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5. Структурни реформи во 2020-2022 година 

5.1. Идентификација на клучните предизвици за конкурентност и инклузивен раст 

Економскиот раст во првата половина на 2019 година остана солиден и изнесуваше 3,6%. Растот во 
градежништвото (4,7%), придвижен главно од изградбата на патишта, е придружен со раст на услугите (3%), 
особено во трговијата и транспортот (7%) и земјоделството (8,4%). Растот на индустријата изнесуваше 1,9%, како 
резултат на послабото производство во преработувачката индустрија, но високофреквентните податоци за јули и 
август покажуваат засилена активност со годишен раст од 5,8% и 9,8% соодветно. Зголемувањето на 
вработеноста придонесе кон намалување на стапката на невработеност во К-2-2019 (17,5%), со значителен пад 
од 3,6 п.п. во однос на истиот квартал од 2018 година. Создавањето нови работни места е најизразено во 
преработувачката индустрија, трговијата, транспортот и информатичката и комуникациската активност. 

Иако македонскиот приватен сектор создава работни места, тие не се високопродуктивни, добро платени работни 
места што и се потребни на земјата. Дали Северна Македонија може да стане попродуктивна, ќе зависи најмногу 
од способноста да привлече СДИ со висока додадена вредност и да изгради силен, извозно ориентиран домашен 
приватен сектор. Македонската економија како мала, со намалена домашна побарувачка поради високата 
невработеност и релативно ниските плати, има потреба од извозни пазари со цел забрзување на растот. 
Трговската либерализација и близината со пазарите во ЕУ ги поттикнува странските директни инвестиции, главно 
во преработувачката индустрија, што резултира во рапидно зголемување на софистицираноста на извозот1. 
Учеството на преработувачката индустрија во вкупниот извоз е околу 90%. Растот на извозот е главно 
придвижуван од капацитетите во слободните економски зони специјализирани во технолошко-интензивни сектори. 
Гледано според структурата на технолошкиот интензитет, преработувачката индустрија со средна и средно-
висока технологија придонесува со околу половина во растот на индустријата, а слична е состојбата и кај 
учеството во извозот. Според ова, сè уште е значителен уделот на трудоинтензивните индустрии со ниска 
продуктивност во рамки на секторот индустрија. 

Според UNIDO Competitive Industrial Performance Index 20182, Македонија е рангирана на 78 место од 150 земји, и 
во споредба со други земји има потреба од зголемување на учеството на преработувачка индустрија со висока 
додадена вредност во економскиот раст. И покрај тоа што преработувачкиот сектор во земјата ја менува 
структурата со постепено преминување во производство базирано на повисока технологија, а го зголеми и своето 
учество во БДП, тоа сè уште не е пресликано во повисока додадена вредност по глава на жител, што претставува 
мерка за индустријализираност на една земја. Зголемената додадена вредност по глава на жител води до 
покачување на животниот стандард, со оглед на тоа што реалниот БДП по глава на жител е околу 36% од 
просекот на ЕУ-28 во 2017 година. Анализата на ММФ за СДИ во новите земји-членки и Западен Балкан3 наведува 
дека голем дел од пред и постпроизводните процеси, кои ја содржат повисоката додадена вредност, се 
спроведуваат во компаниите мајки, што значи истражувачките и развојните активности што се зголемија во 
меѓувреме, се чуваат во матичните земји. Поради оваа причина, домашните компании треба посилно да ги 
прифатат предностите на дигиталната технологија за зголемување на нивната продуктивност, конкурентност и 
уделот на додадената вредност во индустриите со повисока технологија. 

Во овој поглед, само инвестирањето во истражување, развој и иновации може да обезбеди успех на глобалниот 
пазар, кој станува се повеќе интегриран во синџирите на вредности. Според Европската табела за резултати за 
иновации од 2018 година4, Северна Македонија е скромен иноватор со оглед на тоа што покажува ниво на 
перформанси под 50% од просекот на ЕУ. Во извештајот е наведено дека Атрактивни истражувачки системи и 
Иноватори се најсилни димензии на иновациите, додека Влијанието врз продажбите и Интелектуалната 
сопственост се најслабите димензии на иновациите. Извештајот покажува дека вложувањата на фирмите во 
истражување и развој се занемарливи, споредено со останатите трошоци за иновации. Исто така, извештајот 
покажува многу ниско ниво на апликации за патенти и дизајни наспроти апликациите за трговска марка, во корист 
на второто. 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/country/northmacedonia/publication/fyr-macedonia-systematic-country-diagnostic-seizing-brighter-future-for-all 
2 https://stat.unido.org/country/MKD.pdf;jsessionid=5302677C31C67CE81999C66B812E7916 
3 http://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 
4 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 
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Извештајот на ОЕЦД – Конкурентноста во Југоисточна Европа: Изгледи за политиките 20185, наведува дека во 
една глобална економија која сè 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 резултатите на ПИСА, 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 што ги обезбедува образовниот систем се проблем за намалување на високата стапка на 
невработеност во Македонија, особено невработеноста кај младите која изнесува 47,6% во 2017 година, што е 
речиси за трипати повисока од просекот на ЕУ. Во таа насока, мерките за активација треба да играат главна улога 
во поддршка на младите, долгорочно невработените, жените и ранливите 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. 

Поголемата интеграција на фирмите во глобалните синџири на повисока технолошка вредност во голем обем 
зависи 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 ефикасност6.  

Градење 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 што 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, особено за МСП7. 

Европската комисија во својот Извештај со оценка на Програмата на економски реформи 2019-2021 идентификува 
три клучни структурни предизвици кои треба да се надминат со цел да се поттикне конкурентност и инклузивен 
раст: 

- невработеност кај младите 
- интеграција на домашните компании во глобалните синџири на вредности 
- формализација на неформалната економија 

Неформалната економија ја нарушува конкуренцијата, го намалува квалитетот на деловното опкружување, ги 
намалува јавните приходи и остава некои работници без социјална заштита или со ограничени права.  
Како резултат на неуспехот да се интегрираат во глобалните синџири на вредности, домашните компании 
пропуштаат профитабилни можности и способноста за зголемување на нивната продуктивност, да научат 
најдобри практики и на тој начин позитивно да влијаат на трговскиот биланс на земјата, растот и конкурентноста. 
Заедничките заклучоци од Економско – финансискиот дијалог од мај 2019 година кои се однесуваат на потребните 
политики за структурни реформи, се директно поврзани со погоре споменатите предизвици: 
- Да се воспостават и спроведат транспарентни и конзистентни процедури за инспекции во фирмите, кои ќе се 

спроведат од страна на инспекторати со јасен мандат. Да се воспостави регистар на парафискални давачки на 
централно и локално ниво. Да се намалат времето и трошоците за решавање на стопански спорови преку 
зајакнување на институционалните капацитети на граѓанските судови. 

- Да се спроведе Акцискиот план за формализирање на неформалната економија 2018-2020 согласно 
предвидената временска динамика. 

- Да се спроведе Младинската гаранција во целата земја со фокус на неразвиените региони преку обезбедување 
на доволен број на квалификувани човечки ресурси во Агенцијата за вработување, и со учество на 
релевантните чинители. Да се зајакне управувањето во образовниот сектор со цел забрзување на 
модернизацијата на образовниот систем на сите нивоа преку подобрување на инфраструктурата, наставните 

                                                           
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 
7 http://www.oecd.org/south-east-europe/programme/competitiveness-south-east-europe.htm 
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програми и квалификациите на наставниците. Да се донесе и спроведе новата законодавна рамка за социјална 
заштита со цел подобрување на влијанието на социјалните трансфери врз намалување на сиромаштијата. 

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

Развој на земјоделскиот сектор 
Мерка 4: Подобрување на системите за наводнување 
Мерка 5: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
Мерка 6: Земјоделски задруги 

Развој на секторот индустрија 
/ 

Развој на секторот услуги 
Мерка 7: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 

Деловно окружување и намалување на неформалната економија 
Мерка 8: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
Мерка 9: Развој на национален портал за е-услуги.  
Оваа мерка е поврзана со петтиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се 
воспостави регистар на парафискални давачки на централно и локално ниво“. 
Мерка 10: Намалување на неформалната економија. 
Оваа мерка е поврзана со четвртиот и петтиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 
година „Да се воспостават и спроведат транспарентни и конзистентни процедури за инспекции во фирмите, кои ќе се 
спроведат од страна на инспекторати со јасен мандат“ и „Да се спроведе Акцискиот план за формализирање на 
неформалната економија 2018-2020 согласно предвидената временска динамика“. 

