот во земјата. Вкупниот придонес на 
патувањето и туризмот кон БДП на земјата, вработувањето и вкупните капитални инвестиции во 2017 
година беше задоволителен (6,6%, 6,1% и 2,4%, соодветно) во споредба со другите земји во регионот. 
Трошоците за приватни патувања (странски и домашни) генерираа 66,8% од БДП од патување и туризам 
во 2017 година, споредено со 33,2% од трошоци за деловни патувања. Домашните патни трошоци 
генерираа 44,2% од БДП од патување и туризам во 2017 година, споредено со 55,8% од странци (т.е. 
трошоци од странски посетители или меѓународни туристички сметки) (WTTC12). 

Бројот на туристи е зголемен за 16,6% во 2017 година во споредба со 2016 година, бројот на домашните 
туристи е зголемен за 6,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 23,5%. Бројот на ноќевања е 
зголемен за 12.8% во истиот период, бројот на ноќевања на домашните туристи е зголемен за 5.2%, 
додека кај странските туристи е поголем за 22.8% (ДЗС). Главниот град Скопје и Охрид, градот заштитен 
од УНЕСКО, скијачките центри Маврово и Попова Шапка, остануваат клучните туристички дестинации во 
земјата, придружени од селскиот, алтернативниот и туризмот поврзан со културното наследство. 

Земјата има потреба од сеопфатен пристап и насочена акција во секторот туризам, каде што неколку 
активности се спроведуваат во текот на изминатата година и ќе продолжат во следната. Зголемувањето 

                                                           
12 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/macedonia2018.pdf 
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на капацитетите за туризам и угостителство, како и подобрувањето на нивниот квалитет и ефикасност се 
предизвиците кои се очекува да бидат надминати со новата Стратегија за туризам која во моментов е во 
владина процедура. Покрај тоа, сите анализи покажуваат дека туристичкиот сектор се соочува со 
проблеми кога станува збор за јасни и насочени промоции, капацитети за апсорбирање на новите туристи 
и за потребите за подобро управување со дестинации. 

Мерка 10: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11. 

Мерката е насочена кон обезбедување поддршка и градење на капацитетите за подобрување на 
опкружувањето и вештините, заедно со насочени инвестиции во инфраструктурата, поддршка на 
туристичките активности и промоција на дестинации, а ќе помогне и за подобро поврзување со сродните 
индустрии и МСП. Поддршката се реализира на неколку потенцијални туристички дестинации во земјата 
преку комбинација на инфраструктурни инвестиции, техничка помош и поддршка за градење на 
капацитетите.  

Оваа мерка се спроведува преку 1) Програма за Локална и регионална конкурентност во туризмот, и 2) 
Програма за зголемување на можностите за вработување на пазарот. 

a. Планирани активности во 2019 година 

- Воспоставување на процес на управување со дестинации, 
- Имплементација на големи инфраструктурни и мали инвестициски под-грантови според шемата 

за грантови, 
- Зајакнување на капацитетите за имплементација на активностите на клучните владини 

институции, како и на приватниот сектор и граѓанските здруженија со цел да имаат активна улога 
во развојот на туризмот, 

- Подобрен пристап до меѓународните пазари, подобрено управување со дестинации и подобрени 
туристички услуги. 

б. Планирани активности во 2020 година 

Активностите за финансирање на инфраструктурни проекти се очекува да завршат во 2019 година. 
Активностите за подобрување на квалитетот на туристичката понуда и туристичките услуги се очекува да 
продолжат во 2020 година со започнување на втората фаза од проектот за зголемување на можностите 
за вработување на пазарот. 

в. Планирани активности во 2021 година 

Се очекува за започне втората фаза од проектот за зголемување на можностите за вработување на 
пазарот. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста  

Очекуваните резултати се ориентирани кон локалниот економски раст, но исто така и кон подобрување на 
продуктивноста, квалитетот на услугите, врските и иновациите. 

3. Клучни индикатори за успешност 

Индикатор 2019 2020 2021 

Број на туристи годишен раст од 5% 
годишно 

над 1.000.000 туристи 
годишно 

над 1.000.000 туристи 
годишно 

Број на ноќевања раст од 3% годишно над 2.7000.000 ноќевања 
годишно 

над 2.7000.000 ноќевања 
годишно 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупните потребни средства за спроведување на мерката во следните три години изнесуваат 17,9 
милиони евра. 
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5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Ќе се создадат нови работни места по целиот синџир на вредности во туристичка индустрија и се очекува 
поголемо учество на млади луѓе и жени. Исто така, се очекува дека активностите ќе резултираат со 
прелевање на ефектот врз другите индустрии и сектори во нивниот понатамошен раст и развој 
(образование, трговија, транспорт итн.).  

Имајќи предвид дека родовата нееднаквост е особено застапена во руралните подрачја, оваа мерка може 
да има позитивно влијание врз стапката на активност на жените. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Ризици поврзани со управување на 
мерката и промена на нивото, како и 
постојаноста на поддршката на 
агенцијата која ја спроведува мерката и 
на јавните субјекти кои се корисници на 
мерката 

 5% Високо Силна комуникација со институциите, приватниот 
сектор, граѓанското општество и други релевантни 
засегнати страни со цел одржување на широка 
платформа за поддршка на реформите која ќе 
помогне да се надмине ризикот на несоодветно 
управување со активностите 

Ниско ниво на соработка помеѓу 
засегнатите страни и ограничени 
капацитети за спроведување на 
мерката 

 5%  Високо Градење на капацитетите на агенциите од јавниот 
сектор и значителна техничка помош за 
координација на агенциите и јавно-приватен 
дијалог 

Потенцијални ризици од несоодветно 
искористени средства 

 5%  Високо Непосредно следење на расположливите и 
потрошените средства и поврзување со 
релевантните носители на одлуки со цел 
избегнување на тесни грла во спроведувањето на 
активностите 

4.3.3 Деловно окружување и намалување на неформалната економија 

Македонија, и покрај тоа што е мала континентална економија, е релативно конкурентна и динамична во 
однос на нејзините регионални конкуренти13. Приватниот сектор главно го сочинуваат МСП кои 
учествуваат со 99,8% во вкупниот број активни претпријатија. МСП се доминантен тип на претпријатија. 
Заради нивното високо учество во вкупниот број претпријатија тие се значајни извори за вработување, 
инвестиции како и важни креатори на БДП. Растечкиот број МСП апсорбира најголем дел од работната 
сила и придонесува за намалување на невработеноста. МСП учествуваат со речиси две третини од 
вкупната додадена вредност и речиси три четвртини од сите работни места, што е многу над просекот на 
ЕУ од 57% и 66%. Главниот предизвик за МСП е да се достигне европското ниво на продуктивност14. 

Во најновиот извештај за водење бизнис на Светска банка „Водење бизнис 2019“ Македонија е рангирана 
на 10-то место помеѓу 190 економии. Македонија е најдобро рангирана во областа Заштита на малцински 
инвеститори (7 место), Пристап до кредити (12 место), Добивање градежни дозволи (13 место) итн. 
Сепак, постојат области како Регистрирање имот, Започнување бизнис и Пристап до електрична енергија 
каде што има простор за подобрување.  

Неформалната економија на Македонија е проценета на околу 17% од вкупното производство (ДЗС). 
Уделот на неформално вработените во вкупниот број на вработени во 2017 година изнесува 18,1% и е 
намален за 4,4 п.п. во однос на 2013 година. Околу половина од неформално вработените се во 
земјоделскиот сектор, а според нивниот економски статус, околу половина се неплатени семејни 
работници. Најзастапени се неформалните вработени со основно занимање. Најчеста причина за работа 
во неформалната економија е недостатокот на редовни работни места, сезонската природа на работата, 
економските придобивки итн. Во однос на учеството на неформално вработените во вкупниот број на 
вработени, мажите учествуваат со 19,7%, а жените со 15,7%. 

За деловно окружување кое ќе обезбеди подинамичен раст потребно е да се обрне особено внимание на 
следното: 

                                                           
13 Извештајот за проценка на имплементацијата на Европскиот акт за мали бизниси (Small Business Act) 
14 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_sba_fs_2017.pdf 
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- И покрај ниското даночно оптоварување, компаниите се жалат на т.н. парафискални давачки, особено 
микро и малите претпријатија посочуваат дека овие плаќања не ја земаат предвид големината на 
фирмата. Честопати има поклопување на исти давачки на централно и на локално ниво, а дополнителен 
проблем е фактот дека кај некои од давачките нема јасна цел за што би се користеле и што се финансира 
преку нив.  

- нејасното толкување на деловните регулативи, особено од страна на локалната администрација, 
нееднаквото спроведување на правилата и договорите, како и корупцијата и големата неформална 
економија го попречуваат развојот на приватниот сектор15.  

- постоењето на неформална економија во Македонија создава нееднаков терен за формалните бизниси 
кои плаќаат даноци и придонеси и ги почитуваат прописите. Всушност, околу 30% од компаниите го 
истакнуваат неформалниот сектор како примарна пречка за раст16. 

- МСП во регионот на ЈИЕ повеќе не го идентификуваат пристапот кон финансии како примарно 
ограничување за развој на бизнисот, а посочуваат дека финансиската писменост и подготвеноста за 
инвестиции се на ниско ниво, особено кај новите претпријатија17. 

Националната стратегија за развој на малите и средните претпријатија беше усвоена во Април 2018, а 
Стратегијата за развој на женско претприемништво (2018-2023) е во владина процедура. Двете стратегии 
нудат сет на мерки за поддршка на МСП кои ќе бидат имплементирани преку годишни програми. На 
почетокот на 2018 година беше усвоена првата среднорочна Стратегија за формализирање на 
неформалната економија 2018-2022 година. 

Системот на јавни набавки е неопходен за регулирање на процесот на користење на јавните средства 
од страна на јавните (државните) органи, поради добивање на потребните ресурси од надворешни, 
комерцијални извори. Тенденцијата и целта на регулираниот процес на користењето на овие средства е 
постигнување фер процес, фер учество на деловниот сектор во него и добивање на најдобра вредност за 
вложените пари. Законот за јавни набавки (ЗЈН) се заснова на директивите за јавните набавки на 
Европската унија што беа во сила во времето на неговото донесување (2007). Во извештаите на 
Европската комисија, како и во извештаите на СИГМА, беше потврдено дека „ЗЈН е генерално усогласен 
со законодавството на ЕУ“18. Меѓутоа, од донесувањето на ЗЈН, усогласеноста со барањата на ЕУ не 
само што не е подобрена туку, напротив, нивото на усогласеност е намалено со честите измени и 
дополнувања, особено од 2013 година наваму. Зачестеноста на измените заедно со нивната целокупна 
природа и опфат можат да влијаат на правната сигурност. Од друга страна, овој тренд, исто така, 
одразуваше многу активен интерес на националните органи за важноста на законодавството за јавни 
набавки кое, доколку се координира конструктивно, може да придонесе за идни стратегиски реформи19.  
Во моментов не постои единствен централен портал за пристап до владините е-услуги со повисоко ниво 
на софистицираност, а начинот на кој корисниците на владините е-услуги им пристапуваат е 
неунифициран. Постоечкиот портал за е-услуги www.uslugi.gov.mk е застарен и обезбедува само 
информации за услугите. Од друга страна, значителен број на институции ги нудат своите услуги 
електронски на нивните веб-портали, со неконзистентни електронски идентификации и плаќања, со што 
се создава конфузија и се обесхрабрува користењето на услугите. Според препораките наведени во 
извештаите на SIGMA за 201520, 2016 и 2017 година, Министерството за информатичко општество и 
администрација (МИОА) треба да го модернизира порталот за јавни услуги, нудејќи платформа и простор 
за е-услуги од сите институција. Воведување на е-услуги, електронска размена на докази и документи, 
испорака на електронски документи,како и други придобивки од е-услугите, не се реализираат или не 
сево тек со фискалните прилагодувања во корист на корисниците. 

Бидејќи административните постапки за обезбедување на јавни услуги претставуваат сложени процеси 
кои вклучуваат размена на докази и податоци помеѓу институциите по службена должност, 
воспоставувањето на Каталог на јавни услуги ќе помогне во спроведувањето на Законот за општата 

                                                           
15 Извештај на Европска комисија за напредокот на Република Македонија 2016 година 
16 World bank Policy notes 2017 
17Assessment framework for research, development and innovation Competitiveness in South East Europe A POLICY OUTLOOK, 2018 
18 Извештај. Преглед на системот на Јавни набавки. СИГМА. април 2016 година  
19 Конечен извештај на извршена ревизија на успешност. ДЗР. 26.4.2017. 
20http://www.sigmaweb.org/publications/public-governance-monitoring-reports.htm 
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управна постапка, во насока на систематско управување со податоци за секоја од јавните услуги, во 
согласност со пропишаните законски одредби. Каталогот на јавни услуги ќе се користи со цел 
приоритизација на процесот на дигитализацијата на услугите, за да се овозможи поедноставување на 
процесите (административна гилотина, намалување на бирократијата и сл.), проследено со усогласување 
на регулативата, а пред се, овозможување на сеопфатни и ажурирани податоци за анализа на 
парафискални давачки за услуги, со што се овозможуваат алатки и основи за намалување на трошоците 
на услугите (такси и даноци) за корисниците (граѓаните и бизнисите). 

Правните основи за Националниот портал се опфатени со трите закони кои се во процес на донесување: 
Законот за електронско управување и електронските услуги (каде се опишани интероперабилноста, 
Националниот портал, Каталог на услуги и други области); Законот за регистар на население; и Законот 
за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги; последното е транспозиција 
на регулативата eIDAS. 

Еден од главните приоритети на Владата на Република Македонија е да го зголеми квалитетот на 
административните услуги, а во таа насока измените и дополнувањата на Законот за општата управна 
постапка ("Службен весник на РМ" бр. 124/15) се направени со цел да се подобри обезбедувањето на 
јавните услуги преку целосно координирани и интегрирани активности на јавната администрација. 

Мерка 11: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската 
унија (Acquis) 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка има за цел пред сè да го усогласи ЗЈН со директивите 2014/24/EУ, 2014/25/ЕУ, и делумно со 
Директивата за правна заштита 2007/66/ЕК. Имено, постоечкиот систем на правна заштита пропишана со 
ЗЈН се базира на одредени елементи од Директивата за правна заштита, но остануваат уште некои битни 
елементи да се имплементираат како на пример алтернативните казни.  
Предвидени се две активности: 1. Усвојување нов ЗЈН кој, меѓу другото, ќе воведе обврска за објавување 
на годишните планови за јавни набавки на договорните органи и 2. Професионализација на државните 
службеници што работат со јавни набавки.  
Објавувањето на годишните планови за јавни набавки и нивните измени и дополнувања, ќе доведе до 
поголема транспарентност на целокупниот процес во спроведувањето постапки за доделување договори 
за јавни набавки.  
Професионализацијата на државните службеници што работат со јавни набавки ќе доведе до 
зајакнувањето на капацитетите на договорните органи и економските оператори за примена на ЗЈН, преку 
системски пристап на организирање обуки и сертификација на лица за јавни набавки, особено за 
новините предвидени со новиот ЗЈН. До крајот на 2018 година се очекува да биде усвоен нов ЗЈН 
усогласен со новите директиви 
а. Планирани активности во 2019 и 2020 година 

- Надградба на ЕСЈН согласно со новиот ЗЈН. 
- Професионализација на државните службеници што работат со јавни набавки 

Одговорна институција за спроведување на активностите е Бирото за јавни набавки.  
2. Очекувано влијание врз конкурентноста 
Усогласувањето со директивите преку новиот ЗЈН ќе им овозможи на МСП полесно и поевтино учество во 
постапките за доделување договори за јавни набавки, ќе обезбеди најдобра вредност за парите за јавни 
набавки и ќе овозможи почитување на принципите на ЕУ за транспарентност и конкурентност. Исто така, 
ќе овозможи еколошките, социјалните, како и иновативните аспекти да бидат земени предвид при 
доделувањето на јавните договори, така што јавните набавки ќе го поттикнуваат напредокот кон одредени 
цели на јавните политики. Покрај тоа, се користи холистички поглед на вредноста што се добива за 
парите, така што повеќе не се поставува само прашањето на минимизирање на трошоците, туку и 
анализа што друго може да се постигне преку набавките.  
Создавањето услови за фер конкуренција помеѓу економските оператори во голема мера овозможува 
придобивки и за договорните органи, бидејќи добивањето конкурентни прифатливи понуди може да 
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резултира со заштеда и рационално искористување на јавните средства. Заштедите на јавните средства, 
оставаат простор за нивно распределување на други важни полиња. 
3. Клучни индикатори на успешност  

- Надграден ЕСЈН согласно со новиот ЗЈН. 
- Објавени Годишни планови на договорните органи – 100% во 2020 година, 
- Број на обучени службеници за јавни набавки согласно новиот Закон за јавните набавки – 

минимум 300 државни службеници годишно. 
4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање  
- Усвојување нов ЗЈН во согласност со законодавството на ЕУ - 50.000 евра донација за техничка помош 
и надградба на софтверот за овозможување објавување на годишните планови за набавки на 
договорните органи – 15.000 евра од буџетот на БЈН.  

- Професионализација на државните службеници што работат со јавни набавки - 30.000 евра годишно. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание  
Создавањето на услови за фер конкуренција меѓу економските оператори во голема мера обезбедува 
користи за договорните органи, бидејќи добивањето на конкурентни понуди може да доведе до заштеда и 
рационално користење на јавните средства. Заштедите на јавните средства оставаат простор за нивно 
доделување во други важни области, со што се создаваат дополнителни можности за економските 
оператори кои можат да имаат позитивно влијание врз вработувањето. Родовата еднаквост ќе биде 
почитувана во процесот на имплементација на мерката. 
6. Потенцијални ризици 
Ризик Веројатност Потенцијално 

влијание 
Активности за надминување 

Одложување на надградувањето на 
софтверот за јавни набавки 

 15% Високо Навремено склучување договор со компанија за 
надградба на софтверот 

 

Мерка 12: Развој на национален портал за е-услуги 

1. Опис на мерката  

Мерката предвидува активности за развој на динамичен интернет портал за е-услуги (Национален портал 
за е-услуги) како единствена контакт точка со државните органи во согласност со принципот на 
едношалтерски систем и употребата на стандардизирани кориснички интерфејси. Целта на 
Националниот портал е да се зголеми ефикасноста на државните институции и да се обезбедат побрзи и 
поедноставни услуги, преку создавање на единствена контакт точка и преку електронска размена на 
податоци помеѓу институциите. На почетокот, порталот ќе обезбедува информации за сите услуги (врз 
основа на Каталогот на услуги) и е-услуги само за граѓани, меѓутоа, следните чекори ќе бидат развивање 
на потребните функционалности кои ќе им овозможат на правни лица да бидат корисници на порталот. 

Порталот за е-услуги е тесно поврзан со тековните активности за интероперабилност, Националниот 
регистар на население, како и со отворањето на сали за јавни услуги (Halls for Single Point of Services) и 
усогласување со законодавството на ЕУ21.  

Една од клучните компоненти на алатникот на порталот е Каталогот на услугите, кој претставува посебно 
и значајно софтверско решение. Во каталогот на услуги ќе бидат опфатени сите јавни услуги, податоци и 
докази неопходни за спроведување на јавните услуги, законски рокови за обезбедување на услуги, 
дистинкција на податоци и документи кои ќе се добијат по службена должност и оние што граѓаните и 
правните лица ќе треба да ги приложат на барањата, правните лекови за секоја од услугите, висината на 
надоместоците и даноците за услугата итн. Софтверот за управување со Каталогот е веќе изработен и во 
каталогот се внесени податоци за сите услуги од 50 закони.  

                                                           
21Релевантното законодавство на ЕУ (Регулатива 910/2015 и актите за спроведување, Директивата 95/46 и Регулатива 2016/679 и Директивата 
2003/98), како и документи за политики (Акциски план на ЕУ за е-влада 2016-2020, ажурирана Европска рамка за интероперабилност, Извештај за 
е-Влада на ЕУ 2016); Закон за електронско управување и подзаконски акти, Закон за податоци во електронска форма и електронска потпис, 
Закон за општа управна постапка итн. 
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Каталогот на јавни услуги ќе придонесе за подобрување на евиденцијата и прегледите на јавните услуги 
што ги овозможуваат државните институции како и за унифицирање на услугите, а негови главни цели се: 
можност за квантитативна и квалитативна анализа на услугите; приоритизација за дигитализација на 
услугите; и што е најважно за анализирање на парафикалните давачки со цел да се донесат одлуки за 
корисниците на услугите да се ослободат од финансискиот товар.  

a. Планирани активности за 2019 година  

- Стартување и промоција на Националниот портал за е-услуги; 
- Квантитативна и квалитативна анализа на податоците внесени во каталогот; 
- Анализа на парафискални промени на услугите од каталогот, со препораки; 
- Продолжување со внесување на податоци за услугите од останатите закони во Каталог на услуги 

и одржување на ажурираните податоци во каталогот; 
- Развој и усвојување на подзаконските акти за соодветните регулаторни акти; 
- Развој на нови електронски услуги; 
- Подобрување на националниот портал со функционалност Single Sign On; 
- Надградба на порталот со можност за профили на правни лица и овозможување истите да бидат 

корисници. 

б. Планирани активности за 2020 година 

- Анализа на употребата на Националниот портал за е-услуги; 
- Обука на вработените во јавниот сектор за спроведување на Законот за електронско управување 

и електронски услуги; Законот за регистар на население и Законот за електронски документи, 
електронска идентификација и доверливи услуги; 

- Обука за вработените во јавниот сектор - корисници на порталот; 
- Развој на нови електронски услуги; 
- Квалитативна анализа на податоците во Каталогот за административна гилотина; 
- Имплементација на препораката како резултат на анализата на парафикалните промени; 
- Подобрување на Националниот портал со нови функционалности. 

в. Планирани активности за 2021 година 

- Развој на нови услуги за граѓаните и бизнисите.  

Активностите ќе бидат имплементирани од страна на МИОА во соработка со други институции. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Националниот портал за електронски услуги се очекува да го намали административниот и финансискиот 
товар врз граѓаните и бизнисите и да ја зголеми ефикасноста на бизнисите. Намалувањето на времето и 
надоместоците за добивање на услугите подразбира намалување на трошоците за бизнисите, што 
доведува до зголемување на нивната конкурентност.  

3. Клучни индикатори за успешност 

Индикатор 2019 2020 2021 
Број на корисници на порталот 2000 5000 Повеќе од 8000 

Број е-услуги што се нудат 50 75 Повеќе од 100 

Број на услуги во Каталогот 500 750 Повеќе од 1000 

Дел на услуги што се користат на порталот наспроти истите услуги што 
се користат на традиционален начин. 

1% 5% Повеќе од 10% 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Проценетите трошоци за надградба на Порталот (софтвер и хардвер) и внесувањето на податоците во 
Каталогот се проценуваат на 3.694.500 ЕУР. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Со намалување на административниот товар врз компаниите и зголемување на нивната конкурентност, 
тие би можеле да ги прошират своите активности и да го зголемат бројот на вработени.  
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Електронските услуги се подеднакво достапни за сите граѓани и бизниси, без оглед на локацијата 
(урбаните и руралните), родовата и социјалната припадност, степенот и видот на попреченост итн. 

6. Потенцијални ризици  

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Недоволна координација и комуникација 
помеѓу институциите кои треба да бидат 
вклучени во обезбедувањето на е-услуги 
на порталот. 

5% Средно Формирање на работна група со засегнатите 
страни и продолжување со одржувањето на 
редовната соработка преку состаноци, 
работилници и обуки. 

Посветеноста на највисокото ниво во 
институциите вклучени во развојот на 
порталот не се рефлектира во 
посветеноста на оперативно ниво. 

10% Средно Редовна комуникација и известување до 
Националниот совет за ИКТ (министерско ниво) 
за напредокот и нотификација за рано 
предупредување 

Потребните предуслови во ангажираните 
институциите не се исполнети (човечки 
ресурси, подготвеност на системот, 
договори за надворешни услуги итн.). 

10% Средно Подготовка на планови за работа врз основа на 
анализа за реални цели, ангажмани и рокови. 

Недостаток на капацитети и вештини за 
анализа на парафискалните промени во 
Каталогот  

5% Ниско Редовна комуникација со Министерството за 
финансии, како и информирање на локалните 
партнер-донатори и експертите од локалните 
невладини организации од оваа област, за можна 
соработка.  

 

Мерка 13: Намалување на неформалната економија  

1. Опис на мерката 

За премин во формалната економија потребна е интегрирана стратегија којашто опфаќа голем број 
области на политики коишто можат да ги воведат неформалните работници и претприемачи во 
формалните канали на заштита и поддршка, истовремено зачувувајќи ги постојните динамички 
потенцијали (интегриран пристап кон неформалноста)22.  

На почетокот на 2018 беше усвоена првата среднорочна Стратегија за формализација на 
неформалната економија 2018–2022. Истата има за цел да го намали бројот на неформално 
вработените (како во неформалните така и во формалните бизниси, но и во рамки на домаќинствата), 
како и да го намали учеството на нерегистрирани деловни субјекти и неформални активности во рамки на 
формалната економија. Поради комплексноста на неформалната економија, Стратегијата ги обединува 
сите релевантни аспекти на многу секторски политики, како на регулаторното и деловното опкружување, 
јакнење на институциите на пазарот на труд, зголемување на инспекцијата на тековите на неформалната 
економија и подигнување на свеста на граѓаните и бизнисите за важноста на формализацијата на 
неформалните активности. Стратегијата е насочена кон следните стратешки цели: 

 Подобрување на процесот на мерење, следење и откривање на неформалната економија; 
 Подобро деловно окружување за основање, раст и развој на компании;  
 Стимулирање и поддржување на формализацијата на неформалните економски активности; и 
 Јакнење на даночниот морал и намалување на толеранцијата кон неформалната економија. 

За спроведување на стратегијата, во август 2018 година беше усвоен Акцискиот план за формализација 
на неформалната економија 2018–2020 кој содржи 29 мерки. 

За време на подготовката на стратегијата и акцискиот план земени беа предвид релевантните стратешки 
и програмски документи со цел да се обезбеди нивна комлементарност. Поради комплексноста на 
неформалната економија и хоризонталниот пристап кон формализацијата на истата, бројни релевантни 
институции, социјални партнери и невладиниот сектор, како и претставници на меѓународни организации, 
ја дадоа својата поддршка и учествуваа во подготовката на Акцискиот план. Акцискиот план беше 
разгледан од Економско-социјалниот совет во јуни 2018 година. 

                                                           
22Препорака во однос на преминот од неформална кон формална економија (Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 
2015), Меѓународната организација на трудот (МОТ) 
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МТСП има примарна одговорност за следење на Стратегијата и Акцискиот план; но Министерството е 
вклучено и во имплементацијата, а со оглед на хоризонталниот пристап и карактер, други министерства, 
надлежни органи и институции се исто така вклучени. МТСП ќе изготвува годишни извештаи за 
напредокот на спроведувањето на Акцискиот план, почнувајќи од април 2019 година. 

a. Планирани активности во 2019 година 

Планирана активност Носител 
1. Анализа на системот за следење на неформалната 
економија 

 
 

Министерство за труд и социјална политика, Државен завод за 
статистика, Државен инспекторат за труд, Управа за јавни 
приходи, Државна пазарна инспекција, Централен регистар на 
Македонија, Социјални партнери 

2. Развивање на алатки коишто ги олеснуваат процедурите за 
инспекција за превенција на непријавена работа 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

3. Дизајнирање на систем базиран на ваучери или 
еквивалентни механизми коишто промовираат подобри 
работни услови 

Министерство за труд и социјална политика, Министерство за 
економија, Министерство за финансии, Државен инспекторат 
за труд, Управа за јавни приходи, Државна пазарна 
инспекција, Социјални партнери 

б. Планирани активности во 2020 година 

Планирана активност Носител 
1. Дефинирање на системот и градење на капацитети за 
следење на неформалната економија 
 

Министерство за труд и социјална политика, Државен завод за 
статистика, Државен инспекторат за труд, Управа за јавни 
приходи, Државна пазарна инспекција, Централен регистар на 
Македонија, Социјални партнери 

2. Развивање на алатки коишто ги олеснуваат процедурите за 
инспекција за превенција на непријавена работа 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

3. Дизајнирање на систем базиран на ваучери или 
еквивалентни механизми коишто промовираат подобри 
работни услови и подготовка на теренот за спроведување на 
системот 

Министерство за труд и социјална политика, Министерство за 
економија, Министерство за финансии, Државен инспекторат 
за труд, Управа за јавни приходи, Државна пазарна 
инспекција, Социјални партнери 

4. Планирање и спроведување на активности за подигнување 
на свеста за придобивките од транзицијата кон формалноста 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

в. Планирани активности во 2021 година 

Планирана активност Носител 
1. Воспоставен систем и изградени капацитети за следење на 
неформалната економија 

Министерство за труд и социјална политика, Државен завод за 
статистика, Државен инспекторат за труд, Управа за јавни 
приходи, Државна пазарна инспекција, Централен регистар на 
Македонија, Социјални партнери 

2. Тестирање и воведување на алатките коишто ги 
олеснуваат процедурите за инспекција за превенција на 
непријавена работа 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

3. Воведување на дизајнираниот систем базиран на ваучери 
или еквивалентни механизми коишто промовираат подобри 
работни услови 

Министерство за труд и социјална политика, Министерство за 
економија, Министерство за финансии, Државен инспекторат 
за труд, Управа за јавни приходи, Државна пазарна 
инспекција, Социјални партнери 

4. Спроведување на активности за подигнување на свеста за 
придобивките од транзицијата кон формалноста 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Намалувањето на изобличувањето за фер конкуренција помеѓу фирмите и стимулирањето на 
креирањето на редовно вработување може да доведе до фер конкуренција, намалување на несигурноста 
во вработеноста и нови можности за пристојна работа.  

4. Очекувано влијание врз вработеноста и родовата еднаквост  

Ефикасните пазари на труд се во негативна корелација со непријавената работа, а од друга страна се 
позитивно поврзани со повисоката конкурентност на целокупната економија. Намалувањето на 
неформалната економија ќе доведе до подобар квалитет на работата и работните услови, подобро 
деловно окружување и фер конкуренција, а финансиската одрживост на системите за социјална заштита 



33 
 

ја става во помал ризик. Истовремено, треба да се истакне дека за некои работници неформалноста не е 
избор, туку неопходност во којашто се впуштаат поради недостиг на пристојни работни места. Родовата 
еднаквост ќе биде почитувана при имплементацијата на мерката. 

5. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Во евра 2019 2020 2021 
Буџетски трошоци     
Не-буџетско финансирање – ИПА фондови 200 000 500 000 300 000 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Институционалните засегнати 
страни не се посветени и 
истрајни во нивните напори за 
борба против неформалната 
економија. 

5% Ниско Вклученост на сите засегнати страни во фазата на 
дизајнирање на новите мерки. Нивното учество ќе се 
обезбеди и преку активностите за подигнување на свеста. 

Недостиг на доверба од 
јавноста и верба во 
ефективноста на 
административните процедури 
и мерки. 

10–15% Средно до 
високо 

Ризикот може да се реши со обезбедување на добра 
координација помеѓу министерствата и други релевантни 
институции и со креирање на јасни меѓусекторски 
правила за спроведување на мерките на политиките за 
промовирање на пристојната работа. Спроведувањето на 
правилата ќе биде проследено со таргетирана јавна 
кампања којашто ќе ги вклучи сите институционални и 
неинституционални чинители. 