Истражување, развој и иновации и дигитална економија 
Мерка 11: Подобрување на соработката помеѓу академијата и индустријата 

Реформи поврзани со трговијата 
Мерка 12: Олеснување на трговијата 
Мерка 13: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија 

Образование и вештини 
Мерка 14: Понатамошен развој на системот на квалификации 
Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се 
зајакне управувањето во образовниот сектор со цел забрзување на модернизацијата на образовниот систем на сите нивоа 
преку подобрување на инфраструктурата, наставните програми и квалификациите на наставниците.“ 

Вработување и пазар на труд 
Мерка 15: Гаранција за млади. 
Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се 
спроведе Младинската гаранција во целата земја со фокус на неразвиените региони преку обезбедување на доволен број на 
квалификувани човечки ресурси во Агенцијата за вработување, и со учество на релевантните чинители.“. 

Социјална заштита и инклузија 
Мерка 16: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита. 
Оваа мерка е поврзана со шестиот заклучок донесен во рамки на Економски и финансиски дијалог во мај 2019 година „Да се 
донесе и спроведе новата законодавна рамка за социјална заштита со цел подобрување на влијанието на социјалните 
трансфери врз намалување на сиромаштијата “. 

5.3. Анализа по области и структурни реформски мерки  

5.3.1 Реформи на пазарот на енергија и транспорт 
Енергетски пазар. Главната цел на енергетската политика на Република Северна Македонија е да креира 
најсоодветен развој на енергетскиот сектор кој ќе обезбеди: доверливо, сигурно и квалитетно снабдување со 
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енергија и горива на потрошувачите, забрзан економски развој и зголемена грижа и заштита на  околината. Овие 
клучни цели ќе бидат постигнати преку следниве стратешки мерки: 

 Постигнување на одржлив развој на енергетскиот сектор; 
 Намалување на зависноста од увозот; 
 Диверзификација на горивата. 

Република Северна Македонија има ограничен опсег на можности за снабдување со енергија и е многу зависна од 
увозот на енергија од причина што побарувачката го надмина домашното снабдување. Вкупното количество на 
електрична енергија за потребите на потрошувачите за 2018 година се задоволува преку домашно производство и 
тоа 69,02%, додека увозот задоволува 30,98% од потребите. Вкупната инсталирана моќност на електричните 
централи од сите инсталирани генератори во Северна Македонија е 2,079 MW. Вкупниот број на крајни 
потрошувачи на електрична енергија за 2018 година е 741.867, од кои 83.180 се потрошувачи кои не се 
домаќинства. Бројот на потрошувачи кои имаат можност да го изберат снабдувачот, согласно законот кој е стапен 
во сила, односно оние кои ја искористиле можноста изнесува 301, а бројот на потрошувачи кои се снабдуваат под 
пазарни услови е 1.226. Согласно овој податок, реалната либерализација на пазарот на електрична енергија во 
Северна Македонија е 47,26%. Ако се спореди 2018 година со 2017 година, ќе се забележи дека процентот на 
либерализација на пазарот се зголемува за 39,75%.  На слободниот пазар на електрична енергија има 24 активни 
трговци и текот на електрична енергија на слободниот пазар е зголемен за 49,6% споредено со 2017 година. Исто 
така 20,13% од сите мерни точки (4.344) го промениле својот снабдувач во 2018 година, што укажува на 
зголемување за 31,68% споредено со 2017 година (3.299). 

Активност 
Година 

2018 2017 

Вкупен број на крајни потрошувачи на електрична енергија 741.867 728.827 

Број на потрошувачи кои не се домаќинства 83.180 84.943 

Вистинска либерализација на пазарот на електрична енергија во МК 47,26 39,75 

Потрошувачи кои го смениле снабдувачот 4.344 3.299 

Број на потрошувачи кои се снабдуваат под пазарни услови 1.226 226 
Број на потрошувачи кои може да го изберат снабдувачот, согласно законот 
во сила, со акцент на оние кои ја извршиле можноста  

301 226 

Во поглед на енергетските ресурси, скоро половина од домашното производство на електрична енергија се 
базира на хидроенергија. Водата е една од трошочно најефикасните извори на енергија и најзначаен обновлив 
извор на енергија во Северна Македонија. Хидроцентралите во Северна Македонија се акумулациони и проточни, 
со просечно годишно производство од 1.200 GWh и вкупна инсталирана моќност од 554 MW, каде 40% се во 
сопственост на АД ЕСМ. Емисиите на стакленички гасови како сооднос со БДП се пет пати поголеми од просекот 
во ЕУ, а со инвестициите за справување со емисиите ќе се продолжи до 2040 година.  

Лигнитот е одговорен за 70% од сите емисии на CO2. Тешката индустрија (железо и челик, обработка на руда и 
цемент), слабо изолираните градби и неефикасните уреди и малиот процент на обновливи извори во 
домаќинството допринесуваат Северна Македонија да има висока емисија на стакленички гасови. 
Конвенционалните хидроцентрали опфаќаат до 20% од побарувачката на електрична енергија, но хидролошките 
услови се малку променливи. До 2016 година производството од обновливи извори има достигнато до 7% од 
побарувачката на енергија, со помош на владините повластени тарифи за малите хидроцентрали, ветерни, 
фотоволтаични централи, централи со биогас и биомаса. Потребни се дополнителни инвестиции за зголемување 
на обновливите извори и постигнување на целите за енергетска ефикасност. Исто така, исполнувањето на 
таргетите и експанзијата на обновливите извори ветува можност за нови работни позиции и ја намалува 
зависноста од увоз. 

Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година за Република Северна Македонија е во процес на 
подготовка и се очекува да биде усвоена до крај на 2019 година. Стратегијата се базира на пет тесно поврзани 
столбови и меѓусебно засилувачки димензии: сигурност, солидарност и доверба, целосно интегриран внатрешен 
пазар на енергија, енергетска ефикасност, климатска акција- декарбонизација на економијата и истражување, 
иновативност и конкурентност. Во согласност со Законот за енергетика, во рамките на 6 месеци од усвојување на 
Стратегијата, Владата треба да усвои Програма за имплементација на Стратегијата за развој на енергетиката.  
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Транспортен пазар. Земјата е во уникатна позиција, на раскрсниците на два главни регионални транспортни 
коридори: Пан-европскиот коридор 10, кој ја поврзува Северна Европа преку Србија и Северна Македонија до 
пристаништето во Грција и Пан-европски коридор 8, кој се протега од исток кон запад и ги поврзува 
пристаништето Драч во Албанија со пристаништата Бургас и Варна на Црното Море во Бугарија. Овие коридори 
се дел од продолжетоците на клучните ЕУ ТЕН-Т мрежи. Патот Коридор 10 е долг 174 км и неговата целосна 
должина е на ниво на автопат. Железницата Коридор 10 е долга 213 км и е целосно изградена. Патот Коридор 8 е 
долг 304 км, но само 37% е надграден на ниво на автопат, односно тој уште треба да се надградува. Железницата 
Коридор 8 која е во изградба ќе ги поврзува пристаништата во Бугарија и Албанија преку Северна Македонија 
овозможувајќи алтернативна превозна можност за македонските компании. 
Во однос на квалитетот на транспортната инфраструктура, Извештајот за глобална конкурентност за 2017 година 
ја рангира земјата на 80-то место од 138 економии, под земјите кон кои се стремат да ги достигнат (кои се 
рангираат меѓу 33-то и 70-то) но над Парагвај, Босна и Херцеговина и Албанија меѓу структурно еднаквите (важно: 
конкретни индикатори го оценуваат квалитетот на патиштата – продолжувањата и условите, 
квалитетот на железничката инфраструктура – продолжувањата и условите и пристапот до приморски 
пристаништа за земјите опкружени со копно). Северна Македонија треба да даде приоритет на нови 
инфраструктурни инвестиции долж главните транспортни коридори со цел да ја консолидира својата позиција како 
регионално транспортно средиште. Значителни инвестиции за коридорите се веќе направени, но приоритетот за 
нова инвестиција е да се забрза завршувањето на овие коридори. Исто така постои потреба да се подобрат 
транспортните услуги и одржувањето. Со оглед на тоа дека транспортот преку патиштата се очекува брзо да 
расте и бројот на несреќи од сообраќајни инциденти е 78 на милион жители, значително над просекот од 52 за 
ЕУ28, патните безбедносни услови треба да бидат подобрени. На предвидени 2% БДП, економските трошоци за 
сообраќајни инциденти се високи. Високиот и растечки удел на патниот транспорт и преваленцијата на стари 
возила се главната причина за транспортни емисии. Транспортот е вториот најголем емитер на стакленички 
гасови, по енергијата; произведува околу 15% од вкупните стакленички гасови. Модернизирањето на 
транспортните системи ќе биде важно за олеснувањето на климатските промени.8 