4.3.4 Истражување, развој и иновации и дигитална економија 

Истражување, развој и иновации. Европската иновациска ранг листа за 2018 ја рангира Република 
Македонија како „скромен иноватор“ чии најјаки страни се димензиите атрактивноста на иновацискиот 
систем и иноватори а најслаби димензии се влијание на продажба и интелектуални средства23. Детална 
проценка на иновацискиот екосистем е тешко да се спроведе со оглед на ограничената достапност на 
конзистентни податоци на национално ниво.  

Статистичките извештаи покажуваат дека инвестициите во истражување, развој и иновации се сеуште 
многу ниски, особено во приватниот сектор. И покрај тоа што јавните инвестиции во истражување, развој 
и иновации во 2018 година значително се зголемија преку воведување на повеќе инструменти за 
поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој, сеуште има недоволен пристап кон финансии како 
на пример еквити финансирање и финансирање од страна на бизнис ангели. Исто така, постои 
недостаток на вештини кај микро, малите и средни претпријатија во поглед на деловно планирање и 
финансиско управување кои се клучни за подобрување на подготвеноста за инвестиции и раст24. Како 
резултат на ваквата состојба, Прегледот на конкурентноста на науката, технологијата и иновациите во 
Југоисточна Европа констатира дека „предизвиците во иднина ќе вклучуваат изнаоѓање ресурси за 
зголемување на инвестициите во истражување и развој и подобрување на целокупното управување со 
иновациите на ново на политики и институции, изнаоѓање начини за интензивирање на преносот на 
технологии и технолошка апсорпција, поврзување на бизнисот и академијата и мотивирање на 
индивидуалците за ослободување на креативниот потенцијал“25.  

Дигитална економија  

Правна рамка, политики и стратегии. Кога пазарот расте надвор од националните граници, за градење 
и одржување на врските и репутацијата, притоа искористувајќи го растечкиот потенцијал на дигиталните 
технологии, потребни се сигурни и предвидливи правила на однесување. Денес, електронските потписи 
се широко прифатени како глобален стандард и се сметаат како правно еквивалентни со 
традиционалните,своерачни потписи. Како што е наведено во Мониторинг извештајот на Сигма од 

                                                           
23https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30678 
24https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_sba_fs_2017.pdf, p.11 
25https://read.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264298576-en#page344, p.342 
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ноември 2017 година26, употребата на дигитални потписи од страна на физички лица во Република 
Македонија е ограничена, делумно поради тоа што годишниот трошок за издавање на електронски 
потписи е релативно висок (во споредба со куповната моќ), па оттука и поголемиот дел од 
административните процедури се спроведуваат со лично присуство. Недоволната информираност околу 
правилата со кои се уредуваат електронските потписи и нивното правно признавање, заедно со новитетот 
на самата технологија, предизвикуваат несигурност која го попречуваа користењето на оваа дигитална 
алатка. 

Во обид да се зголеми пробивот на електронски потписи, а со тоа и целокупното користење на 
електронските услуги, изработен е нацрт- Закон за електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги, кој треба да го замени тековниот Закон за податоци во 
електронски формат и електронски потпис. Со новиот закон покрај воведување на неколку доверливи 
услуги, се воведуваат и сеопфатни механизми и услуги за зголемување на доверливоста во 
електронските трансакции, со што се обезбедува правна сигурност и поттикнување на употребата на 
електронската идентификација. Новиот закон е усогласен со ЕУ Регулативата бр. 910/2014 за 
електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар 
(eIDAS).  

Во процесот на дигитализација, посебен напор е насочен кон дигитализација на G2G процесите и 
подобрување на квалитетот на јавните услуги, овозможувајќи им на граѓаните, бизнисите и организациите 
полесно да ги завршуваат интеракциите со владата, побрзо и по пониски трошоци. Покрај подобрувањето 
на ефикасноста на јавната администрација, зголемената примена на принципите на е-влада ќе влијае на 
административната транспарентност, намалување на ризиците за корупција, зајакнување на 
кредибилитетот на јавната администрација и враќање на довербата во државните системи. Новиот нацрт-
Закон за електронско управување и електронски услуги (со кој ќе се замени тековниот Закон за 
електронско управување) ќе обезбеди унифицирана платформа за размена на податоци и документи 
помеѓу владините институции. Овој закон претставува основа за G2G комуникацијата во земјата и 
претставува правна основа за платформата за интероперабилност, централниот регистар на население, 
националниот портал за е-услуги и сите идни информациски системи во државна сопственост. 
Достапноста на електронска идентификација е забележана како еден од клучните овозможувачи 
компоненти за електронски услуги во E-Government benchmark report 2017.  

Но, додека дигитализацијата носи многу придобивки за потрошувачите и бизнисите, таа генерира и нови 
предизвици и прашања кон политиките како сајбер-закани и сајбер-безбедност. Во таа насока, 
Националната стратегија за сајбер безбедност 2018-2022 година  се осврнува на тие предизвици во 
сајбер просторот и го поттикнува развојот на безбедно, сигурно, доверливо и отпорно дигитално 
опкружување, поддржано од висококвалитетни капацитети, засновани на соработка и доверба во областа 
на сајбер безбедноста. 

Дигитални вештини. Развивање на дигитално општество зависи од расположливоста на работна сила со 
ИКТ вештини, како на страната на давателите на услуги, така и на страната на корисници на услугите. Во 
моментов се прави анализа на вработените со ИКТ вештини како и потребата од ИКТ вештини. Се 
планираат активности за информирање и едукација на граѓаните за користење на е-услуги 
(Националниот портал за е-услуги) и подигање на јавната свест во областа на сајбер-безбедност 
(Национална стратегија за сајбер безбедност). Дополнително, во рамки на иницијативата Европска 
недела на кодирање, студентите и професорите беа стимулирани да се вклучат во активностите за 
програмирање и иновации, како вон наставни активности. Значителен број проекти во рамките на 
иницијативата Европска недела на кодирање ќе продолжат како долгорочни проекти, што за возврат ќе ги 
поттикне иновациите, креативноста и претприемништвото на рана возраст. Исто така, сите ученици на 10-
14-годишна возраст во јавниот училиштен систем ќе бидат опфатени со „ Програмата за училишта од 21 
век во Западен Балкан“ за градење на нивните дигитални вештини и можности за вработување. 
Програмата ќе им овозможи на учениците да учат на забавен и иновативен начин преку пристап до 
бесплатни micro: bit компјутери џебна големина и со можност за кодирање на часовите по ИКТ и други 
предмети, што ќе им помогне во градење на нивните вештини и доверба во врска со компјутерската 
писменост и кодирањето. 

                                                           
26 http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-the-former-Yugoslav-Republic-of-Macedonia.pdf 
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Широкопојасен интернет. Во 2018 година, за потребите за развивање на Национален оперативен план 
за широкопојасен интернет,  се мапираше постојната и планираната широкопојасна покриеност за целата 
територија на Република Македонија. Резултатот од процесот на мапирање покажа дека пристапот до 
постоечка брза NGA електронска комуникациска мрежа за домаќинствата во Македонија (78%) е близок 
до просекот на ЕУ (80%), додека пристапот до ултра-брза NGA мрежа (43,8%) е значително помал во 
споредба со просекот на ЕУ (58%). Имајќи ги предвид идните инвестициски планови на операторите, 
процентот на домаќинства со пристап до брзи и ултра-брзи NGA мрежи се очекува да се зголеми во 
следните 3 години со очекуван пораст од 6,94% за брзи NGA мрежи и 25,67% пораст за ултра-брзи NGA 
мрежи. Следствено, понатамошните напори се концентрирани на проценка на идните јавни инвестиции 
во области каде што нема комерцијален интерес (бели области). 

Неодамнешниот извештај објавен од Светска банка (2018) ја идентификува ниската куповна моќ на 
населението во Македонија како главна причина за ниското продирање на пристапот на корисниците до 
брзите и ултра-брзи NGA мрежи. Освен тоа, во извештајот се нагласува дека високите цени на мало (во 
однос на просечниот приход) и високите цени на големо се главна пречка за развојот и пенетрацијата на 
широкопојасен интернет во земјата, како и ограничената конкуренција и инвестициите во оваа област. 

Целта на Националниот план за оперативна широкопојасна мрежа е да ги реши овие проблеми, со што ќе 
се обезбедат конкретни мерки и активности за подобрување на националните перспективи за 
широкопојасен интернет, заедно со развојот на 5G мобилната технологија. На овој начин, планот 
предвидува формирање на Национална канцеларија за поддршка на широкопојасен интернет. 

Мерка 14: Подобрување на инфраструктурата и пристапот до финансии за истражување, развој и 
иновации 

1. Опис на мерката 

Во соработка со релевантите чинители, Фондот за иновации и технолошки развој ќе ги адресира 
идентификуваните предизвици поврзани со истражување, развој и иновации како што се инвестиции на 
ризичен капитал, недоволна соработка помеѓу академијата и приватниот сектор и зголемување на 
побарувачката за иновации преку унапредување на мерките за поддршка на иновациската активност и 
технолошки развој и воведување нови инструменти и инфраструктура за надминување на недостатоците: 

i. Фонд за еквити и мезанин инвестиции 

Целта е да се зголеми одржливоста и стапката на успех на иновативните компании преку обезбедување 
(i) пристап до еквити и квази-еквити финансирање за сегменти на пазарот на капитал кои не се 
атрактивни за финансирање од страна на банките; (ii) да обезбеди информативна база за потенцијалните 
инвеститори за можностите за инвестирање. 

 Развој на регулативна рамка (2019 година) 
 Отпочнување на јавен повик / објавување на понуда за избор на управител на Фондот (2019) 
 Потпишување на договор / воспоставување на Фонд за еквити и мезанин инвестиции (2019) 

ii. Научно- технолошки парк (НТП) 

Главната цел е да се зајакне соработката помеѓу академските институции, индустријата и јавниот сектор. 
НТП парк е предвиден како комплексна организација која на едно место ќе понуди професионална 
деловна поддршка и услуги за иновации дизајнирани да го зголемат опсегот на иновации, како и 
можности за мрежно поврзување. 

 Развој на регулаторна рамка за воспоставување на НТП (2019) 
 Воспоставување на почетните простории на НТП (2019) 
 Ангажирање на соодветен кадар и зајакнување на човечките капацитети на НТП (2019) 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Премостувањето на постојните недостатоци на екосистемот за иновации ќе воведе механизми за 
поттикнување на инвестиции во И&Р, иновативни активности, бизнис академска соработка и 
комерцијализација на иновациите. Олеснетиот пристап до финансии ќе ја зголеми стапката на 
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одржливост на новоформираните претпријатија. Инвестициите во И&Р и иновации значително 
придонесуваат за зголемување на конкурентноста и извозниот потенцијал на МСП.  

3. Клучни индикатори за успешност (KPI) 

Еден од KИП е износот на јавните средства инвестирани за поддршка на иновациите во приватниот 
сектор, како и мобилизираните приватни инвестиции. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

 2019 2020 2021 
I. Фонд за еквити и мезанин инвестиции27 7.000.000,00 / / 
II. Научно технолошки парк28 1.000.000,00 1.000.000,00  
    

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Инвестициите во ИР води кон воспоставување на нови бизниси и раст на постојните бизниси, создавање 
нови работни места, особено за младите луѓе и за висококвалификувана работна сила. Подобрениот 
пристап до финансии и инвестиции во инфраструктурата за иновации ќе го поттикне претприемништвото 
на жените. Родовата рамноправност ќе биде почитувана при спроведувањето на активностите. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Недостиг на меѓу-институционална 
соработка и партиципативно учество на 
заинтересираните страни 

 5% Ниско Воспоставување механизми за консултации и 
соработка за зголемување на ефикасноста во 
доставувањето на резултатите 

Капацитет на ФИТР за спроведување на 
нови мерки 

10% Средно Понатамошно зајакнување на човечките ресурси 
во ФИТР 

4.3.5 Реформи поврзани со трговијата 

Глобалната трговија се соочуваше со различни потешкотии во 2018 година, како резултат на растечките 
спорови меѓу главните трговски партнери. Некои од суштинските, основните принципи врз кои се заснова 
трговскиот систем седум децении, се доведуваат во прашање. Влијанието на овие глобални трговски 
спорови за Македонија е мало и ограничено, бидејќи најголем дел од нашата трговија се врши со ЕУ и во 
регионот. 70,6% од вкупната трговија на Република Македонија во 2017 година е со ЕУ и 10,5% со земјите 
од ЦЕФТА. Доказ за малиот и занемарлив ефект во трговијата е порастот на извозот од 14,7% и растот на 
увозот од 11,7% во изминатите 8 месеци од оваа година. 

Трговските односи помеѓу ЕУ и земјите од регионот се поставени во спогодбите за стабилизација и 
асоцијација кои бараат усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ со цел 
воспоставување на слободна трговска област помеѓу земјите кандидати или потенцијални кандидати и 
ЕУ. Албанија, Македонија и Црна Гора се исто така и членки на Светската трговска организација (СТО). 
Сите земји се потписнички на Договорот за слободна трговија во Централна Европа (CEFTA), и за тие кои 
се уште не се членки на СТО, ова е од голема корист бидејќи им помага да ги исполнат критериумите за 
членство во СТО. 

Мерките за трговска либерализација и олеснување како дел од мултилатерални трговски договори 
овозможуваат пристап до поголеми пазари и глобални синџири на вредности и можност за компаниите да 
ја зголемат нивната конкурентност. Во Западен Балкан постои заедничка иницијатива за забрзување на 
регионалната економска соработка и развој на регионален економски простор, базиран на ЦЕФТА и 
правилата и принципите на ЕУ. Toa постепено ќе овозможи зголемување на слободното движење на 
стоки, услуги, инвестиции и квалификувани работници, во целосна кохерентност со патот на развојот на 
секоја земја. 

                                                           
27 Средствата ќе се користат во периодот 2020-2023 година 
28 The establishment of the STP is envisioned in two phases. The here presented budget is for Phase 1, the budget for Phase 2 is conditioned on the 
implementation of Phase 1.  
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Најголеми достигнувања на ЦЕФТА се: ратификување на Дополнителниот протокол 5 и започнување со 
негова имплементација од страна на 5 земји и една во очекување на информациja од депозитaрот; 
текстот на Дополнителниот протокол 6 е дефиниран, се очекува да се усвои, преговорите за Механизмот 
за решавање спорови ќе започнат наскоро; транспарентноста се зголемува со редовно ажурирање на 
статистичкиот портал со податоците за трговијата со стоки, услуги, FATS и СДИ; започнаа преговорите за 
взаемно признавање на професионалните квалификации за лекари, стоматолози, инженери и архитекти. 

Трговската политика на регионот, согласно ЦЕФТА Договорот, овозможува значително ниво на 
отвореност на пазарот со стоки и можност за поширока либерализација на трговијата со услуги. 
Економиите во регионот постигнаа напредок во креирање политики кои ја олеснуваат трговијата, но 
сеуште се соочуваат со нетарифни бариери и ограничувања во трговијата со услуги. Во однос на 
нетарифните бариери потребно е подобрување во неколку категории, како технички стандарди, 
санитарни и фитосанитарни мерки и административни пречки. За да се зајакне и подобри квалитетот на 
анализа на ризик за избегнување на повторување на земање и тестирање примероци, како и да се 
воспостават регионални стандарди за меѓусебно признавање на програмите, документите и инспекциски 
сертификати, за да се олесни трговијата со стоки, ЦЕФТА земјите преземаат активности за примена на 
регионални протоколи кои ќе бидат составен дел на ЦЕФТА Договорот. 

Мерка 15: Олеснување на трговијата 

1. Опис на мерката 

Мерката продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11. 

Мерката е поврзана со имплементацијата на Дополнителниот протокол 5 кон ЦЕФТА-договорот со цел 
поедноставување на инспекциите поврзани со сите процедури за царинење (и намалување на 
формалностите до највисок можен степен преку електронска размена на информации помеѓу царинските 
органи). Преговорите за Дополнителниот протокол 5 започнаа во 2015 година, а Протоколот стапи на 
сила во 2018 година. 

Трговската политика и нејзиното олеснување се дел од столбот за интегриран раст од Стратегијата за 
Југоисточна Европа 2020. Главната цел на овој столб е да се промовира регионалната трговија која е 
недискриминаторска, транспарентна и предвидлива и го интензивира протокот на стоки и услуги во 
регионот. 

Општата цел на Дополнителниот протокол 5 е да се поедностават инспекциите (агенција за храна и 
ветерина, фитосанитарна агенција) поврзани со сите постапки за царинење и да се намалат 
формалностите до најголем можен степен, за размена на податоци помеѓу царинските органи до степен 
до кој секое национално законодавство дозволува и меѓусебно ги признаваат националните програми на 
овластени економски оператори во секоја од ЦЕФТА-страните, под услов законодавството и 
спроведувањето на секоја национална програма да бидат целосно во согласност со релевантното 
законодавство на ЕУ. 

Планираните активности во 2018 година се спроведени. Дополнителниот протокол 5 беше ратификуван 
од Република Македонија во јануари 2018 година и се применува со Црна Гора и Молдавија од 18 април 
2018 година, со Албанија од 14.06.2018 година и Босна и Херцеговина од 24.06.2018 година. Постапката 
за ратификација беше завршена во Србија на 25.09.2018 година, но од Депозитарот сè уште не е добиена 
информација. Се очекува и Косово да го ратификува. 

Мерката е поврзана со мерката за олеснување на заедничкиот железнички прекуграничен премин 
Македонија - Србија. 

a. Планирани активности во 2019 година 

Царинската управа на Република Македонија ќе ги унапреди царинските системи наменети за размена на 
податоци помеѓу царинските власти во регионот, ќе набави нов сервер со соодветно складирање за 
дојдовните податоци за SEED + и да купат нов Firewall / Router за подобрување на тековната и да се 
воспостават дополнителни VPN линкови за обработка на зголемен проток на пораки и создавање на 
активна мрежна опрема за заштита: Firewall / router / switches. 
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Агенцијата за храна и ветеринарство ќе развие транспарентни алатки за проширување на TRACEE 
сертификатот за ветеринарна апликација со соодветен магацин за хостирање на нов софтверски модул 
за поддршка на работниот процес на издавање на сертификати и опрема за заштита Firewall. 

Фитосанитарната управа ќе создаде систем за фитосанитарни сертификати за кои ќе се набави нов 
централен сервер со соодветно складирање на национална фитосанитарна софтверска апликација и 
заштитниот ѕид / рутер за да се воспостават VPN линкови до оддалечени локации со постојани лиценци 
за VPN клиенти. 

б. Планирани активности во 2020 година 

Во 2020 година и во претстојниот период, не се планираат посебни активности освен за активности за 
одржување на системот. 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Со спроведување на практиката на контроли врз основа на анализа на ризик и со претходно доставување 
на информации или издадени ветеринарни или фитосанитарни сертификати преку системот TRACEE, 
времето и трошоците потребни за увоз и извоз ќе бидат значително намалени. Се проценува дека 
трговските трошоци и просечното време потребно за увоз и извоз во другите земји од ЦЕФТА ќе се 
намалат за 47%. Ова ќе придонесе за годишен пораст на извозот во другите земји од ЦЕФТА за 3.5% и за 
раст на БДП од 0.9%. 

3. Клучни индикатори за успешност 

За да се следи успехот на мерката, се очекува дека постапките за царинење и инспекции ќе се 
поедностават и ќе се намалат барем приближно за 25%, што ќе резултира со намалување на времето на 
царинење за 25%. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Планираните активности на ЦЕФТА секретаријатот за ЦЕФТА ќе бидат финансирани од ИПА фондовите. 
Планираните активности на земјата ќе бидат финансирани во рамките на владиниот буџет за секоја 
институција вклучена во имплементацијата. Планираните активности во 2019 година изнесуваат 51.500 
евра, кои ќе бидат вклучени во Буџетот на Република Македонија, 22.500 евра во Буџетот на Царинската 
управа, 14.500 евра во буџетот на Фитосанитарната управа и 14.500 евра во буџетот на Агенцијата за 
храна и ветеринарство. 

Годишните трошоци за вршење на интернет конекции на сите локации изнесуваат 3.600 евра. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Повеќе отворени пазари за стоки и услуги го стимулираат создавањето работни места. Родова еднаквост 
ќе се почитува во процесот на спроведување на мерката. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Можно потценување на распределениот 
буџет 

10-15% Средно до 
Високо 

Навремена проценка за потребата од зголемени 
буџетски алокации 

Проблемите со координацијата помеѓу 
земјите може да се појават во фазата на 
имплементација 

10-15% Средни до 
Високо 

Редовни консултативни состаноци помеѓу 
вклучените земји 

4.3.6 Образование и вештини 

Новата Стратегија за образование 2018-2025 година беше усвоена од Владата во 2018 година, како 
клучен документ за подобрување на квалитетот и условите во образованието. Согласно извештајот на 
ОЕЦД за конкурентност 2018 година, кај димензијата образование Македонија постигнува скор од 2.829, а 
просекот за земјите од Југоисточна Европа е 2.5, што значи дека постои солидна стратешка рамка, но 

                                                           
29(Competitiveness in South east Europe, A policy Outlook 2018). 
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сепак, не секогаш постои соодветна имплементација како и следење на јавните политики со цел 
обезбедување на повратни информации и корекции. 

Според Програмата за меѓународно оценување на учениците (ПИСА), спроведена од страна на ОЕЦД, 
две третини од македонските ученици на 15-годишна возраст покажуваат слаби резултати (не 
постигнуваат ниво на функционална писменост) по наука, математика, читање, соработка при решавање 
проблеми и финансиска писменост во споредба со нивните врсници од 72 земји и економии. Затоа 
значајно е зголемување на инвестициите во основното и средното образование30. 

Од тие причини, започнаа неколку процеси поврзани со квалитетот на основното образование: 
изготвување на нов Закон за основно образование ревизија на наставните програми во првите три 
одделенија од основното образование, како и изработка на национални стандарди за постигања на 
учениците за секој циклус од основното образование, коишто ќе се базираат на излезни резултати од 
учење и на клучните компетенции за доживотно учење одредени од Европската комисија. Исто така, со 
цел да се обезбеди поддршка за обуките на наставниците, Бирото за развој на образованието го 
воспостави e-системот за управување со учење како поддршка за обезбедување обуки за  наставниците 
и на нивниот професионален развој. Исто така, изготвена се предлог Годишни програми за 
професионално усовршување и напредување на наставниците и стручните соработници во основните и 
средните училишта. 

Засилена поддршка потребно е да се обезбеди особено за стручното образование и обука, како и за 
добри обуки за наставниците и предучилишното образование31. 

Иако повеќе ученици се запишани во СОО отколку во гимназиското образование, завршените ученици од 
СОО од страна на сите економски сектори се идентификуваат дека имаат најголем јаз во однос на 
вештини, односно, тие не се подготвени за работа, освен за ИКТ и автомобилската индустрија. Имајќи 
предвид дека истражувањата од 2014 година, покажаа дека помалку од 10% од фирмите редовно 
комуницираат со било која образовна институција, како и дека системот за стручно образование и обука, 
што се карактеризира со тесно дефинирани професионални профили и мала флексибилност, не е 
ефективен32, се презедоа чекори за поголема вклученост на бизнис заедницата во реформите на 
стручното образование и обука. Од 2017 година, бизнис секторот е вклучен со свои претставници во 
Националниот одбор за македонската рамка на квалификации,  во секторските комисии за квалификации, 
како и при подготовката на Методологијата за развивање на стандарди на занимања. 

Во изминатите две години во соработка со работодавaчите изготвени и усвоени се над 229 стандарди на 
занимања, но и понатаму е потребно да се инвестира во подигнувањето на знаењата кај работодавците 
за суштинската улога што ја имаат стандардите на занимања и стандардите на квалификации во 
создавањето релевантност меѓу бизнисите и стручното образование и обука. На барање на 
работодавачите и потребите на пазарот на труд се дизајнираа и усвоија 40 стандарди на квалификации. 
Во постапка на усвојување се уште 20 квалификации дизајнирани според барањата на работодавачите. 
Модуларниот пристап во стручното образование е пилотиран во учебната 2017/2018 за три пилот 
квалификации преку реформирање на наставните планови. Посебен фокус се става на обуката на 
наставниот кадар и управувачкиот тим на училиштата. Освен тековната реформа во четири годишното 
стручно образование (техничко образование), се заокружи реформата во две и три годишното стручно 
образование. Фокусот на обуките беше ставен на ученикот и на пристапот базиран на резултатите од 
учење. Од учебната 2017/2018, директно вклучување на бизнис секторот е овозможен преку вклучување 
на учениците во работниот процес. 

Потребно е да се инвестира во пост-средно образование кое не привлекува доволен број ученици поради 
застарените и нереформирани стручни профили. За регулирање на одредени процеси и постапки во оваа 
област потребно е да се направат измени во законот за стручно образование. Центарот за образование 
на возрасните, започна со развивање на систем за валидација на неформалното и информалното учење 
(ВНИУ), преку изработка на релевантни конецписки документи. 

                                                           
30(Competitiveness in South east Europe, A policy Outlook 2018). 
31(A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans" - Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions). 
32 (World Bank (2014c) FYR Macedonia: Labor Market Assessment 2007-2011. Washington, DC: The World Bank). 
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Развиен е Регистер за НРК (софтвер и хардвер) во кои ќе се вклучуваат квалификациите од сите нивоа 
со што ќе се обезбеди транспарентност и прегледност на квалификациите. Сепак, има предизвици во 
спроведувањето на НРК кои остануваат, како што се: градење на капацитетите, финансирање и 
вклучување и соработка на засегнатите страни33. 

На почетокот на 2018 година донесен е Законот за високо образование, каде се предвидува формирање 
на Агенција за обезбедување квалитет. Новиот Закон за високо образование предвидува и формирање 
на Национален совет за високо образование и научно-истражувачка дејност, кој треба да предложи до 
Владата нов модел за финансирање на високо-образовната и научно-истражувачката дејност, кој треба 
да придонесе за унапредување на вложувањето во науката и зголемување на квалитетот на високото 
образование. 

Клучните стратешки документи преку кои координирано се таргетираат овие предизвици се: Стратегија за 
Југоисточна Европа за 2020 година, Стратегија за образование 2018-2025 година, Стратегија за стручното 
образование и обука во контекст на доживотно учење 2013 -2020 година, Стратегија за образование на 
возрасните и други. 

Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Во фаза на подготовка е нов Закон за основно образование. Главниот фокус е ставен на воведување на 
систем за обезбедување на квалитет базиран на Национален стандард за секој циклус од основното 
образование со јасно определени резултати од учење и со посебно внимание на инклузивноста, 
почитувањето на различностите, правата на децата и демократската култура. Последователно, ќе следи 
изготвување на нови наставни планови и програми, каде фокусот ќе биде ставен на интеракцијата помеѓу 
наставникот и ученикот. Оваа реформа се планира да се пилотира во 2019 година. Исто така, планирано 
е подготовка и усвојување на нов Закон за средно образование. Во насока на подобрување на 
постигањата на учениците на меѓународните тестирања, воведување и пилотирање на иновативни 
наставни методи заедно со редовната настава ќе им помогне на учениците да развијат дигитални 
вештини, критичко размислување и способноста за решавање на проблеми. Како дополнителна мерка е 
планирано основањето на Математичката гимназија. 

Во насока на надминување на големиот расчекор на вештините стекнати во образовниот процес и 
потребите на работодавачите, дел од веќе започнатите активности ќе продолжат да се имплементираат, 
но планирани се и нови активности. Министерството за образование и наука продолжува со реализација 
на програмата - грантови за поддршка на заеднички проекти помеѓу средните стручни училишта и 
компаниите во насока на подобрување на практичната обука на учениците и нивните вештини за 
вработување, заради подобра подготвеност и зголемени можности за вработување по завршување на 
стручното образование. По пилотирањето на реформираните наставни програми за четиригодишното 
стручно образование во учебната 2017/2018 година во три сектори (градежништво и геодезија, туризам и 
електро), продолжуваме со реформа на сите наставни програми во четиригодишното стручно. Новите 
наставни програми се модуларни, базирани на компетенции, со изразени резултати од учење и 
дефинирани со ЕЦВЕТ кредити и поени, согласно препораките на Европскиот Парламент и Совет, како и 
врз основа на најдобрите практики од земјите членки на ЕУ. 

Пилотирањето на новите наставни план и програми за дуалното стручно образование ќе им помогне на 
компаниите да обезбедат професионален кадар, имајќи предвид дека учениците се подготвуваат за 
работа во соодветната компанија уште за време на своето образование. 

Главната цел на реформата во формалното и неформалното образование е зголемување на 
вработливоста на младите луѓе, особено на жените и ранливите категории (Ромите и младите со посебни 
потреби). Во следната декада поголем фокус ќе се стави на соработка на образовниот систем 
(вклучително и неформалното образование) и бизнис заедницата. Идејата е да се изгради одржлив 
систем, пред се за компаниите да детектираат кои вештини се потребни кај работниците и како да се 

                                                           
33(CEDEFOP, 2017b). 
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обезбеди развој на тие вештини (независно дали преку системот на формално или неформално 
образование). Проектот ќе се фокусира на неколку кластери: ИТ, лични услуги, земјоделство, 
прехранбена индустрија, угостителство и туризам. 

Во фокусот на сите овие активности е учењето преку работа, преку квалитетна практична обука кај 
работодавач, со крајна цел поголема подготвеност на учениците и зголемување на можностите за 
вработување.  

Во делот на валидацијата на неформалното и информалното учење (ВНИУ), Центарот за образование на 
возрасни подготвува процедури за ВНИУ, развива методолошки документи за спроведување на ВНИУ и 
пилотирање на системот за ВНИУ. Исто така, се планира обезбедување квалитет во системот на 
квалификации преку воведување на додаток на диплома како и хармонизација со законите за 
образование на Закон за изменување и дополнување на Законот за националната рамка на 
квалификации. 

Во делот на високото образование, во следниот период ќе се работи на усогласување на подзаконските 
акти и правилниците за акредитација и евалуација со Европските стандарди и критериуми, формирање 
на Агенција за обезбедување на квалитет согласно новиот Закон за високо образование, донесување и 
усвојување на Акциски план за активности потребни за зачленување на Агенцијата за квалитет во ENQA 
и EQAR, вклучувајќи го и процесот за самоевалуација на Агенцијата. 

а. Планирани активности во 2019 година 

Планирана активност Одговорна институција 

1. Развој на 5 квалификации барани од страна на работодавачите и 
флексибилен пристап до нивно стекнување 

Национален одбор за македонската рамка на 
квалификации; Секторски комисии; 
Министерство за образование и наука; Центар 
за стручно образование и обука; Понудувачи на 
образовни услуги 

2. Развој на програми за обуки и обуки за специфични работни места за 
доквалификација  

Понудувачи на образовни услуги и 
високообразовни институции 

3. Зајакнување на соработката помеѓу високообразовните институции и 
приватниот сектор, како и средните стручни училишта и приватниот сектор 
со цел обезбедување квалитетна практична работа на студентите и 
учениците во компаниите. 