Мерка 1: Зголемување на конкуренцијата на пазарот на електрична енергија 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите од имплементацијата се прикажани на табела 11. Со цел 
да се постигнат конкурентните цели и слободен пазар на електрична енергија за сите потрошувачи, пазарот се 
либерализира постепено. Потрошувачите имаат право да го изберат нивниот снабдувач на електрична енергија и 
да купат електрична енергија од трговец по нивен избор по планирана цена која најдобро ги задоволува нивните 
потреби или останува по регулираната тарифа. 
Усвојувањето на новиот Закон за енергетика овозможи исполнување на енергетските „меки мерки“, отстранување 
на правните пречки за основање на организиран пазар на електрична енергија и целосна либерализација на 
пазарот на електрична енергија, која започна од јануари 2019 година. Универзален снабдувач е избран на 
почетокот на 2019 година и е компанијата ЕВН ХОУМ. Согласно новиот Закон за Енергетика, дерегулацијата на 
производната цена е определена и регулирано е правото на сите купувачи да го сменат својот снабдувач. 
Дополнителни активности ќе бидат превземени со цел имплементација на „меките мерки“ од група 4 на Третиот 
енергетски пакет. 
Република Северна Македонија треба да се приклучи кон постојната размена на електрична енергија во некои од 
соседните земји или да основа своја (земајќи ги во предвид и ликвидноста и економската оправданост). Во овој 
поглед, Акцискиот план за основање на Национален организиран пазар на електрична енергија (НЕМО) е усвоен и 
АД МЕПСО, како оператор на пазарот на електрична енергија, се обврзува да го имплементира. Со основање на 
платформа за размена на електрична енергија, пазарот ден однапред ќе овозможи сигурно функционирање на 
ликвиден пазар на електрична енергија и создавање на услови за поголема конкурентност во снабдувањето на 
крајните потрошувачи со електрична енергија. Именувањето на НЕМО е во согласност со EU CACM Regulation 
(Capacity Allocation and Congestion Management - Алокацијата на капацитети и управување со задушувањата). По 
назначувањето на НЕМО во 2019 година, Владата ќе ги усвои правилата за Организиран Пазарен оператор 
(МЕМО). После назначувањето на МЕМО, тековниот проект на ден однапред пазарот и спојувањето на пазарот на 
Северна Македонија со Бугарија ќе се реализира. Правилата за пазар на електрична енергија се усвоени од 

                                                           
8https://www.worldbank.org/en/country/northmacedonia/publication/fyr-macedonia-systematic-country-diagnostic-seizing-brighter-future-for-all 
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Енергетската регулаторна комисија. Зголемената ликвидност се очекува после спојувањето на пазарите со 
најмалку една од соседните земји.  
Промената во цените на пазарот на електрична енергија е дадена во табела: 

 

 

Година 

2018 2017 

Цена на електрична енергија за отворен пазар (EUR/MWh) 57,73 49,07 

Цена на електрична енергија за отворен пазар за големи потрошувачи (EUR/MWh) 57,36 51,10 

Цена на електрична енергија за отворен пазар за мали потрошувачи (EUR/MWh) 55,55 44,92 

Просечна цена на електрична енергија за тарифни потрошувачи (EUR/MWh) 64,85 71,58 

Новиот балансен механизам е целосно пазарно ориентиран и ќе применува на сите учесници на пазарот на 
електрична енергија. Операторот на преносниот систем (ОПС) го организира и управува пазарот на балансна 
енергија. Процедурите за усвојување на Правилникот за балансирање се завршени. АД МЕПСО (ОПС) ќе 
обезбеди балансни услуги на националниот и регионалниот пазар за балансирање под конкурентни услови. 
Сегашната производствена компанија АД ЕСМ потпиша Меморандум за разбирање со Секретаријатот на 
Енергетска заедница за техничка помош за унапредување на тргувањето со капацитети за електрична енергија и 
развој на бизнис стратегии за управување на производството на електрична енергија и портфолија за тргување со 
цел да се биде конкурентен на пазарот на електрична енергија. Со постепената дерегулација на 
производствената цена, домаќинствата и малите потрошувачи после 1  Јануари 2019 година се слободни при 
изборот на снабдувач на електрична енергија и во случај ако не изберат, ќе се снабдуваат од универзалниот 
снабдувач како снабдувач во краен случај. Цените на електрична енергија во Северна Македонија се пониски од 
земјите во поширокиот регион. Просечната цена на енергијата е пониска во Северна Македонија  споредено со 
просечната цена во регионот. Останатите трошоци за енергија, како такси, даноци и други давачки се значително 
пониски од регионот. Сепак, ако се нормализираат цените за данокот за моќност, цената во Северна Македонија е 
блиску до регионалното ниво. Интеграцијата на пазарот во рамките на регионот се очекува да го намали трошокот 
на енергијата во Северна Македонија. Ова ќе води до намалување на целокупната цена на електрична енергија. 
Со цел да се заштитат ранливите потрошувачи, се предвидува да е усвои Програма за заштита на ранливите 
потрошувачи за 2020 година. Програмата за ранливите потрошувачи се стреми на безбедно и сигурно 
снабдување со електрична енергија. Затоа, потребно е да се дефинираат категории на ранливи потрошувачи и 
соодветни мерки, вклучително и финансиска поддршка и одговорни институции за реализирање на програмата. 
Оваа програма се подготвува од Министерството за економија во соработка со Министерството за труд и 
социјална политика. 

а. Планирани активности за 2020 година 

- Активности поврзани со пазарот ден однапред и спојувањето помеѓу ИБЕКС Бугарија (IBEX) и МЕМО 
Северна Македонија 

Планирани чекори: 

1. Комуникација со засегнатите страни  
2. Координација со претставниците MRC OPSCOM 
3. Тестирање со MRC симулациски објект 
4. Подготовки за спојување во живо 
5. Одлука на PX за административниот модел (сервисирање, сопствен LTF и сл.) 
6. Статус на набљудувач во MRC на новата основана компанија (PX)  
7. Целосно или делумно усвојување на МК – НЕМО процес на назначување (РКЕ) 
8. МК да биде потписник на глобалната DAOA 
9. Отстранување на „извозни тарифи“ од Бугарска страна  
10. Детерминирање во живо и пробно тестирање на реални учесници 
11. Тестирање на локално тргување (LTF - trading solution) 
12. Договори за формирање на пазар со клучните учесници 
13. Дефинирање на продуктите и воспоставување на систем(и)  
14. Јавна презентација 
15. Материјали за подготовка на членовите во тренинг центрите 
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- Усвојување на програма за заштита на Ранливи потрошувачи на енергија 

б. Планирани активности за 2021 година 

- Мултирегионално спојување на пазарите на електрична енергија со земјите потписнички на Договорот за 
основање на енергетската заедница и земјите членки на ЕУ. 

- Техничка помош ќе биде овозможена од енергетската заедница за да се најде соодветно решение за 
мултирегионалното спојување на Северна Македонија НЕМО  и земјите членки на ЕУ во согласност со ЕУ 
CACM Regulation. 

2. Индикатори на резултат 

Показател 
Почеток 
(година) 

Интермедијарен 
таргет (година) 

Таргет 
(година) 

Организиран ден однапред пазар за најмалку 5% од 
потрошувачката на електрична енергија во изолиран режим 

2019 
Прва половина 

од  2020 
2020 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Оваа мерка ќе ја овозможи ликвидноста на пазарот на електрична енергија и создавање на услови за поголема 
конкурентност во снабдувањето кај крајните потрошувачи како и зголемување на бројот на компании кои ќе 
учествуваат на отворениот пазар на електрична енергија. Дополнително, либерализацијата на пазарот на 
електрична енергија ќе влијае на другите економски сектори, особено на оние кои конкурентноста зависи од 
цената на енергијата. Се очекува дека повеќе од 70% од потрошувачите ќе бидат слободни на пазарот. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Околу 1 милион евра се предвидуваат за имплементација на активностите кои се поврзани со развој на размената 
на енергија. Во 2020 и 2021 година ќе се потрошат 960.000 евра за отворање на нови работни позиции, 
инсталирање на нови софтвери кои ќе се користат за поврзување на националниот пазар на електрична енергија 
со соседните пазари, процедура за назначување на НЕМО и други неочекувани трошоци. Исто така околу 100.000 
евра ќе се искористат за Програмата за заштита на ранливите потрошувачи за 2020 година. Оваа цена ќе се 
покрие со буџетот (960.000 евра) и други грантови (100.000 евра).  