Универзитети и високообразовните институции; 
Средни стручни училишта; Компании  

б. Планирани активности за 2020 година 

Планирана активност Одговорна институција 

1. Обуки за трансверзални вештини по барање на работодавачите Работодавачи; Понудувачи на образовни услуги 

2. Валидација на неформалното образование за стекнување специфични 
квалификации (воспоставување на системот за валидација - препознавање 
на претходното учење) 

Центар за стручно образование и обука; 
Посебни акредитирани установи за валидација 
на неформалното образование 

в. Планирани активности за 2021 година 

Планирана активност Одговорна институција 

1. Продолжување на соработката помеѓу високообразовните институции и 
приватниот сектор, како и средните стручни училишта и приватниот сектор 
со цел обезбедување квалитетна практична работа на студентите и 
учениците во компаниите. 

Универзитети и високообразовните институции; 
Средни стручни училишта; Компании 

2. Валидација на неформалното образование за стекнување специфични 
квалификации (воспоставување на системот за валидација - препознавање 
на претходното учење) 

Центар за стручно образование и обука; 
Посебни акредитирани установи за валидација 
на неформалното образование 

Развивање 5 квалификации на V ниво – специјалист и мајстор за потребите 
на пазарот на труд и можност за самовработување во занаетчиските 
дејности. 

Национален одбор за Македонската рамка на 
квалификации; Секторски комисии; 
Министерство за образование и наука; Центар за 
стручно образование и обука; Занаетчиска 
Комора на РМ; Понудувачи на образовни услуги 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 
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Вработени со поквалитетни квалификации ќе овозможат повисока ефикасност и продуктивност во 
компаниите и намалување на трошокот за обука на вработените за доквалификација. Мерката ќе 
придонесе за намалување на неадекватноста помеѓу образованието и потребите на пазарот на труд, 
стекнување вештини и компетенции кои ќе ги задоволат потребите на пазарот на труд, препознавање на 
стекнатите квалификации во државата од страна на странските инвеститори и препознавање на 
квалификациите стекнати во странство од страна на домашните работодавачи за полесна вработливост 
на барателите на работа. 

3. Клучни индикатори на успешност 

Индикатор 2019 2020 2021 
Број на ученици запишани во средно стручно 
образование споредено со гимназиско  

55%-45% 58%-42% 60%-40% 

Број на студенти запишани на STEM студии  зголемување за 3% зголемување за 5% зголемување за 10% 

Систем за валидација на неформалното и 
информалното учење  

усвоени измени на 
закони 

воспоставен систем на 
валидација 

 

4. Проценети трошоци на активностите и извори на финансирање 

Во евра 2019 2020 2021 
Буџетски расходи  1.444.761 1.494.761  688.000 
Небуџетско финансирање– ИПА фондови 1.360.000 1.436.000 1.586.000 

5. Очекувано влијание на вработеноста и родово влијание 

Зголемувањето на квалитетот на наставните програми ќе доведе до стекнување знаења, вештини и 
компетенции кои ќе овозможат лесно наоѓање работа по завршување на образованието. Дополнително, 
силните трансверзални вештини, стекнати како резултат на новите реформирани наставни програми, ќе 
придонесат за подобра мобилност на работната сила и развој на кариерата. Најголем дел од компаниите 
во Македонија се МСП, кои немаат капацитет да го препознаваат и развиваат потенцијалот на нивните 
вработени, затоа НРК како „централна точка” за сите чинители ќе придонесе за подобро препознавање на 
потребните вештини и компетенции. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Непостоење целокупна рамка за 
имплементација на сите активности 
може да придонесе до донесување 
различни несистемски одлуки 

10% Високо Формирање придружни тела за поддршка на НРК 
(секторски комисии) каде што се вклучени 
Организацијата на работодавачи, синдикатите, 
студентите, високообразовните институции, владини 
институции, здруженија итн. 

недоволен интерес на релевантните 
учесници, особено работодавачите, чии 
мислења и сугестии се пресудни 

15% Високо Јакнење на свеста за улогата на НРК; 
Изнаоѓање адекватни инструменти за мотивирање 
на работодавачите. 

4.3.7 Вработување и пазар на труд 

Во среднорочниот период помеѓу 2013 и 2017 година, бројот на вработени во Република Македонија се 
зголеми за 62.000, односно за 9,1%. Просечната годишна стапка на раст на бројот на вработени изнесува 
2,2%. Најголем број на нови работни места може да се забележи во преработувачката индустрија; 
градежништвото; трговијата; и јавната администрација и одбраната, и задолжителното социјално 
осигурување, додека пак во земјоделството се забележува пад. Во 2017 година, стапката на вработеност 
на населението на возраст од 15–64 години изнесуваше 50,5%. Истата останува на ниско ниво и укажува 
на недоволно искористување на работната сила како потенцијал за развој. Родовиот јаз во 
вработувањето е висок. Стапката на вработеност кај мажите (60,5% во 2017 година) е повисока отколку 
кај жените (40,3%) за 20,2 п.п. 

Стапката на вработеност кај младите е ниска: само 17,5% од младите на возраст од 15–24 се вработени. 
Една од причините за тоа е ниската стапка на активност на младите (32,8%), којашто главно произлегува 
од нивното учество во образовниот систем. Учеството на младите (15–29 годишна возраст) коишто не се 
во образовен процес, не се вработени, ниту се во процес на обуки (млади NEET) е 32,5%, при што кај 
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жените на возраст од 25 до 29 години има поголема веројатност да не се вработени, во образовен процес 
и во процес на обуки споредбено со младите мажи. Главната причина за тоа се семејните обврски на 
младите жени. 

И покрај тоа што стапката на невработеност континуирано се намалува, Република Македонија сè уште 
се соочува со висока стапка на невработеност. Стапката на невработеност во 2017 година беше 22,5% 
(иако намалена од 31,2% во 2013 година), и нема големи родови разлики. Од сите невработени лица, 
53% исто така бараат работа и преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

Освен позитивниот тренд, кај младите има и висока стапка на невработеност, којашто опаѓа со 
зголемување на нивото на образование. Кај младите, ниската стапка на отворање на работни места на 
пазарот на труд и високата стапка на невработеност резултираат со висока долгорочна невработеност. 
Стапката на активност во 2017 година изнесуваше 65,3% и е за 1,4 п.п. повисока во споредба со 2013 
година. Анализирано по род, стапката на активност во 2017 година е повисока кај мажите и изнесува 
78,4% (51,7% кај жените). Процентот на неактивните жени е диспропорционално распределен помеѓу 
младите жени, жените во руралните средини и неквалификуваните жени, при што една од најважните 
причини за неактивност кај жените се домашните обврски. Стапката на активност е повисока кај оние со 
повисоко ниво на образование. 

Согласно со Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020, Стратегијата за 
вработување 2016–2020 и Националната програма на економски реформи 2015, целта е да се зголеми 
стапката на вработеност на 46,9% до 2020 година и да се намали стапката на невработеност на 21,5%. 
Имајќи ги предвид трендовите во 2016–2017 година и првата половина од 2018 година, целите се 
остварливи. 

Во однос на вработувањето и пазарот на труд, заедничкиот заклучок на Економско-финансискиот дијалог 
2018 година е да се поедноставување на пристапот на жените на пазарот на труд и обезбедување на 
доволно капацитети на Агенцијата за вработување за целите на имплементацијата на Гаранцијата за 
млади“. 

Што се однесува до актуелните причини за високата невработеност, тие се најчесто поврзани со 
недостигот на побарувачка на работна сила, што во голема мера е последица на слабиот економски раст 
во изминатата деценија и глобалната економска криза. Побарувачката главно се поттикнува со 
подобрување на деловното опкружување и намалување на трошоците за работната сила. 

Во однос на понудата на работната сила, мерките беа главно насочени кон подобрување на вештините 
на невработените, преквалификација и доквалификација, како и кон поддржување на младите 
невработени лица со цел да се стекнат со работно искуство, но сепак поврзувањето на потребите на 
компаниите и понудата на работна сила и натаму останува голем предизвик. 

Во изминатиот период беше извршена проценка на влијанието на активните мерки за вработување и 
мерките беа прилагодени согласно со препораките, беа утврдени квотите од најмалку 30% учество на 
младите во активните мерки за вработување, беше извршено мерење на перформансите на учесниците 
во услугите и мерките за вработување, беше подобрено информирањето за пазарот на труд и беа 
модернизирани работата и услугите на Агенцијата за вработување, но сè уште мал број на работодавачи 
ги користат услугите за посредување при вработување на Агенцијата за вработување. Исто така, во 
изминатите три години започна спроведувањето на профилирањето на невработените лица и 
подготовката на индивидуални планови за вработување во Агенцијата за вработување, преку кои 
најранливите категории се насочуваат кон учество во активните мерки за вработување чија што 
имплементација е дел од Програмата на економски реформи 2018–2020 година. 

Мерка 17: Гаранција за млади 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Преку Гаранција за млади, секое младо лице на возраст до 29 години ќе добие соодветна понуда за 
работа, можност за продолжување на образованието или да биде вклучено во практикантство или 
мерките за обука за подготовка за вработување. Ова ќе им биде обезбедено 4 месеци по завршувањето 
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на образованието или евидентирањето како невработено лице во АВРМ. АВРМ започна со спроведување 
на мерката Гаранција за млади во 2018 година како пилот акција во 3 центри за вработување (Скопје, 
Струмица и Гостивар), имајќи предвид дека е неопходно да се види текот на спроведувањето и можните 
проблеми кои можат да се појават, па ако е потребно да се дополнат и изменат дејствијата пред да се 
спроведе мерката на целата територија на Република Македонија. 

Следејќи го примерот во европските земји, идентификувани се 3 столба на активности (рана 
интервенција, идентификација и вклучување и активирање со интеграција на пазарот на трудот). АВРМ ќе 
ги интензивира своите активности и ќе воведе нови методи на работа кои имаат за цел рана интервенција 
за да се спречи идната неповолна положба на младите луѓе на пазарот на труд и да се спречи нивната 
долгорочна невработеност и други слични проблеми. 

Во оваа насока, следниве активности: 

- инфо средби со млади лица во училиштата / факултетите; 
- професионална ориентација и кариерно советување на учениците во основните и средните училишта; 
- саеми за вработување со посебен акцент на учеството на учениците и студентите; 
- подобро информирање за состојбата на пазарот на трудот преку веб-страната на АВРМ, социјалните 

медиуми и други апликации, 

ќе се реализираат во соработка со образовните институции и ќе придонесе за информирање на 
учениците или студентите за пазарот на труд. 

Идентификацијата на неактивни млади луѓе (кои не се вклучени во образовниот процес, ниту се 
вработени, ниту бараат вработување), има за цел подготовка за нивно вклучување во мерките за 
активирање и интеграција на пазарот на трудот. Притоа, посебно внимание ќе се посвети на младите 
лица кои се соочуваат со различни пречки (социјална исклученост, сиромаштија или дискриминација). За 
таа цел АВРМ ќе организира: 

- информативни кампањи за подигање на свеста и привлекување млади луѓе да се вклучат во некои од 
мерките за активирање; 

- активности за идентификување, контактирање и вклучување на неактивни млади лица. 

Младинските организации од невладиниот сектор ќе имаат главна улога во процесот на реализација на 
оваа активност, чиј придонес ќе биде значително важен. 

Гаранција за млади започнува со мерки за активирање на младите луѓе. Првично ќе се применува на 
млади луѓе кои се активни баратели на работа и за прв пат се евидентирани како невработени (прилив). 
Откако невработените лица ќе се евидентираат во регистарот на невработени, веднаш се упатуваат на 
нивното прво интервју со експерт од АВРМ, кој го прави профилирањето на нивната вработливост 
користејќи контролен прашалник и ги развива индивидуалните планови за вработување. ИПВ ги 
дефинира активностите кои ќе му овозможат на младото невработено лице во следните 4 месеци 
повторно да биде вклучено во образовниот процес (не во редовното образование) или да биде вклучено 
во некоја од мерките и услугите за вработување, што ќе му овозможи да ги зголеми своите можности за 
полесно вработување, односно ќе му биде понудено соодветно вработување кое одговара на неговото 
образование и вештини. Овие активности вклучуваат групно и индивидуално советување и 
информирање; обезбедување услуги за помош при барање работа; мотивациска обука; вклучување во 
една од мерките за интеграција на пазарот на труд (мерки за вработување, образование и обука). 

а. Планирани активности во 2019 

Оваа мерка со сите активности наведени погоре во делот "Опис на мерката", ќе се спроведува во сите 30 
центри за вработување, имајќи го предвид искуството од пилот спроведувањето во 2018 година. 

Во рамките на Секторот за активни мерки и услуги за вработување ќе се формира посебно Одделение за 
вработување на млади лица. Затоа, постојните Правилници за внатрешна организација и 
систематизација на работните места во АВРМ соодветно ќе се прилагодат. Во рамките на ова одделение 
ќе се планираат, координираат и следат сите активности за поголемо вклучување на младите лица на 
пазарот на трудот, вклучувајќи го и спроведувањето на Проектот гаранција за млади, Националната 
стратегија за млади и Националните акциски планови за вработување на млади лица. 
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б. Планирани активности во 2020 и 2021 

Оваа мерка со сите активности наведени погоре во делот "Опис на мерката" ќе се спроведува во сите 30 
центри за вработување, како дел од нивните редовни активности, имајќи го предвид искуството од 
спроведувањето во претходните години 

2. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Сите активности предвидени со оваа мерка се очекува да ја зголемат конкурентноста на младите лица и 
да го олеснат нивното вклучување на пазарот на трудот. Покрај тоа, конкурентноста ќе се оценува преку 
показатели кои ќе бидат утврдени пред почетокот на спроведувањето на мерката. 

3. Клучни индикатори за успешност (KPI) 

За да се следи успехот на мерката, дефинирани се неколку показатели, меѓу кои и: 

- % на успешно излезени од Гаранција за млади за период од 4 месеци, во однос на вкупниот број на 
учесници во мерката, 
- % на успешно излезени од Гаранција за млади според основите за излез од мерката (вработување, 
мерка), 
- ситуацијата на младите лица по напуштањето на Гаранција за млади (во 6, 12 и 18 месечни интервали). 

Сите показатели ќе се следат според пол, возраст и ниво на образование на лицата. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Во 2019, 2020 и 2021 година, планираниот опфат на учесници во сите центри за вработување е 9500 
годишно, од кои се проценува дека една третина ќе бидат вклучени во активни програми и мерки за 
вработување, за кои ќе бидат потрошени околу 4.200.000 евра годишно. 

5. Очекувано влијание врз вработувањето и родово влијание 

Мерката Гаранција за млади има за цел да ја подобри позицијата на младите лица на пазарот на трудот и 
со тоа да ја зголеми нивната вработливост или можностите за вработување. Вработувањето на млади 
лица вклучени во оваа мерка ќе се следи месечно, полугодишно и годишно. Покрај тоа, ќе се следи 
родовата застапеност. 

6. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Недостиг од физички и човечки 
капацитети на АВРМ 

20% Високо Нови вработувања, подобрување на физичките 
капацитети  

4.3.8 Социјална заштита и инклузија 

Република Македонија бележи тренд на намалување на сиромаштијата и нееднаквоста, кои и покрај овие 
позитивни трендови, сè уште се високи во однос на просекот на ЕУ. Според последните објавени 
податоци од ДЗС, стапката на сиромашни лица во 2016 година изнесува 22,2%, додека коефициентот Gini 
(мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите) изнесува 32,5. Стапката на сиромаштија во ЕУ28 
изнесува 16,9%, додека коефициентот Gini е 30,3. 