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Отворањето на пазарот на електрична енергија позитивно влијае на вработувањата, имајќи во предвид дека 
отворањето на нови компании директно влијае на новите работни позиции. Бројот на компании кои поседуваат 
лиценци за снабдување и лиценци за тргување со електрична енергија се зголемил за повеќе од 10%, земајќи ги 
во предвид  новините во согласност со Законот за енергетика. Половата еднаквост ќе биде земена во предвид при 
имплементација на мерките. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Во 2016 година во Париз, во рамките на Самитот на Земјите од Западен Балкан (WB6), Република Северна 
Македонија потпиша Повелба за одржливост за која Секретаријатот на Енергетска заедница приготви детален 
План за имплементација на мерките поврзани со: подобрување на управувањето со енергетска ефикасност, 
имплементирање на мерки за поддршка на одржливоста на системите за енергетска ефикасност, мерки за 
намалување на негативните резултати од климатските промени и негување на транспарентноста за одржливи 
пазари за електрична енергија. 

Јагленот и во иднина ќе продолжи да биде широко употребуван во индустријата и за затоплување. Нашата земја е 
енергетски зависна од неговото обезбедување, производство и употреба. Загадувањето на животната средина со 
употребата на лигнит е предизвик, но поставувањето на строги критериуми и максимална грижа за заштита на 
работењето и средината се приоритети. Со оглед на ова, комплетирањето на третата фаза од реконструкцијата 
на РЕК Битола ќе резултира со намалување на емисијата на ЅОx и прашина во воздухот на РЕК Битола и градот 
Битола, како и намалување на бучава од централата. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 
Веројатност 

на 
Планирани активности за надминување 
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случување 
(ниска или 

висока) 

Постигнување на ликвидност во изолиран 
режим 

Висока 

- Согласно со сите приготвени подзаконски акти, 
условите за тргување со електрична енергија 
предвидуваат компензација на мерките за 
одржување на дистрибутивниот и преносниот систем 
(загуби) 
-Спојување на пазарот ден однапред измеѓу Бугарија 
и Северна Македонија 

Имплементирање на CACM Regulation како 
предуслов за брза конекција со соседниот 
организиран пазар на електрична енергија 

Висока 

Моментално, подготовките се завршени за да се 
надмине овој потенцијален ризик во рамките на 
секретаријатот на Енергетска заедница со учество на 
PSC DAMI (Programme Steering Committee for Day-
Ahead Market Integration) со договорните страни и 
PSC MRC (Programme Steering Committee for 
Multiregional Coupling) со земјите вклучени во MRC. 

Хармонизирање на домашната правна рамка 
во областа на ДДВ. Ризик се дефинира од 
Секретаријатот на Енергетска заедница во 
рамките на Студијата за сите Западно 
балкански земји кои се поврзани со ДДВ 

Висока Препораки за Студијата се соодветно 
имплементирани во домашниот регулатива за ДДВ 

Повисок ризик и притисок на АД ЕСМ за 
приходите и профитот во моменталната 
ситуација на Европа, каде што 
либерализацијата и декарбонизацијата носи 
предизвици за електричните централи 

Висока 

Зголемувањето на производството на електрична 
енергија со мали оперативни трошоци. 
Техничка поддршка за подобрување на тргувањето 
со капацитети за електрична енергија и развој на 
бизнис стратегии за менаџирање на производството 
и портфолијата за тргување со цел да се биде 
конкурентен на пазарот. 

 

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 спроведувањето се прикажани во Табела 11. 
Поголема употреба на обновливи извори на енергија (ОИЕ) и подобрување на енергетската ефикасност (ПЕЕ) е 
една од главните стратешки цели во енергетскиот сектор. Според Акциониот план за ОИЕ, процентуалното 
учество на ОИЕ во финалната потрошувачка во 2020 година е предвидена на 23,9%, а во 2025 година на 25%. 
Според податоците на ДЗС, уделот на ОИЕ во 2016 година е 18%, а во 2017 година е 19,6%. 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 за 2020 година, како и во согласност со новата Стратегија за развој на 
енергетиката 2040 година, која исто така ќе вклучува целосна анализа на делот за енергетска ефикасност. 
Усвојувањето на Стратегијата за развој на енергетиката 2040 година се очекува кон крајот на 2019 година, 
проследено со развој на посебна програма за  имплементација за период од наредните 5 години. 

Вкупен инсталиран капацитет на производители од ОИЕ9 

 Производители на ОИЕ (видови на енергија) 2017 (во MW) 2018 (во MW) 

1 Хидроцентрали (големи + мали) 584,6 586,6 

2 Ветерници  36,8 36,8 

3 Електрани на биогас 6,9 6,9 

4 Фотоволтаици  17,1 18,5 
 Вкупно: 645,5 648,9 

Согласно Повелбата за одржливост потпишана на Самитот за Западен Балкан, Република Северна Македонија се 
обврза да воведе механизми за поддршка на пазарот за промовирање на ОИЕ (аукции и премии). Во 2020 година, 
                                                           
9Годишен извештај на Регулаторната комисија за енергетика и водостопанство на Република Северна Македонија за 2018 година 
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со техничка помош, ќе се подготви анализа за можностите за воведување на гаранции за потекло за електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, како и од високоефикасни комбинирани електрани. Ова ќе 
им овозможи на добавувачите и/или трговците кои продаваат електрична енергија на потрошувачите да го 
докажат уделот или количината на електрична енергија од обновливи извори во енергијата што ја продаваат со 
гаранции за потекло10. 
Тригодишниот Четврт Акциски План за енергетска ефикасност во моментов е во фаза на подготовка, се очекува 
да биде усвоен до крајот на 2019 година. Со него ќе се утврди како да се постават целите за 2021 година. Исто 
така, неопходно е да се донесе Закон за енергетска ефикасност и придружните подзаконски акти. Се очекува 
законот да биде донесен до крајот на 2019 година. 
Според законот, Владата донесува уредба да утврди како ќе се исполнат целите за заштеда во финалната 
потрошувачка на електрична енергија, без оглед дали е со обврзувачка шема кога обврската ќе ја исполнат 
компаниите за дистрибуција на електрична енергија и/или добавувачи на електрична енергија или со обврзувачка 
шема во комбинација на алтернативни мерки. Потребно е да се создадат поволни услови (економски, технички и 
правни) за реализација на договори за енергетски услуги со цел компаниите што доставуваат енергија (ЕСКО) да 
можат да гарантираат за остварената заштеда со примена на мерки за енергетска ефикасност. По донесувањето 
на Законот за енергетска ефикасност, ќе биде донесена Уредба со која се уредуваат договорите за енергетска 
услуга, со што целосно ќе се отвори пазарот за компаниите ЕСКО, особено за секторот за јавни градби. 
Главната реформа според одредбите на Законот за енергетска ефикасност е дека големите трговци (во 
индустријата и другите релевантни сектори) се должни да вршат енергетски контроли на секои 4 години, или да 
вработуваат овластени ревизори за енергија, за да се постигне заштеда на енергија од страна на најголемите 
потрошувачи на енергија. Нема да има никаква обврска за малите и средни претпријатија, иако тие можат да 
вршат енергетска ревизија. 
Формирањето и работењето на Фондот за енергетска ефикасност е важно со цел да се забрза спроведувањето на 
програмите, мерките и инвестициите за енергетска ефикасност. Фондот за енергетска ефикасност ќе биде 
регулиран со посебен закон. Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во моментот се спроведува, 
вклучувајќи заем од 25 милиони евра за намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор и поддршка 
за воспоставување и операционализација на одржлив механизам за финансирање на јавниот сектор. Во тек е 
подготовка на грант-шемата за ИПА2 за спроведување на пилот-мерките за климатски промени и енергетска 
ефикасност, преку која ќе бидат обезбедени 4 милиони евра од ИПА фондовите на ЕУ. Северна Македонија како 
договорна страна на Енергетската заедница во 2020 година треба да развие Интегрирани национални планови за 
енергија и клима (NECP). 
 
NECP треба да го покријат периодот од 2021 до 2030 година, поставувајќи ја трасата за постигнување на 
договорените цели до 2030 година, изградени врз основа на тоа што секоја договорна страна треба да испорача 
во однос на своите политики за 2020 година (како основно ниво) и да вклучи перспектива до 2050 година со цел 
да се обезбеди конзистентност со долгорочните релевантни цели на политиката на ниво на ЕУ, UNFCCC и 
енергетската заедница. NECP може да се изгради врз основа на постојните национални стратегии за енергетика и 
климатска политика на договорните страни и треба да се преземе сеопфатен пристап и да се адресираат петте 
главни димензии на Енергетската Унија на интегриран начин. 