Табела 4.2. Лаекен индикатори за сиромаштијата и социјалната исклученост, 2013-2017 година 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Стапка на сиромашни лица, % од населението 24,2 22,1 21,5 21,9 22,2 
Број на лица кои живеат под прагот на сиромаштијата, во илјади  500,4 457,2 445,2 453,2 460,3 
Праг на сиромаштија за самечко домаќинство, годишен еквивалентен 
приход во денари 

70.275 71.925 78.362 82.560 90.120 

Праг на сиромаштија за четиричлено домаќинство (2 возрасни и 2 деца 
помали од 14 години), годишен еквивалентен приход во денари 

147.578 151.043 164.560 173.376 189.525 

Стапка на сиромашни лица пред социјални трансфери и пензии, % од 
населението 

41,0 41,7 40,5 41,6 40,7 

Нерамномерна распределба на приходите, S80/S20 квинтилен сооднос 
на приходи, % 

8,4 7,2 6,6 6,6 6,4 

Нерамномерна распределба на приходите, коефициент Gini, % 37,0 35,2 33,7 33,6 32,5 
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Извор: ДЗС 

Сепак, и покрај намалувањето на стапката на сиромаштија од 27% во 2010 година на 22,2% во 2017 
година, сиромаштијата и нееднаквоста се високи споредено со други земји од регионот со слично ниво на 
развој34 и постои загриженост за одржливоста на овие придобивки од намалувањето на сиромаштијата.  

Неопходни се значајни реформи, меѓу другото и во делот на редизајнирање на видовите и адекватноста 
на паричните давања за социјална заштита, како помош и поддршка на најранливите категории за 
справување со сиромаштијата, особено имајќи ја предвид целта на Владата на Република Македонија за 
намалување на стапката на сиромаштија под 16% до 2020 година. 

Анализите покажуваат дека системот на социјалната заштита се наоѓа во фаза кога е неопходно да се 
преземат суштествени реформи, пред сè со цел да се подобри ефективноста на паричните давања и 
ефикасноста на бенефициите и социјалните услуги што се испорачуваат до крајните корисници. 
Досегашниот дизајн на социјалните трансфери е доста нерамномерен и неадекватен и како таков, 
придонесува кон продлабочување на нееднаквоста во општеството. Услугите од социјална заштита не ги 
следат индивидуалните потреби на крајните корисници и треба да се обезбедат во заедницата преку 
натамошно спроведување на процесот на деинституционализација, децентрализација и плурализација.  

Иако Законот за социјална заштита овозможува плурализација во обезбедувањето социјални услуги, тие 
главно се обезбедени од страна на институциите на национално ниво. Недостасува иницијатива од 
општините да основаат установи за институционална или вонинституционална социјална заштита, како и 
интерес на локалните заедници за вклучување во спроведувањето на политиките, координација на 
локално ниво и поголема соработка со институциите на национално ниво. Приватната иницијатива не е 
доволно застапена во однос на сите услуги од социјална заштита, а како причина може да се истакне и 
непостоењето цена на чинење на услугата дефинирана од страна на државата (по час и по корисник). 
Евидентен е недостатокот на обезбедување социјални услуги од страна на граѓанскиот сектор, кој 
вообичаено зависи од средства обезбедени од страна на надворешни донатори. Со тоа, пристапот до 
услуги за социјална заштита, како и опфатот на корисници на овие услуги во рамки на воспоставените 
форми на социјална заштита не ги задоволуваат потребите на ранливите категории во целост.  

Мерка 18: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Министерството за труд и социјална политика е во процес на сеопфатна реформа на системите за 
социјална и детска заштита. Целта на реформата е да се усогласат износите на надоместоците со 
потребите на граѓаните и да им се помогне да излезат од сиромаштијата. Социјалната парична помош ќе 
се реформира и надгради во гарантирана минимална помош. Корисниците ќе добијат износ со кој ќе 
можат да ги задоволат минималните егзистенцијални потреби, што до сега со постоечкото право на 
Социјална парична помош не беше случај. Во исто време на корисниците ќе им се обезбеди поддршка за 
комплетирање на нивното образование и стекнување на вештини со што ќе станат конкурентни на 
пазарот на трудот. 

За остварување на еден од најголемите приоритети искоренување на детската сиромаштија, ќе се 
овозможи полесен пристап до детскиот додаток, на начин што правото ќе може да го остварат семејства 
со деца кои имаат ниски приходи и кои во семејството не мора да има вработен член, услов кој до сега 
беше клучен во остварувањето на правото на детски додаток. Новина кај детската заштита е и 
воведувањето на образовниот додаток на деца кои редовно посетуваат настава во основно и средно 
училиште, заради поддршка на родителите во подмирувањето на училишните трошоците, со што се 
превенира раното напуштање на училиштето.  

Покрај овие права секое домаќинство корисник на гарантирана минимална помош ќе добива 1.000 денари 
месечно во текот на шесте зимски месеци за покривање на трошоците за греење. Досега оваа мерка 
беше минимално искористена поради административните потешкотии. 

                                                           
34  World Bank Policy Notes 2017 
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Во реформираниот систем на социјална заштита се предвидува зајакната активација на корисниците на 
гарантирана минимална помош на начин што сите работоспособни членови на домаќинството ќе се 
вклучат во активни програмите за вработување заради нивно оспособување за работа и вработување. 
Ова подразбира задолжително континуирано присуство на обуки како и прифаќање на понуда за 
вработување. 

Овие мерки ќе имаат директно влијание врз намалувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост 
на ранливите категории граѓани. Во таа насока, во изминатиов период се работеше на редефинирање на 
институционалната рамка на системот на социјална заштита, редизајнирање на паричните права од 
социјална заштита како што е погоре објаснето, зајакнување на постојните и воведување на нови 
социјални услуги кои се реализираат од Работна група во МТСП и експертска поддршка од четири 
локални експерти кои заедно со меѓународен експерт подготвија предлог за реформа на системот за 
социјална заштита. Овој документ за заснова на компаративна анализа на системите за социјална 
заштита во различни земји, анализа на постојниот систем за социјална заштита во Република Македонија 
и идентификуваните предности и слабости на системот, како и финансиска анализа и проценка на 
трошоците за воведување на програмата. Како резултат на реализираните активности во рамки на 
консултативен процес подготвен е нацрт-текст на нов Закон за социјална заштита.  

а. Планирани активности во 2019 година 

- Донесување нов Закон за социјална заштита, 
- Донесување нови подзаконски акти (правилници, упатства, нормативи и др.), 
- Обуки за лицата вработени во системот на социјалната заштита, со цел запознавање со новите 
решенија и нивно непречено спроведување, 
- Јавна кампања за новите законски решенија со цел запознавање на крајните корисници,  
- Финализирање на надградбата на софтверското решение за администрирање на паричните права, 
- Дефинирање, дизајнирање и тестирање на новиот софтвер за администрирање на паричните права и 
социјалните услуги, 
- Имплементација на новиот софтвер за администрирање на паричните права и социјалните услуги, 
- Воспоставување на механизми за контрола на функционирањето на системот. 

б. Планирани активности во 2020 година 

- Следење на имплементацијата на новиот Закон за социјална заштита, особено во делот на таргетирање 
на корисниците на правото на гарантирана минимална помош. 
- Воспоставување на нови услуги од социјална заштита во насока на зајакнување и активација на 
корисниците. 
- Проширување на мрежата на социјални услуги и воспоставиме сеопфатен систем на социјални услуги.  

в. Планирани активности во 2021 година 

- Воспоставување механизми за контрола на функционирањето на системот - МТСП. 

2. Очекувано социјално влијание 

Подобро таргетирање на целните групи и зголемување на ефективноста на паричните трансфери 
придонесува за излегување од кругот на сиромаштија, економско зајакнување и социјална инклузија, 
односно придонес кон постигнување на крајната цел од 16% сиромаштија до 2021. Мерката ќе придонесе 
за оптимално искористување на финансиските средства насочени кон обезбедување социјални услуги.  

3. Клучни индикатори за успешност 

- Намалување на стапката на сиромаштија до 16% до 2021. 

-  Вклучување на пазарот на труд на околу 20% од постоечките корисници на социјална помош. 

 

 

3. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање  
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Средствата за спроведување на планираните активности се предвидени во износ од околу 35.600.000 
евра за 3 години.  

4. Очекувано влијание на вработеноста и родово влијание 

Паричните трансфери за работоспособните корисници се предвидува да бидат условени со зајакнување 
на нивните работни капацитети и вклучување на пазарот на труд, со што се очекува и активирање и 
вработување на 20% од корисниците на социјална помош. Во рамки на оваа мерка се предвидени 
соодветни активности за зајакнување на капацитетите и вработливоста на жените од ранливите 
категории. Родовата еднаквост ќе се почитува при спроведувањето на оваа мерка.  

5. Потенцијални ризици 

Ризик Веројатност Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

Одложување на донесувањето на 
законот во планираниот рок, како и 
новите подзаконски акти. 

10% Високо Детално следење на процесот 

Одложување на надградбата на 
софтверското решение за 
администрирање на паричните права 

10% Високо Детално следење на процесот 
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Табела 10а. Трошоци за структурните реформски мерки (во евра) 

Година Плати Стоки и услуги Субвенции и трансфери Капитални расходи Вкупно 
Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот на електрична енергија 
2019 година 140.000 300.000 - 30.000 470.000 
2020 година 160.000 300.000 - 30.000 490.000 
2021 година   - - - 

Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
2019 година 18.500 30.000 2.287.000 - 2.335.500 
2020 година - - Треба да се определи - - 
2021 година - - - - - 
Мерка 3: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Македонија и Србија  
2019 година - - - - - 
2020 година - - - 2.000.000 2.000.000 
2021 година - - - 2.500.000 2.500.000 
Мерка 4: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 
2019 година - - - - - 
2020 година - - - - - 
2021 година - - - - - 
Мерка 5: Подобрување на системите за наводнување 
2019 година - 652.000 - 34.128.808 34.780.808 
2020 година - - - 46.515.342 46.515.342 
2021 година - - - 21.301.000 21.301.000 
Мерка 6: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
2019 година - 1.230.000 - - 1.230.000 
2020 година - 1.000.000 - - 1.000.000 
2021 година - 1.340.000 - - 1.340.000 
Мерка 7: Земјоделски задруги 
2019 година - 960.000 - 2.080.000 3.040.000 
2020 година - - - 1.060.000 1.060.000 
2021 година - - - 2.860.000 2.860.000 
Мерка 8: Финансиска поддршка на инвестициите 
2019 година - - 20.000.000 - 20.000.000 
2020 година - - 20.000.000 - 20.000.000 
2021 година - - 20.000.000 - 20.000.000 
Мерка 9: Финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија 
2019 година - - 10.000.000 - 10.000.000 
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2020 година - - 10.000.000 - 10.000.000 
2021 година - - 10.000.000 - 10.000.000 
Мерка 10: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
2019 година 300.000 2.000.000 0 12.700.000 15.000.000 
2020 година - - - - - 
2021 година - - - - - 
Мерка 11: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
2019 година - - - - - 
2020 година - - - - - 
2021 година - - - - - 
Мерка 12: Развој на национален портал за е-услуги 
2019 година 72.000 822.000 - 210.500 1.104.500 
2020 година 48.000 350.000 - 762.000 1.160.000 
2021 година 18.000 350.000 - 1.062.000 1.430.000 
Мерка 13: Намалување на неформалната економија 
2019 година - 200.000 - - 200.000 
2020 година - 500.000 - - 500.000 
2021 година - 300.000 - - 300.000 
Мерка 14: Подобрување на инфраструктурата и пристапот до финансии за истражување, развој и иновации 
2019 година 30.000 250.000 - 8.000.000 8.280.000 
2020 година 30.000 750.000 - 1.000.000 1.780.000 
2021 година 30.000 1.500.000 - - 1.530.000 
Мерка 15: Олеснување на трговијата 
2019 година - 51.500 - - 51.500 
2020 година - - - - - 
2021 година - - - - - 
Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации 
2019 година - 2.704.761 100.000 - 2.804.761 
2020 година - 2.830.761 100.000 - 2.930.761 
2021 година - 2.174.000 100.000 - 2.274.000 
Мерка 17: Гаранција за млади 
2019 година - 2.100.000 2.100.000 - 4.200.000 
2020 година - 2.100.000 2.100.000 - 4.200.000 
2021 година - 2.100.000 2.100.000 - 4.200.000 
Мерка 18: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 
2019 година - - - - - 
2020 година - - - - - 
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2021 година - - - - 35.600.000 вкупно за 3 
години 

 

Табела 10б: Финансирање на структурната реформска мерка (во евра) 

Година Централен 
буџет 

Локални буџети Други 
национални 

извори на јавни 
финансии 

ИПА фондови Други грантови Проектни заеми Да се утврди/ 
определи 

Вкупно 

Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот на електрична енергија 
2019 година - - 470.000 - - - - 470.000 
2020 година - - 490.000 - - - - 490.00035 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
2019 година 553.500 - - Треба да се определи 1.800.000 - - 2.335.500 
2020 година Треба да се определи - - Треба да се определи Треба да се определи  - - 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 3: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Македонија и Србија 
2019 година - - - - - - - - 
2020 година - - - - 2.000.000 - - 2.000.000 

(WBIF Investment Grant) 
2021 година - - - - 2.500.000 - - 2.500.000 

(WBIF Investment Grant) 
Мерка 4: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 
2019 година - - - - - - - - 
2020 година - - - - - - - - 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 5: Подобрување на системите за наводнување 
2019 година 26.147.441 - - 1.152.000 - 7.481.367 - 34.780.808 
2020 година 40.222.165 - - 3.500.000 - 2.793.177 - 46.515.342 
2021 година 10.370.477 - - 1.500.000 - 9.430.523 - 21.301.000 
Мерка 6: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
2019 година 330.000 - - 900.000 - - - 1.230.000 
2020 година 340,000 - - 660,000 - - - 1.000.000 
2021 година 340,000 - - 1,000,000 - - - 1.340.000 

                                                           
35 Средствата се наменети за активности на пазарниот оператор 
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Мерка 7: Земјоделски задруги 
2019 година 1.060.000 - - 1.980.000 - - - 3.040.000 
2020 година 1.060.000 - - - - - - 1.060.000 
2021 година 1.060.000 - - 1.800.000 - - - 2.860.000 
Мерка 8: Финансиска поддршка на инвестициите 
2019 година 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 
2020 година 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 
2021 година 20.000.000 - - - - - - 20.000.000 
Мерка 9: Финансиска поддршка на микро, мали и средни претпријатија 
2019 година 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 
2020 година 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 
2021 година 10.000.000 - - - - - - 10.000.000 
Мерка 10: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
2019 година 3.000.000 - - 12.000.000 - - - 15.000.000 
2020 година - - - - - - - - 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 11: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
2019 година - - - - - - - - 
2020 година - - - - - - - - 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 12: Развој на национален портал за е-услуги 
2019 година 404.500 - - 600.000 100.000 - - 1.104.500 
2020 година 210.000 - - 950.000 - - - 1.160.000 
2021 година 180.000 - - 1.250.000 - - - 1.430.000 
Мерка 13: Намалување на неформалната економија 
2019 година - - - 200.000 - - - 200.000 
2020 година - - - 500.000 - - - 500.000 
2021 година - - - 300.000 - - - 300.000 
Мерка 14: Подобрување на инфраструктурата и пристапот до финансии за истражување, развој и иновации 
2019 година 7.880.000 - - - - 400.000 - 8.280.000 
2020 година 1.780.000 - - - - - - 1.780.000 
2021 година 1.550.000 - - - - - - 1.550.000 
Мерка 15: Олеснување на трговијата 
2019 година 51.500 - - - - - - 51.500 
2020 година - - - - - - - - 
2021 година - - - - - - - - 
Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации 
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2019 година 1.444.761 - - 1.360.000 - - - 2.804.761 
2020 година 1.494.761 - - 1.436.000 - - - 2.930.761 
2021 година 688.000 - - 1.586.000 - - - 2.274.000 
Мерка 17: Гаранција за млади 
2019 година - - 4.200.000 - - - - - 
2020 година - - 4.200.000 - - - - - 
2021 година - - 4.200.000 - - - - - 
Мерка 18: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 
2019 година - - - - - - - - 
2020 година - - - - - - - - 
2021 година - - - - - - - 35.600.000 

вкупно за 3 
години 

 

 

Табела 11: Известување за реализацијата на структурните реформи од ЕРП 2018-2020 

Статус на имплементација: 0 = нема имплементација; 1 = се подготвува имплементацијата; 2 = преземени се првични чекори; 3 = имплементацијата е во тек со некои првични 
резултати; 4 = напредна имплементација; 5 = целосна имплементација 

 
Мерка 1: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија 
(Acquis) 

Статус на 
имплементација (1-5) 

Планирани активности за 2018 
година 

1. Усвојување нов ЗЈН со пакет подзаконски акти усогласени со новите директиви и надградба на софтверот за јавни 
набавки. 