а. Планирани активности во 2020 година 

- Усвојување на Програма за спроведување на Стратегијата за развој на енергијата 
- Усвојување на интегрирани национални планови за енергија и клима 
- Анализа на можностите за воведување на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија, како и од високоефикасни комбинирани енергетски централи 
- Усвојување на подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за енергетска ефикасност (Уредба за 

воспоставување на задолжителна шема за енергетска ефикасност, Уредба за регулирање на договорите 
за енергетска услуга, Правилник за МВП, Правилник со кој се уредува методологијата за утврдување на 
нивото на енергетска ефикасност при спроведување на постапки за јавни набавки, Правилник за 
енергетска ревизија на големи трговци, Правилник за комбинирани постројки (когенерација) со висока 
ефикасност) 

                                                           
10http://www.economy.gov.mk/doc/2110 
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- Годишен план за реконструкција на најмалку 1% од вкупната корисна површина на згради објавена во 
список на згради кои не ги исполнуваат минималните барања за енергетска изведба кои ги поседуваат и 
користат субјекти од јавниот сектор на државно ниво 

- Спроведување на постапка за овластување на енергетски ревизори за големи трговци и издавање 
лиценца за компании што вршат енергетски ревизии 

- Сеопфатна проценка на потенцијалот за примена на високо ефикасно комбинирано производство на 
енергија и ефикасни системи за централно греење и климатизација 

- Подготовка на типологија на зградите потребни за усвојување на Стратегијата за реконструкција на 
зградите до 2030 година 

- Донесување на Закон за формирање фонд за енергетска ефикасност 
б. Планирани активности во 2021 година 

- Донесување на Стратегија за реконструкција на зградите до 2030 година 
- Формирање фонд за енергетска ефикасност 

 
2. Индикатори на резултат 

Процентното учество на ОИЕ во крајната потрошувачка треба да биде 23,9% до 2020 година. Примарната 
заштеда на енергија во 2020 година се проценува на 256 ktoe на годишно ниво, а крајната заштеда на енергија во 
2020 година се проценува на 226,27 ktoe, при што цената на 1 Kw/h на заштедата на енергија се проценува на 
0,23 евра, имајќи предвид дека животниот циклус на индивидуалните мерки за енергетска ефикасност се 
проценува на 10 години. Врз основа на податоците од Третиот Акциски План за енергетска ефикасност, се 
проценува дека внатрешната стапка на поврат за сите спроведени мерки за енергетска ефикасност за финална 
потрошувачка во сите сектори, со исклучок на транспортниот сектор, е 22%. Значително се разликува меѓу 
секторите: 

- Резидентен сектор: 10% 
- Јавен и трговски сектор: 9% 
- Индустриски сектор: 182%. 

 

Индикатор  
Почеток 
(година) 

Интермедијарен 
таргет (година) 

Таргет  
(2020 година) 

Удел на ОИЕ во крајната потрошувачка     23,9% 
Примарни заштеди на енергија    256 ktoe годишно 
Крајни заштеди на енергија    226.27 ktoe годишно 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Спроведувањето на мерката ќе обезбеди: диверзификација на снабдувањето, зголемена конкуренција на 
енергетските пазари, зголемена еластичност на зголемувањето на цената на енергијата, зголемено 
искористување на обновливите извори на енергија што доведуваат до намалување на цените на ОИЕ, 
зголемување на домашното производство на енергија, безбедност и континуитет во снабдувањето со енергија на 
домаќинствата и компаниите. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

За оваа мерка се планирани 29.018.500 ЕУР од буџетот, како и од грантови и заеми, кои ќе се користат за плати за 
нови работни места и за проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Се очекува создавање на привремени и постојани работни места во производството и дистрибуцијата на опрема, 
како и во други услуги како што се дизајнирање, инсталација, работа и одржување. Во градежниот сектор ќе бидат 
ангажирани градежни работници и високо квалификуван персонал. Покрај тоа, во работењето и одржувањето на 
постројките, потребен е дополнителен персонал. Во индустрискиот сектор, исто така, ќе биде вработен високо 
квалификуван персонал со соодветни професионални квалификации (ревизори и компании од ЕСКО), кои 
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постојано ќе бидат ангажирани во надгледување на потрошувачката и предлагање на нови мерки за постигнување 
заштеда. Родовата еднаквост ќе се почитува во процесот на спроведување на мерката. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Потребна е зголемена употреба на обновливи извори на енергија и максимизирање на заштедата на енергија 
бидејќи директно влијае на намалување на емисиите и го штити јавното здравство, животната средина и 
ублажување на климатските промени од штетните ефекти што произлегуваат од извршувањето на енергетските 
активности. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Одложување на формирањето 
на Фондот за енергетска 
ефикасност 

Висока 

Соодветните препораки од Анализата за начинот на 
формирање на Фондот за енергетска ефикасност треба 
да бидат вклучени во новиот Закон за основање на 
Фондот за ЕЕ. Исто така, неопходно е да се развијат 
процедури за начинот на работа на Фондот и одобрување 
на проектите кои спроведуваат мерки за ЕЕ. 

 

Мерка 3: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 

1.  Опис на мерката 

Мерката предвидува имплементација на ИТС со неколку уреди како WIM (тежина во движење) на А1 автопат, дел 
од Коридор X, делница Табановце - Гевгелија во должина од 175 км, Системи за информација за временски 
услови на пат (RWIS), кои се патни станици изградени да собираат податоци за временските услови и 
загадувањето на воздухот, вклучително системи за мониторинг на емисии на стакленички гасови (GHG).11 
Најголемиот дел од M1 Северно - јужната делница Табановце - Гевгелија е изградена како автопат А1 и е 
опремена со основна сообраќајна сигнализација и опрема. ИТС ќе обезбеди разноликост на сообраќајните 
податоци и бројот и типот на возила кои се движат долж коридорот X, како и метеоролошки податоци долж рутата 
во текот на годината кои можат да се користат за статистички и аналитички цели. Со имплементацијата на ИТС, ќе 
се развијат Стратегија за ИТС и законодавна рамка. Воведувањето на ИТС е тесно врзано со приближувањето кон 
директивите од законодавството на ЕУ за транспорт. Тоа ќе овозможи патна поврзаност кон ЕУ стандардите и ќе 
придонесе за олеснување на трговијата и транспортот. Со развојот на ИТС долж патот Коридор X, една од 
стратешките цели наведена во Националната стратегија за транспорт на Република Северна Македонија односно 
одржување високо ниво на безбедност и сообраќаен проток во сите услови ќе биде исполнета. 
Во однос на регионалниот пристап, очекуваното проектно економско влијание е намалување на времето на 
патување до граничните премини. Тоа е во согласност со Повеќегодишниот акциски план (МАР) кој обезбедува 
структурирана агенда за понатамошна регионална економска интеграција, која се фокусира на регионална 
циркулација на добра, услуги и капитал, мобилност на обучена работна сила, динамичен инвестициски простор и 
дигитална интеграција. Оваа мерка е дел од регионалниот проект „Намалување на трговските трошоци и 
зголемување на транспортната ефикасност во Западен Балкан 6“, компонента 2: Подобрување на ефикасноста и 
предвидливоста. Ја вклучува Албанија, Северна Македонија и Србија. Мерката е тесно врзана со Мерка 12 
Олеснување на трговијата. 

а. Планирани активности во 2020 година 

- Обезбедување средства за имплементација и одобрување на Програмата 
- Отпочнување на процесот на избор на извршител за изградба и избор на супервизија на изградба. 

Потпишување договори и почеток на градежни активности. Предвиденото траење на договорот за 
изградба е 12 месеци и за супервизија е 18 месеци. Се очекува дека инсталацијата ќе почне на крајот на 
2020 година. 

                                                           
11http://documents.worldbank.org/curated/en/919401555624976466/pdf/Western-Balkans-Trade-and-Transport-Facilitation-Project.pdf 
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б. Планирани активности во 2021 година 

- Должината на договорот за изградба е 12 месеци и за супервизија е 18 месеци. Се очекува дека во текот 
на овој период ќе биде во тек инсталацијата и супервизијата. 

в. Планирани активности во 2022 година 

- Продолжување на градежни активности. Завршни активности: постапка за сертификат за предавање и 
продолжување на период на забележување на дефекти. 

2. Индикатори на резултат 

  
Почеток 

 2018 
Таргет 
2021 

Индикатор 
Број на 

несреќи/записници 
Намален процент 

Број на 
несреќи/записници 

Намален 
процент 

Намален број на 
сообраќајни несреќи 
изразено во % долж 
Коридор 10 

  6712 0%  56 16,6%13 

Намалено време на 
патување во % долж 
Коридор 1014 

103 0% 85,5 17%15 

Извештај на ЕУ кој ги сумира резултатите од оценувањето за ИТС проектите имплементирани во Европа меѓу 
1994 и 1998 година открива дека динамична сигнална контрола може да го намали времето на патување за 17%, 
зголемувајќи на 20% кога стратегиите за динамична сигнална контрола се интегрирани со информации и насока16. 
Студија на САД посочува дека еден DMS (Динамични знаци за пораки) веројатно ќе намали 100*(1-EXP (-0.181)) = 
16.6% од сообраќајките годишно, кога се контролирани други фактори во моделот.17 

Придобивките од подобрувањата на ИТС ќе започнат по 1 година од инсталирањето на системите, а животниот 
век на ИТС опремата е 10 години (инсталација во 2020 година, придобивки од 2021 до 2031 година). Просечниот 
број на камиони на коридорот е со годишен раст еднаков на проектираниот БДП раст.18 

Во Северна Македонија, се смета дека ИТС ќе го намали времето на патување за 17% врз основа на 
горенаведениот извештај на ЕУ и сообраќајките за 16,6% според горенаведената Студија на САД. 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Употребата на информатичките и комуникациските технологии во областа на транспортот, поврзано со 
инфраструктурата, возилата и корисниците брзо станува едно од најважните области во ЕУ за подобрување на 
капацитетот на мрежата, мобилноста на патниците и според тоа ќе ја подобри економската продуктивност. Во 
земјите од Западен Балкан, ИТС би поддржало подобрувања во управувањето на застојот, детекција на несреќи и 
поправки, совети за пренасочување, информации во времето на патување и подобро предвидување на време на 
патување. Усогласувањето или интероперабилноста на системите е исто така важно за непречен и безбеден 
транспорт на граничните премини. 

Интелигентниот систем за управување на транспортот и сообраќајот ќе обезбеди значително подобрување во 
резултатите на тековниот сообраќаен проток преку намалени застои како резултат на навременото известување и 
пренасочување на сообраќајот. Најголемото влијание се очекува да биде зголемување на безбедноста и заштеда 
на времето за патување. Вкупното време на патување ќе се намали како резултат на координацијата на 

                                                           
12Во согласно со податоците за 2017 година доставени од ЈПДП 
13Користејќи ги претпоставките во погоренаведената Студија од САД  
14Во обичен сообраќај исклучувајќи го времето на чекање на граничните премини 
15Користејќи ги претпоставките во погоре наведениот ЕУ извештај  
16CODE, 2000, “Network and Traffic Management: Final Area Report” for the “Telematics Applications for transport within the Fourth Framework 

Program”. Available on: 
http://collections.internetmemory.org/haeu/20161215121151/http://cordis.europa.eu/pub/telematics/docs/tap_transport/netrama.pdf, accessed Feb 15, 
2018. 

17 Oh J. et al. (2015), Michigan Department of Transportation, “Costs and Benefits of MDOT Intelligent Transportation System Deployments”. 
18Според податоци од SEETO, ЕУ и Националната Царина, пресметано од 2015 година, ажурирано преку линеарна регресија за 2018 година. 
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навремениот информатички систем за корисниците на патот долж Коридорот X. Поради раното предупредување 
за можни застои од страна на системот, заштедите на време преку исклучување на доцнењата ќе им овозможат 
на корисниците да ги намалат нивните патни трошоци и според тоа Коридор X ќе биде поконкурентен за 
користење, особено за меѓународен транспорт. Компаниите кои извршуваат транспортни активности ќе имаат 
помали трошоци и намалено време на транспорт. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

По ревизијата на проектот завршува финансиската конструкција. Средствата се планирани да бидат обезбедени 
преку заем за проекти од WBTTF.  

Белешка: Поради чувствителниот период (Објавување на тендер за ИТС проект) овие податоци нема да бидат достапни за 
јавна употреба. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Имплементацијата на овој систем ќе има директно краткорочно влијание на компаниите кои работат со овој тип 
опрема преку зголемување на бројот на вработените. Во рамките на регионалниот проект од кој оваа мерка е дел, 
се планира да се преземе родово истражување кое ќе открие некои недостатоци кои постојат околу пречките со 
кои се соочуваат жените трговци во спроведување на трговијата низ земјите од Западен Балкан на нив на фирма. 
Резултатите ќе бидат искористени за потенцијални интервенции за да им помогнат на жените да ги водат 
бизнисите.19 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

ИТС ќе има за цел да ги контролира, главно влијанијата врз животната средина на одредени градежни локации. 
Во фазата на употреба, влијанијата главно ќе се однесуваат на прашања поврзани со сообраќајната безбедност 
во текот на измените, вклучително за контрола на ИТС системите. Ниту едно од влијанијата не се очекува да биде 
од голем обем или неповратно. Освен воведувањето системи за рано предупредување за следење и посочување 
на ризиците на патната мрежа од климатските промени, станиците за временска прогноза кои ќе бидат 
инсталирани во рамките на ИТС ќе собираат податоци и ќе ги следат емисиите на стакленички гасови од патниот 
транспорт (особено емисиите од загадувачите на климата со краток век (SLCP) поврзани со загадувањето на 
воздухот. Овие податоци се недоволни за сите регионални учесници кои ја зголемуваат нивната вредност за 
понатамошно истражување поврзано со управувањето на квалитетот на воздухот и климатските активности. 
Информациите што ќе бидат собрани преку системите за следење на емисиите на стакленичките гасови (SLCP) 
ќе помогнат во поврзување на специфична климатска промена и приоритетите за развој (на пример олеснување, 
адаптација и подобрување на квалитетот на воздухот) и ќе бидат важна поддршка за владите од земјите на 
Западен Балкан 6 во развојот на регулаторните и политичките реформи и институционалното зајакнување за 
поттикнување на развој на ниски емисии. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност на 
случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Пролонгирање на активностите за 
завршување на проектот 

Средна 
Редовно следење на имплементацијата на 
активностите 

Доцнење во усвојување на соодветно 
законодавство и подзаконски акти за 
овој тип системи 

Средна 
Користење на техничката помош на ЕУ (TAIEX) 
за подобро и поефикасно приближување на 
законодавството 

5.3.2 Секторски развој 

5.3.2.1 Развој на земјоделскиот сектор 
Земјоделството игра важна улога во македонското општество, но се карактеризира со големи регионални разлики.  

                                                           
19http://documents.worldbank.org/curated/en/919401555624976466/pdf/Western-Balkans-Trade-and-Transport-Facilitation-Project.pdf 
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Согласно податоците од Државниот завод за статистика (ДЗС), секторот за земјоделство, шумарство и рибарство 
учествуваше во структурата на БДП со 9,2 % во 2016 година и 7,9 % во 2017 година. Неговото учество во вкупната 
бруто додадена вредност (БДВ) е 9,4% во 2017 година. Во вкупната бруто-додадена вредност во земјоделството 
на Северна Македонија, најголемо учество има Југоисточниот Регион со 29,7%, потоа Пелагонискиот регион со 
22,1 %, додека најмало учество имаат Североисточниот и Југозападниот Регион со 4,2%. Најголемо учество во 
создавањето на вредноста на растителното производство во Северна Македонија има Југоисточниот Регион со 
35,9 %, додека во создавањето на вредноста на добиточното производство, најголемо учество има Пелагонискиот 
Регион со 19,9 % (ДЗС). 

Бруто додадената вредност во 2017 година се намали за 12,8% во однос на 2016 година. Производството на 
земјоделска „деловна гранка“ за 2017 година се намали за 9,5% во однос на 2016 година. Вредноста на 
земјоделското производство во 2017 година придонесува со скоро 90% во вкупната производна вредност во 
земјоделската „деловна гранка“. Во исто време, неговото учество во вработувањето е 16,2% во 2017 година, а кај 
деловните субјекти 15,7% што претставува умерено намалување во однос на изминатите години (ДЗС).  

Создавањето работни места претставува најголем приоритет во Северна Македонија, а понатамошното 
модернизирање и развој на земјоделско-прехранбениот сектор може да создаде работни места и економски 
развој. Руралните области во Северна Македонија се соочуваат со многу структурни и социо-економски 
предизвици. 

Согласно критериумите кои се дефинирани во Список на рурални средини и рурални заедници („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.89/11) вкупната рурална област покрива 88,7% од територијата на 
Република Северна Македонија (вклучувајќи 62 општини), каде што живеат 985.000 граѓани или 47,5 % од 
вкупното население. 