4 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

2. Предлог-законот е во напредна фаза и наскоро ќе биде испратен до Владата на Република Македонија за усвојување. Се очекува да биде 
усвоен од страна на Собранието на Република Македонија според планираната динамика, до крајот на 2018 година. Подзаконските акти ќе бидат 
изготвени во рок од 6 месеци од донесувањето на законот, така што се очекува да бидат усвоени во првата половина од 2019 година. 

 Мерка 2: Подобрување на Внатрешната финансиска контрола 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 
година 

1. Преоценување на политиките во областа на јавната внатрешна финансиска контрола  
Подготовка на нов стратешки документ „Политики за јавната внатрешна финансиска контрола во периодот од 2018 до 
2020 година“ (PIFC Policy Paper 2018-2020) кој ќе обезбеди одржливост на зајакнатата раководна одговорност и 
подобра ефикасност во управувањето со јавните финансии преку зајакнување на внатрешните контроли, зајакнување 
на внатрешната ревизија, односно подигање на административните капацитети во јавниот сектор на сите нивоа. 

4 
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Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Подготвена е нацрт верзија на текстот и ќе биде испратена до надлежните служби во Министерството за финансии за коментари и забелешки, 
а потоа и до SIGMA и EК. 

 Мерка 3: Зголемување на конкурентноста на пазарот на електрична енергија 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 
година 
 

1. Донесување Закон за енергетика и подзаконска регулатива, 3 
2. Раздвојување и сертифицирање на операторот на преносниот систем во согласност со 
Третиот енергетски пакет 

3 

3. Воспоставување национален пазар за балансирање и недискриминаторска и пазарна 
прекугранична размена на услуги за балансирање 

3 

4. Донесување Акционен план за фазно напуштање на регулираната цена 5 
5. Набавка на техничка поддршка и обезбедување платформа за тргување, клиринг и 
порамнување 

3 

6. Корпоративен план за друштвото носител на дејноста - организиран пазар на 
електрична енергија 

1 

7. Формирање друштво (берза на електрична енергија) 1 
8. Дизајнирање стратегии за тргување, портфолио и решенија за управување со ризици, 
земајќи ги предвид генерациите во секој корисник 

1 

9. Кодекс на однесување (усогласеност со законските и регулаторните барања). 1 
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Законот за енергетика стапи на сила на 5 јуни 2018 година - целосна имплементација. Подзаконските акти се во подготовка. Крајниот рок за 
целосно спроведување на подзаконските акти е 18 месеци почнувајќи од 5 јуни - датумот на влегување во сила на Законот за енергетика. 
2. Во врска со постапката на раздвојување, Владата на Република Македонија донесе одлука за пренос на акции од АД МЕПСО до 
Министерството за транспорт и врски. Во рок од 30 дена од денот на преносот на акциите, операторот на електропреносниот систем ја започнува 
постапката за сертификација. Пред започнување со постапка за сертификација, операторот на електропреносниот систем во рок од 30 дена од 
денот на запишувањето на акциите во Централниот депозитар, формира нова компанија - оператор на пазарот. 
Правилникот за сертификација е веќе усвоен. Во рок од 90 дена од влегувањето во сила на Законот за енергетика, операторот на 
електропреносниот систем треба да го назначи службеникот за усогласување. 
3. Според член 68 став 4 од Законот за енергетика, операторот на електропреносниот систем го организира и управува со балансираниот 
енергетски пазар. Во рок од 90 дена од влегувањето во сила на Законот за енергетика, операторот на електропреносниот систем треба да ги 
усвои правилата за балансирање. Во тек е постапка за донесување на Правила за балансирање. 
4. Според новиот Закон за енергетика, регулирањето на цените е прекинато. Донесен е тарифниот систем за продажба на електрична енергија на 
потрошувачите обезбедени од универзалниот снабдувач и снабдувач во крајна инстанца. По донесувањето на Правилата за универзален 
снабдувач, како и изборот на универзалниот добавувач, регулирањето на цените повеќе не се применува. 
5. Секретаријатот на Енергетската заедница организираше техничка помош за Македонија за воспоставување на институционалната поставеност 
за Организиран пазар ден-однапред, подготвен од БОРЗЕН- оператор на словенечкиот пазар на електрична енергија и БСП - Словенечка берза 
на електрична енергија и НЕМО (пазарно-ориентиран). Овој нацрт-модел за организиран пазар на електрична енергија беше презентиран во 
Владата на 30 мај. 2018. Дел од овој нацрт-модел за организиран пазар на електрична енергија е и временска рамка за реализација. 
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Активностите се во тек. 

6. Со владина одлука ќе се регулира работата на организираниот оператор на пазарот на електрична енергија, како и неопходните технички, 
кадровски и финансиски услови што треба да ги исполни гореспоменатиот оператор. Уредбата треба да се донесе во рок од 6 месеци од 
влегувањето во сила на Законот за енергетика. 
7.Временските периоди зависат од страните вклучени во Техничката помош за Македонија за воспоставување на институционална поставеност 
за организиран пазар ден-однапред, формирањето на самостојна компанија - оператор на пазарот ќе биде завршено во рок од 3 месеци, пред 
крајот од ноември 2018 година.  

8.  Оваа активност ќе започне со имплементација по основањето на операторот на пазарот.    

9. Оваа активност ќе започне со имплементација по основањето на операторот на пазарот. 

 Мерка 4: Промоција на обновливи извори на енергија и унапредување на енергетската ефикасност 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 
година 
 

1. Донесување на Законот за енергетска ефикасност  3 
2. Подзаконска регулатива во која ќе бидат пропишани процедурите за стекнување на правото на повластени 
премиуми 

4 

3. Подготовка на тендерска документација за јавен оглас со модел на договор за повластена премија 3 
4. Објавување јавен оглас за надавање на висината на повластената премија за точно одредени локации 1 
5. Изработка на Стратегијата за реновирање згради 2050 година 1 
6. Доусогласување на законодавството за примена на договорите за енергетски услуги 3 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Со техничка помош се подготвува нацрт верзија од новиот Закон за енергетска ефикасност. Се планира да се одржи јавна дебата и законот да 
се усвои во Собранието на Република Македонија до крајот на оваа година. Во согласност со Третиот NEEAP, Министерството за економија во 
2018 година потроши 800.000 евра за мерки за енергетска ефикасност во станбениот сектор. Министерството за економија во 2019 година 
планира 800.000 евра за истите мерки. 
2. Со техничка помош, нацрт-верзијата на Одлуката за мерки за поддршка на обновливи извори на енергија е во постапка на изработка. 
Планирано е истата да се донесе во 2018 година. За реализација на мерките за поддршка на обновливи извори на енергија се планирани 
средства во износ од 500 000 евра. 
3. За изработка на тендерската документација се обезбедува техничка помош. Министерството за економија во 2019 година планира 30.000 евра 
за софтвер за евиденција на договори за премија, потпишани од производителите на обновлива енергија. 
4. По усвојувањето на Годишната програма за мерки за поддршка на обновливи извори на енергија за 2019 година, тендерот ќе биде подготвен и 
објавен следната година. За овие активности, Министерството за економија планира средства во износ од 500.000 евра за поддршка на 
производството на обновлива енергија. 
5. По донесувањето на новиот Закон за енергетска ефикасност, со техничка помош ќе започне изработка на Стратегија за реновирање на 
објектите 2050 година. 
6. Со техничка помош беше изработен модел на договори за енергетски услуги за јавниот сектор. Рамката на законодавството за договори за 
енергетски услуги ќе биде опфатена со новиот Закон за енергетска ефикасност и придружните подзаконски акти. 

 Мерка 5: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Македонија и Србија 
Статус на 

имплементација (1-5) 
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Планирани активности за 2018 
година 
 

1. Подготовка на Документација за урбанистичко планирање, Архитектонско-урбанистички проект, Инфраструктурен 
дизајн, Физибилити студија, Оценка на влијанието животната средина и, Прелиминарни и главни проекти, Тендерски 
документи за работи, стоки и услуги.  

5 

2. Подготовка на грантот за инвестиции од ГАФ 2 4 
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

Формуларот за апликација за грант за инвестиции е предвидено да биде испратен до Управниот комитет на WBIF до крајот на 2018 година. 
Одобрувањето на апликацијата ќе биде на крајот од 2019 година, а доколку апликацијата биде одобрена, се планира да се започне со работа во 
средината на 2020 година.  

 Мерка 6: Подобрување на системите за наводнување 
Статус на 

имплементација (1-5) 

Планирани активности за 2018 
година 

1. Изградбата на пристапниот пат до браната е завршен, но градежната дозвола сеуште е во процедура на добивање 3 
2. Градежните работи за изградба на брана Конско се тековни 5 
3. Добиена е градежна дозвола за изградба на системот за наводнување Равен - Речица 4 
4. Завршена изработка на техничка документација за изградба на брана на Река Слупчанска 5 
5. Завршување со изработката на техничката документација за фаза 2 и фаза 3 од ХС Злетовица до крајот на 2018 
година 

3 

6. Започнување на градежни работи за втора фаза од проектот Јужен Вардар 5 
7. Подготовка на тендерска документација за изградба на 8-10 мали системи за наводнување до 300 ха(ИПА). 5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Изградбата на браната не е започната поради тековната процедура за добивање на градежна дозвола 
2. Градежните работи се одвиваат согласно договорот 
3. Добиена е градежна дозвола и треба да се почне со изградба до крајот на 2018 година 
4. Изработена техничка документација која целосно треба да биде доставена до крај на 2018 година 
5. Техничката документација треба да биде изработена до крајот на 2018 година  
6. Во тек е процедура за избор на изведувач 
7. Во тек е изработката на тендерската документација 

 Мерка 7: Консолидација и дефрагментација на земјоделското земјиште 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 
година 

1 Усвојување ревидирана и подобрена законска рамка за консолидација на земјоделско земјиште 4 
2. Јакнење на капацитетите на МЗШВ, особено на подрачните единици и на Секторот за консолидација на 
земјоделско земјиште размена и идентификација на земјишни парцели 

4 

3. Подготовка на 12 физибилити студии (анализа на сегашната состојба) на селектирани микро локации како 
потенцијални консолидациони подрачја 

4 

4. Селекција и обука на даватели на услуги за подготовка на планови за консолидација и планови за инфраструктура, 3 

5. Подготовка на процедура и методологија за подготовка на планови за консолидација и планови за инфраструктура, 5 
6. Подготовка на 9 планови за консолидација за одбрани консолидациони подрачја, 1 
7. Имплементација на постапките на консолидација во започнатите пилот подрачја КО Конче и КО Егри. 4 

Опис на имплементација и 1. Селектирањето на даватели на услуги за изготвување на планови за консолидација и инфраструктура, започна со задоцнување во 2018 година 
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образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

од причина што претходната фаза на процесот на консолидација, подготовка на физибилити студии доцнеше со отпочнување. Причините за тоа 
се комплексните административни процедури на организацијата имплементатор 
2. Подготовката на 9 планови за консолидација за одбрани консолидациони подрачја, не се започнати во 2018 година од причина што 
претходната фаза на процесот на консолидација, подготовка на физибилити студии доцнеше со отпочнување. Причините за тоа се комплексните 
административни процедури на организацијата имплементатор 

 Мерка 8: Земјоделски задруги Статус на 
имплементација (1-5) 

Планирани активности за 2018 1. Поттикнување на процесот на пазарно – ориентирано здружување на земјоделците во земјоделски задруги 0 
2. Обезбедување континуирана финансиска поддршка за задруги (континуирано спроведување на мерките од 
претходниот период) 

2 

3. Поддршка наменета за инвестиции во преработка, финализирање и пласман на земјоделски производи. 2 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Нема имплементација поради доцнење во постапката за измена на Законот за земјоделски задруги. 
2. Објавен е јавен повик за аплицирање за користење на средствата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година 
за мерка 131 "Економско здружение на земјоделски стопанства за заеднички земјоделски активности". Мерката ќе продолжи во 2019 година. 
3. Активностите се спроведуваат со поддршка на проектот финансиран од ЕУ "Поддршка на земјоделските задруги во Република Македонија". 
Објавен е јавен повик за интерес за развој на земјоделски задруги. 

 Мерка 9: Активности за поддршка на привлекувањето СДИ и инвестиции од домашните компании Статус на 
имплементација (1-5) 

Планирани активности за 2018 1. Воведување правна, финансиска и организациска рамка за спроведување на активностите за поддршка. 5 
2. Поддршка на нови СДИ и домашни компании кои ќе инвестираат во нови гринфилд инвестиции во рамки на 
постојните „пакети за поддршка“ (на пр. даночни ослободувања) спроведени во инвестициските проекти во зоните 

5 

3. Поддршка за купување средства на компании во несолвентност или во ликвидација. 3 
4. Поддршка за инвестициски проекти со големо влијание врз домашната економија. 3 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. На 08.05.2018 година донесен е Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник бр. 83), со кој се утврди правната, 
финансиската и организациската рамка за формализирање на поддршката и спроведувањето на мерките од првиот и вториот столб на Планот за 
економски раст 
2. Во првиот квартал од 2018 година, вкупните странски директни инвестиции во Република Македонија изнесуваат над 235 милиони евра  
3. Во 2018 година, вкупно 182 компании поднесоа барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите. 
По спроведената евалуација, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување финансиска поддршка 
4. Во 2018 година, вкупно 182 претпријатија поднеле барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. 
По спроведената евалуација, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување финансиска поддршка 

 Мерка 10: Поддршка на инвестиции 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Воведување или подобрување (ревизија) на правната, финансиската и организационата рамка за спроведување на 

активностите за поддршка. 
5 

2. Поддршка на инвестиции за развој. 3 
3. Поддршка на растот на МСП.  4 
4. Поддршка за трансфер и/или основање на И&Р оддели и оддели за иновации во компании основани во земјата. 3 
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Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. На 08.05.2018 година донесен е Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник бр. 83), со кој се утврди правната, 
финансиската и организациската рамка за формализирање на поддршката и спроведувањето на мерките од првиот и вториот столб на Планот за 
економски раст. 
2.Во 2018 година, вкупно 182 компании поднесоа барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. По 
евалуацијата, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување на финансиска поддршка. 
3. На првиот повик во 2018 година, спроведен од ФИТР, се пријавија 236 компании со проекти во вкупна вредност од околу 53 милиони евра. Во 
првиот јавен повик, 90% од средствата се доделени за грантови за иновации (64 компании), 16% од средствата се наменети за поддршка на 
микро, мали и средни претпријатија (13 компании), додека 3% од средствата се наменети за поддршка на "газели" (2 компании). 
4. Во 2018 година, вкупно 182 претпријатија поднеле барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. 
По евалуацијата, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување на финансиска поддршка. 