Руралната економија главно е претставена од малите претпријатија (вклучително и микро претпријатијата) кои 
својата економска активност ја фокусираат на локалните/регионалните пазари. Речиси сите претпријатија од 
примарното земјоделско производство претежно се лоцирани во руралните региони. Прехранбената индустрија 
(освен за месни преработки и кланици) се наоѓаат во руралните средини поради близината на суровините од 
земјоделството. Главните предизвици за развој на микро и малите претпријатија кои се во значително голем број 
во Република Северна Македонија (наведени и во Стратегијата за МСП на Северна Македонија) се следни: 
неповолното деловно опкружување вклучувајќи ги и предизвиците од постојаност на регулативата, недоволен 
пристап до услуги за деловен развој, ограничен пристап до финансии, недостаток на претприемничка култура, 
ниска продуктивност, низок степен на иновативност, итн. Дополнително на ова, ако се има предвид и големиот 
диспаритет на регионален развој, како и развојот на урбаните наспроти руралните заедници, недостатокот на 
основна инфраструктура која е дел од деловното опкружување, развојот на деловни активности во руралните 
средини е уште поотежнат притоа креирајќи основни структурни бариери. 

Примарното земјоделско производство се карактеризира со ниска продуктивност и со ниски приходи. 
Растителното производство во периодот до 2018 година се карактеризира со намалување на површините под 
житни култури и зголемување на површините под домати, а бројот на родните стебла јаболка и на пенушките 
винова лоза бележат пораст. Во 2018 година, бројот на овците бележи опаѓање, додека бројот на говедата е во 
пораст. Бројот на свињите варира од година на година. Производството на свинско месо е во пораст во 2018 
година. (ДЗС). 

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. Невработеноста кај работоспособното 
рурално население најзастапена е кај возрасната група од 25-49 години. 

Бројот на земјоделски стопанства на ниво на Република Северна Македонија според последното структурно 
истражување на ДЗС покажува дека вкупниот број на земјоделски стопанства изнесува 178.125, од кои 99,8% (т.е. 
177.845) се индивидуални земјоделски стопанства (ИЗС) и нивниот број во апсолутна вредност се зголемил за 
4,2% споредено со 2013 година (кога апсолутниот број изнесувал 170.885). 

Просечната големина на земјоделските стопанства во 2016 година изнесува 1,8 ха и 2,1 добиточни единици. 
Додадената вредност по работник во земјоделството, како мерка на продуктивноста на земјоделството, во 2016 
година изнесува 19.127 и е 2/3 од просекот на ЕУ кој изнесува 29.425. 87,5% од расположливото земјиште е 
користено земјоделско земјиште (КЗЗ) (пораст за 2 п.п. од 85,5% во 2013 година), делумно и како резултат на 
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падот на површината на вкупното земјиште со кое располагаат индивидуалните земјоделски стопанства. 
Деловните субјекти располагаат со 15% од вкупно користеното земјоделско земјиште. 

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, погодни за земјоделско производство. Дополнително, ќе се изврши 
ревизија на веќе доделеното државно земјоделско земјиште и категоризација според квалитетот, од што ќе зависи 
големината и времетраењето на концесијата. Овој процес се очекува да придонесе кон подобрување на 
продуктивноста, зголемен физички обем и квалитет на земјоделските производи и подобрена конкурентност на 
земјоделското производство како на домашниот така и на странските пазари. 

Трговскиот дефицит во 2018 година се зголеми за 10,3% во однос на 2017 година. Зголемувањето на трговскиот 
дефицит во земјоделско-прехранбената индустрија ја одразува слабата конкурентност на секторот. Земјата е 
нето-увозник на земјоделско-прехранбени производи, а извозот на тутун, вино, овошје, зеленчук и јагнешко месо 
се карактеризира со трговски вишок.  

 

Мерка 4: Подобрување на системите за наводнување 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за спроведувањето се прикажани во Табела 11. 
Капиталните инвестиции во водостопанството преку изградба на брани и нови системи за наводнување се веќе 
започнати и ќе продолжат и во наредниот период. Крајната цел на инвестициите во водостопанството е 
зголемување на наводнуваните површини во земјата на ниво на инсталиран капацитет (144.000 ха), и постепено 
проширување на хидросистемите да се постигне целта за наводнувана површина на 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 десетгодишен плански документ  „Инвестициски 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. 
Освен изградба на брани се планира изградба и на хидро системи за наводнување (ХС): 

- ХС Конско, после завршување со изградбата на брана Конско - Гевгелија,  
- ХС Лисиче – Велес, (систем за наводнување на брана Лисиче),  
- ХС Злетовица - Пробиштип, (систем за наводнување на брана Кнежево),  
- ХС Јужен Вардар - Гевгелија– во тек на изградба, 
- ХС Равен – Речица  - Полог, во тек на изградба, 
- ИПА мали системи за наводнување до 300 ха. 

Во рамки на оваа мерка се предвидува нова активност која би станала дел од мерката во 2020 година, а се 
однесува на рехабилитација и изградба на четири системи за наводнување во рамки на речниот слив на Река 
Вардар. Целта на оваа активност е одржливо зголемување на земјоделскиот аутпут (производство и 
продуктивност) во рамки на четирите избрани системи за наводнување преку подобрена достапност и ефикасно 
користење на водните ресурси. Се очекува имплементацијата на активноста да биде во рамки на 72 месеци во 
периодот од 2021 – 2025 година. Проценетата вкупна вредност на активноста изнесува околу 110 милиони евра, 
од кои 80 милиони евра ќе бидат обезбедени од заем, 2,8 милиони евра од грант и 27,2 милиони евра буџетско 
учество. Бидејќи подготовката и потпишувањето на договорите е во тек, оваа активност се очекува да биде дел од 
оваа мерка од следната ПЕР (2021-2023). 
Институционалната поставеност на секторот наводнување и одводнување се состои од централизирано 
управување преку Акционерско друштво во државна сопственост со централа во Скопје и 14 подружници. Постои 
можност и земјоделците да бидат вклучени во управувањето со наводнувањето преку нивно здружување во 
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земјоделски задруги надлежни за управувањето со наводнувањето на ниво на дистрибутивна мрежа за 
наводнување. 
 

Активности 2020 2021 2022 
Изградба на брана 
Конско 

Продолжување на 
градежни активности 

Продолжување на 
градежни активности Завршување со градба 

Изградба на брана 
Речани 

Продолжување на 
градежни активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Изградба на систем за 
наводнување Равен - 
Речица 

Продолжување на 
градежни активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Завршување со градба 

Изградба на брана на 
Река Слупчанска 

Започнување на 
процедура за 
добивање на градежна 
дозвола 

Почеток на градежни 
активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Втора и трета фаза од 
ХС Злетовица 

Завршување на 
преговорите со ЕИБ за 
финансирање и 
започнување со 
тендерирање 

Почеток на градежни 
активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Втора фаза од Програма 
за наводнување Јужен 
Вардар 

Продолжување на 
градежни активности 

Продолжување на 
градежни активности 

Завршување на 
градежни активности 

ИПА мали системи за 
наводнување 

Завршување на 
изградба на 3 системи 
со започната постапка 
за јавна набавка во 
2019. Завршување на 
изработка на техничка 
документација на 
останатите 5 системи. 

Започнување и 
завршување на 
изградба на 3 други 
системи. Започнување 
градба на 2 други 
системи. 

Завршување на 
градбата на 2 системи 
започнати во 2021. 

Корисник на оваа мерка за спроведување на капиталните инвестиции во водостопанството е Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 
За секој од наведените започнати 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. 

2. Индикатори на резултат 

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 34.925 ха). Ова ќе биде постигнато со имплементација 
на мерката и изградбата на трите нови брани и деветте системи за наводнување. 

Согласно претходното, клучните индикатори за мерката се: 

- Изградени три брани – Конско, Речани и Слупчанска;  
- Изградени девет системи за наводнување кои ќе покријат 14,350 ха земјоделско земјиште можно за 

наводнување; 
- Ново земјоделско земјиште од 14.350 ха опфатено со системи за наводнување и можно за наводнување. 

Индикатор 
Почеток  

(2018) 
 

Интермедијарен 
таргет (2023) 

Таргет (2025) 

Изградени три брани - 1 2 
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Изградени девет (9) системи за наводнување - 6 9 

Нови 14,350 ха земјоделско земјиште можно за 
наводнување 

- 13.125 ха 14.350 ха 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Подобрување на условите за живот на земјоделската популација и одржливо зголемување на земјоделскиот 
аутпут (производство и продуктивност) во рамки на системите за наводнување вклучени во мерката, преку 
подобрена достапност и ефикасно користење на водните ресурси. Приходот на земјоделските стопанства се 
очекува да биде зголемен во период од 3-5 години после имплементација на мерката.  