 Мерка 11: Подобрување на конкурентноста на компаниите за нови пазари 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Финансиска поддршка за компании што ќе ја подобрат својата конкурентност на нови пазари 3 

2. Поддршка во изнаоѓање партнери и пристап до нови пазари 3 
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Во 2018 година, вкупно 182 претпријатија поднеле барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. 
По евалуацијата, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување на финансиска поддршка. 
2. Во 2018 година, вкупно 182 претпријатија поднеле барање за користење на средствата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. 
По евалуацијата, околу 100 компании беа позитивно оценети и потпишаа Договор за доделување на финансиска поддршка. 

 Мерка 12: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Воспоставување процес за управување со дестинации, 4 

2. Имплементација на големи инфраструктурни и мали инвестициски подгрантови според шемата за грантови, 4 
3. Зајакнување на капацитетите за имплементација на активностите на клучните владини институции, како и на 
приватниот сектор и граѓанските здруженија со цел да имаат активна улога во развојот на туризмот во Македонија, 

4 

4. Подобрен пристап до меѓународните пазари (дестинацијата Охрид да се изгради на ниво на извоз), 4 
5. Подобрено управување со дестинации за пристап до меѓународните пазари за параглајдерство (дестинација 
Крушево), 

5 

6. Подобрени услуги на туристички водичи и нивна видливост за туристички агенции. 4 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Во првата половина од 2018 година, по завршувањето на првиот повик од Програмата за локална и регионална конкурентност во туризмот и по 
спроведувањето на постапките за евалуација и одобрување, проектите со вкупна вредност од приближно 2.1 милиони евра беа одобрени. Во тек 
е евалуација на апликациите од вториот повик, со кој се очекува да склучат договори во висина од околу 15 милиони евра, кои ќе бидат 
реализирани во текот на 2020 година 
2. Во првата половина од 2018 година, по завршувањето на првиот повик од Програмата за локална и регионална конкурентност во туризмот и по 
спроведувањето на постапките за евалуација и одобрување, проектите со вкупна вредност од приближно 2.1 милиони евра беа одобрени. Во тек 
е евалуација на апликациите од вториот повик, со кој се очекува да склучат договори во висина од околу 15 милиони евра, кои ќе бидат 
реализирани во текот на 2020 година 
3. Во првата половина од 2018 година, по завршувањето на првиот повик од Програмата за локална и регионална конкурентност во туризмот и по 
спроведувањето на постапките за евалуација и одобрување, проектите со вкупна вредност од приближно 2.1 милиони евра беа одобрени. Во тек 
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е евалуација на апликациите од вториот повик, со кој се очекува да склучат договори во висина од околу 15 милиони евра, кои ќе бидат 
реализирани во текот на 2020 година 
4. Воспоставено е Партнерство помеѓу Македонскиот факултет за туризам и угостителство и Светскиот туристички форум Луцерн (STFL), 
воспоставено преку Swisscontact, со што ќе се овозможи размена на идеи, програми и заедничка соработка на разни проекти со други 
универзитети кои се дел од STFL, како и зголемување на свеста за туристичката професија и индустријата на национално ниво 
5. Организиран настан "Кога во Крушево". 400 авантуристи го посетија настанот. Преку спроведување на настанот се покажа дека дестинацијата 
може да се развие со давање приоритет на посебен вид туризам и привлекување посетители и зголемување на приходите на дестинацијата. 
Јавниот и приватниот сектор во Крушево го посочија развојот на авантуристичкиот туризам како сектор кој треба да помогне во економскиот 
развој на дестинацијата. Работната група за дестинација за управување ја поддржа организацијата на настанот "Кога во Крушево". Околу 3.000 
туристи ја посетија дестинацијата со 400 учесници во авантуристички активности 
6. Во првата половина на 2018 година, по завршувањето на првиот повик од Програмата за локална и регионална конкурентност во туризмот и 
следејќи го спроведувањето на постапките за евалуација и одобрување, одобрени беа проекти со вкупна вредност од приближно. 2.1 милиони 
евра. Во тек е евалуација на апликациите од вториот повик, со кој се очекува да склучат договори во висина од околу 15 милиони евра, кои ќе 
бидат реализирани во текот на 2020 година. 

 Мерка13: Развој на национален портал за електронски услуги Статус на 
имплементација (1-5) 

Активности планирани за 2018 1. Внесување на податоци за услуги од останатите закони во Каталогот на услуги; 3-4 
2. Квалитативна анализа на податоците внесени во каталогот (административна гилотина); 1 
3. Ревизија и измени на Законот за електронско управување и подзаконските акти; 4 
4. Усвојување на Законот за е-услуги и подзаконските акти; 4 
5. Развој на нови електронски услуги; 5 
6. Стартување и промоција на Националниот портал за е-услуги; 4 
7. Обука за вработените во јавниот сектор – корисници на порталот.  1 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Во 2017 год. се внесени податоци за сите услуги од 50 избрани закони, требаше да се подобрат и да се прошират со повеќе полиња од првично 
планираното, поради потребата за подобар опис на услугите и според пречките што се појавија за време на процесот на првото пополнување. 
2. Се изготвуваат извештаи од софтверското решение за Каталогот, посебно оние кои ќе бидат користени за анализата. Идентификувани се 
засегнати страни, партнери, експерти и учесници кои ќе бидат одговорни за анализата. 
3. Законот за електронско управување ќе се спои со Законот за е-услуги, во Закон за електронско управување и е-услуги. Тој е напишан, за него 
се комуницираше и дискутираше со граѓанското општество, и истиот е во процес на усвојување во парламентот. Соодветните подзаконски акти се 
во фаза на подготовка. 
4. Исто како во горе наведеното.  
5. Изготвени се нови електронски услуги и истите ќе бидат достапни на Националниот портал за е-услуги. 
6. Се спроведуваат последните планирани активности.  
7. Направени се подготовки за изготвување на некои материјали и упатства за обука. 

 Мерка 14: Подобрување на инфраструктурата и пристап до финансии за истражување, развој и иновации 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 
година 

1. Кофинансирани грантови за технолошка екстензија  5 
2. Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори 5 
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3. Техничка помош за поддршка на иновативни бизниси 4 
4. Примена на иновативни решенија во јавниот сектор и организација на тематски предизвици 4 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. а) Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошка екстензија доби согласност од Светска банка 
б) Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за технолошка екстензија доби согласност од Владата на РМ и беше 
усвоен од Управниот одбор на ФИТР 
в) На 29.05.2018 година беше објавен јавен повик за поднесување предлог проекти под инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за 
технолошка екстензија кој траеше до 27.07.2018 
г) Селектирани за финансирање под овој инструмент за поддршка се вкупно 4 проекти со вкупен буџет од 3.200.000 евра од кои 1.400.000 евра се 
кофинансирање од страна на Фондот 
2. а) Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки 
акцелератори доби согласност од Светска банка 
б) Правилникот за инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки 
акцелератори доби согласност од Владата на РМ и беше усвоен од Управниот одбор на ФИТР 
в) На 29.05.2018 година беше објавен јавен повик за поднесување предлог проекти под инструментот за поддршка Кофинансирани грантови за 
воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори кој траеше до 27.07.2018 
г) Селектирани за финансирање под овој инструмент за поддршка се вкупно 3 акцелератора со вкупен буџет од 2.000.000 евра од кои 1.500.000 
евра се кофинансирање од страна на Фондот 
3. „Платно за иновации: пат кон зајакнување на националниот иновативен екосистем“ e проект финансиран под механизмот EUIF од ИПА2 2014-
2020, кој со спроведување започна на почетокот на 2018 година и кој вклучува изработка на студија за одржливост за дизајн на техничка помош 
за јакнење на И&Р и иновации во приватниот сектор.  
Во 2018 година Фондот продолжи со обезбедување на техничка помош за корисниците на грантови. За прв пат, како надворешна експертиза во 
пет тематски области (подготовка на апликации, иновациски менаџмент, истражување на пазар и права на интелектуална сопственост) беше 
обезбедена од страна на ФИТР за потенцијалните апликанти за инструментите на Фондот. 
4. Во 2018 година како дел од оваа програма беа објавени четири предизвици: 
- „О2 предизвик“ – повик за финансирање проекти за намалување на загадувањето на воздухот во урбаните средини, во соработка со 
Министерство за животна средина и просторно планирање 
- „Предизвик за млади истражувачи“ – повик за финансирање проекти од ученици и наставници во основните и средните училишта во Република 
Македонија, во соработка со Министерство за образование и наука 
- „ПристАПП“ – изработка на информациски систем за управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај, во соработка со 
Министерство за транспорт и врски 
- „ОброкЗаСите“ – повик за финансирање проекти за употреба и дистрибуција на отпадоците од храна, во соработка со Министерство за труд и 
социјална политика 

 Мерка 15: Олеснување на трговијата 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Ратификација на Дополнителниот протокол 5 5 

2. Имплементација на Дополнителниот протокол 5 3 
Опис на имплементација и 1. Протоколот е ратификуван од Македонија, Молдавија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Србија  
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образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

2. Ратификацијата од пет земји е завршена, останатите две се во постапка на ратификација или чекање информации од Депозитарот. 
Релевантните институции ги ревидираат постојните меморандуми според ДП 5; Подготвени се предлог-правила за валидирање за меѓусебно 
признавање на ОЕО и се очекува да бидат усвоени во ноември во рамки на ЦЕФТА; Активностите во рамки на Заедничкиот комитет за 
олеснување на Македонија - Србија вклучуваат потпишување на документите за взаемно признавање на граничните документи (ветеринарни и 
санитарни сертификати), како и документите за услогласеност за пристап до пазар. 

 Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Развој на 10 квалификации согласно барањата на работодавачите и новите технологии во компаниите. 5 

2. Формирање 3 секторски комисии за квалификации. 5 
3. Имплементација и операционализација на Опсерваторијата на вештини. Поврзување со информациските системи 
на сите инволвирани институции и преземање податоци. Спроведување обука за користење на Опсерваторијата на 
вештини за вработените во МОН кои се инволвирани во процесот на креирање образовни политики. 

3 

4. Развој на 5 посебни програми за образование на возрасни и обуки за доквалификација и преквалификација за 
полесна вработливост во новите компании и мобилност на работниците. 

5 

5. Зголемување на бројот на работодавачи кои соработуваат со високообразовните институции, како и со средните 
стручни училишта со цел обезбедување квалитетна практична работа на студентите и учениците во компаниите и 
можност за препознавање на работната сила од страна на компанијата каде што се изведува практичната работа. 

5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Одобрени се вкупно 40 квалификации поминати низ целиот процес на осигурување на квалитет и  во тек на одобрување се уште 20 
квалификации кои треба да поминат низ процесот на осигурување на квалитет 
2. Формирани се  5 Секторски комисии за квалификации. 
3. Развојот на софтверот за Опсерваторијата на вештини е целосно завршен. Развиени се приватниот и јавниот веб портал.  
Развиени се веб сервисите за електронска размена на податоци, како и алтернативниот модул за размена на податоци со институциите кои 
немаат можност за електронска размена. Изготвени се сите предефинирани статистички извештаи кои ќе бидат јавно достапни, како и 
статистичките извештаи кои ќе се користат за потребите на МОН. Воспоставена е електронска размена на податоци со државните универзитети, 
податоците од истите се преземени и е направена анализа на истите. Со цел да се следи статусот на студентите по завршување на 
образованието, направено е електронско поврзување и со системот на Агенцијата за вработување на РМ од каде што се преземаат податоци за 
статус на вработување на дипломираните студенти. Во тек се активностите за прибирање на податоци од приватните универзитети. 
4. Изработени се 11 нови програми за образование на возрасните и редизајнирани се пет програми за образование на возрасните, а 
верифицирани се вкупно 49 посебни програми 
5.. Бројот на работодавачи каде се изведува практичната обука изнесува вкупно 973, а со 473 се потпишани Меморандуми за соработка. 

 
Мерка 17: Надградување на активните мерки вклучени во Оперативниот план за активни програми и мерки за 

вработување и услуги на пазарот на трудот 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Детална анализа на активните мерки и програмите што се имплементираа изминатите години со цел да се откријат 

недостатоците и да се развијат подобрени активни мерки.  
5 

2. Подготовка и усвојување ОП за 2018 година.  5 
3. Развој и имплементација на Преглед на занимања 5 

Опис на имплементација и 1. Пред подготовката на Оперативниот план за 2018 година, МТСП спроведе темелна анализа за ефектите од активните мерки на пазарот на 
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образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

трудот спроведени во претходните години, како што се бројот на учесници, ефектот на мерката итн. Овие наоди беа користени при 
дизајнирањето на планот од 2018 година.  
2. Владата на Република Македонија го донесе Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 
2018 година на 27 февруари 2018 година. 
3. Активностите се реализираат согласно со Работниот план и до сега се развиени 18 занимања, а во тек е развој на 9 занимања. Согласно со 
работниот план до 2021 година треба да се развијат 72 занимања. 

 Мерка 18: Гаранција за млади 
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Гаранција за млади ќе се пилотира во 3 центри за вработување 5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Во 2018 имплементацијата на оваа мерка се пилотира во 3 центри за вработување – Гостивар, Струмица и Скопје, со вклучување на младите 
лица кои не се вработени, ниту се во процес на образование или обука (NEET) и кои за првпат во 2018 година се евидентираат како невработени 
лица во АВРМ (прилив). За успешна имплементација на оваа активност потребна е координирана и взаемна соработка меѓу повеќе владини 
институции, социјални партнери и граѓански организации. Во изминатиот период на имплементација (01.03 – 10.08.2018), 1.979 лица (953 жени) 
беа вклучени во Гаранција за млади, од кои 586 лица се вработија, 705 лица се вклучени во некоја од активните програми и мерки за 
вработување, а 952 лица беа вклучени во услугата за посредување при вработување 

 Мерка 19: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита  
Статус на 

имплементација (1-5) 
Планирани активности за 2018 1. Анализа и подготовка на предлози за редефинирање на системот на социјална заштита, 5 

2. Изработка на нацрт-текст на нов Закон за социјална заштита, консултативен процес со засегнатите страни и 
подготовка на подзаконски акти, 

3 

3. Почеток на активности за промена и надградба на постоечкото софтверско решение за администрирање на 
паричните права, каде што покрај правата, ќе бидат опфатени и социјалните услуги 

2 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Работна група во Министерството за труд и социјална политика со експертска поддршка од четворица локални експерти, заедно со 
меѓународен експерт, подготвија предлог за реформа на системот за социјална заштита. Овој документ се базира на компаративна анализа на 
системите за социјална заштита во различни земји, анализа на постојниот систем на социјална заштита во Република Македонија и 
идентификуваните јаки и слаби страни на системот, како и финансиска анализа и проценка на трошоците за воведување на програмата. 
2. Почнувајќи од јуни 2018 година, се работи на изготвување на нов Закон за социјалната заштита од страна на работна група, со вклучување на 
професори од Институтот за социјална работа и социјална политика. Планирано е одржување јавни консултации со засегнатите страни, со 
претставници на институциите за социјална заштита, единиците на локалната самоуправа, здруженијата и организациите. По разгледувањето на 
добиените мислења, текстот на законот ќе биде финализиран и ќе се започне постапка за нејзино донесување. 
3. Во однос на постоечкото софтверско решение вработените во Единицата за имплементација на проектот  изврши анализа на бизнис 
процесите  за новите права од социјална и детска заштита истите се доставени до компанијата за изработка . За правата од социјална заштита 
извршено е првично тестирање. Во моментот се  врши доработка на правата од социјална заштита и развој на правата од детска заштита . 
Додека за новото софтверско решение изработени се бизнис  процеси за две права од социјала  според верзијата на законот  која беше во јули. 
Формирани се групи за услуги, направени се  прашалници за неколку  услуги утврдена е рамка  и активности по кои ќе се работи. Посетени се два 
ЦСР и членовите на   работните групи од ЦСР . Активностите во моментов се во застој бидејќи се работи за  промените во стариот софтвер. 
Веднаш штом ќе завршиме со овие активности може да се продолжи на новиот софтвер. 

 