Пристапот на земјоделците до сигурно наводнување ќе придонесе за одржливо земјоделско производство, преку 
можноста за одгледување на профитабилни земјоделски култури чие одгледување зависи од наводнување, како и 
преку можноста за остварување на поголеми приноси на постоечките земјоделски култури чии приноси без 
наводнување се драстично помали (пченка 2320/6700кг/ха, житарици 2530/4500кг/ха, лозје 7000/30000кг/ха, 
луцерка 3,000/16,000кг/хаитн.). 

Дополнително, имплементацијата на мерката ќе овозможи производство на електрична енергија со изградба на 
хидроелектрани на браните кои ќе бидат изградени во рамки на мерката. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупниот трошок на мерката за периодот 2020-2022 година е проценет на околу 156.7 милиони евра, од кои 91.5 
милиони евра од централен буџет, 3 милиони евра ИПА фондови, 4.3 милиони евра грантови и 57.9 милиони евра 
заеми. 

Активности/милиони евра 

Потрошено 
заклучно со 
Октомври, 

2019 

2020 2021 2022 

Изградба на брана Конско 
Базна година: 2017 

14.0 12.2 14.4 0 

Изградба на брана Речани 
Базна година: 2018 

0.8 9.8 7.2 13.7 

Изградба на систем за наводнување Равен – Речица 
Базна година: 2018 

2.6 8.0 4.1 0 

Изградба на брана на Река Слупчанска 
Базна година: 2019 

0.4 0.0 3.0 6.0 

ХС Злетовица втора и трета фаза 
Базна година: 2020 

0.0 7.2 9.6 37.5 

Јужен Вардар втора фаза 
Базна година: 2018 

4.0 6.8 9.2 0 

ИПА - Подготовка на тендерска документација за 
изградба на мали системи за наводнување до 300 ха 
Базна година: 2018 

3.3 3.0 3.0 1.5 

Белешка 1: Целта на колоната “Потрошено заклучно со октомври 2019” во табелата во делот 4 е да се има претстава за 
вкупната вредност на секоја активност: потрошени средства од почетокотот на активноста (базна година) плус износите на 
планираните средства за наредните години ја даваат вкупната вредност на секоја активност. 
Белешка 2: Разликите во вредностите на проценетите трошоци на активностите и влијанието врз буџетот за планскиот 
период 2020-2022 година и претходниот плански период 2019-2021 година, произлегуваат од следните причини: 

- Проценетите трошоци планирани за следната година не се секогаш исти со оние кои се одобрени со реалниот Буџет 
- Долгиот процес на добивање на потребните дозволи и одобренија за градба можат да бидат причина за каснење во 

реализацијата на активностите и плаќањата. 

Белешка 3: Три активности од оваа мерка треба да завршат во 2022 година. После завршувањето со изградбата на брана 
Конско, Хидро системот Равен – Речица и Јужен Вардар втора фаза, активностите за управување и одржување на 
изградените објекти ќе бидат во надлежност на АД Водостопанство на Република Северна Македонија, но во некои случаи и 
во надлежност на земјоделски задруги надлежни за наводнување. 
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5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост 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. Очекувано влијание врз животната средина 

Во текот на изработката на проектната документација за секој од капиталните проекти изработени се Студии или 
Елаборати за оценка на влијанието врз животната средина. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 
Веројатност на 

случување 
(ниска или висока) 

Планирани активности за надминување 

Долг процес на добивање 
потребни дозволи и одобренија 
за градба 

Висока Зголемена соработка помеѓу надлежните институции 

Долг процес на експропријација 
на земјиште 

Висока 

Зголемување на капацитетот на канцелариите на 
институцијата Државен правобранител во постапување и 
процесирање на барањата за експропријација до 
Министерство за финансии – Управа за имотно правни 
работи, подрачни одделенија 

 

Мерка 5: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за имплементацијата на мерката се прикажани во Табела 
11. 
Тековните активности за консолидација на земјиштето се одвиваат во рамките на проектот на ИПА 2015 
„Имплементирање на националната програма за консолидација на земјиштето“. Идентификувани се вкупно 23 
потенцијални проекти, врз основа на национална физибилити студија и проценка на интересот на сопствениците 
на земјиштето и другите фактори на влијание врз микро локациите низ целата земја. 
При спроведувањето на двата пилот - проекти за консолидација во определени региони во земјата во периодот од 
2014 – 2016 година беа утврдени низа пречки и недоречености во постојното законско решение кои го 
оневозможуваат спроведувањето на консолидацијата на земјоделско земјиште во постапките на распределба и 
размена на земјиште. Од тие причини во 2018 година се усвоија измени и дополнувања на Законот за 
консолидација на земјоделско земјиште како додека нови подзаконски акти беа усвоени во 2018 година, а 
процесот на подготовка на вторите измени на законот се планирани во последниот квартал од 2019 година.  
Очекуваните ефекти од процесот се намалување на фрагментацијата на земјишните парцели, нивно групирање, 
подобрена форма на парцелите за примена на современи техники и технологии на производство, зголемување на 
просечната големина и обезбедување пристап до парцели за нови или рехабилитирани системи за наводнување 
и до обновената или новоизградената патна инфраструктура.  
Активностите се реализираат согласно Националната стратегија за консолидација на земјоделско земјиште 2012-
2020 година. 

а. Планирани активности во 2020 година 

- Продолжување со јакнењето на капацитетите на МЗШВ, особено на подрачните единици и на Секторот за 
консолидација на земјоделско земјиште размена и идентификација на земјишни парцели, 

- Продолжување со обука на даватели на услуги за подготовка на планови за прераспределба и на 
планови за инфраструктура, 

- Финализација на 4 нови консолидациони постапки, 
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- Финализација на 4 планови за инфраструктура и изградба на истата, 
- Финализација на 4 анализи за влијанието на животната средина во подрачјата каде што се спроведува 

консолидација на земјоделско земјиште, 
- Користење на мерката за консолидација на земјиштето (под-мерка 124) од Националната програма за 

земјоделство и рурален развој. 
 
Забелешка: Бидејќи во тек е дискусија за продолжување на проектот помеѓу институцијата корисник, организацијата за 
спроведување и донаторот, активностите планирани за 2020 година според тековниот проектен документ можат да бидат 
предмет на измена. 

б. Планирани активности во 2021 година 

- Спроведување на активности за консолидација на земјиштето во рамките на проектот на ИПА 2019 
„Имплементирање на Националната програма за консолидација на земјиштето“ (4 проекти за 
консолидација). 

в. Планирани активности во 2022 година 

- Спроведување на активности за консолидација на земјиштето во рамките на проектот на ИПА 2019 
„Имплементирање на Националната програма за консолидација на земјиштето“ (4 проекти за 
консолидација). 

Почетна година за мерката е 2016 година. 

2. Индикатори на резултат 

Зголемени консолидирани области на земјоделско земјиште. 
Основни показатели: Број на земјоделски стопанства(192.000 во 2010 година); Просечна големина на земјоделско 
земјиште по земјоделско стопанство (1,47 ха во 2010 година); Земјоделски стопанства кои зафаќаат површина од 
3 или повеќе ха (11% во 2007 година). 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Подобрувањето на структурата на земјоделските имоти преку окрупнување на земјоделските парцели и добивање 
поголеми и подобро обликувани земјоделски површини треба да го олесни усвојувањето на новите земјоделски 
технологии што ќе доведат до ефикасен земјоделски сектор. Придобивките од консолидацијата на земјиштето во 
земјите на ЕУ покажуваат зголемување на бруто приходот на земјоделците и намалување на работното време во 
оваа област. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупните трошоци за спроведување на Стратегијата за консолидација на земјоделско земјиште се обезбедени од 
ИПА II и ФАО во вкупен износ за целокупниот период на спроведување од 2.561.189 евра, од кои 1.001.189 евра 
во 2018 година, 900.000 евра во 2019 година и 660.000 евра во 2020 година. Вкупно 250.000 евра се предвидени 
со мерката за консолидација на земјиште од националниот буџет финансирани преку Националната Програма за 
поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2019 година. Буџетските импликации за националниот буџет 
во однос на консолидација на земјиште финансирано преку Националната Програма за поддршка во 
земјоделството и руралниот развој ќе бидат предмет на понатамошни идни планирања за 2020 и 2021 година.   

Забелешка: Според ИПА 2019 (донација на ЕУ) се проценува дека ќе бидат распределени вкупно 1.000.000 евра, со годишни 
трошоци од 500.000 евра за 2021 и 2022 година. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Резултатите од различни истражувања на проектите за консолидација на земјиште покажуваат дека многу 
заедници во кои е спроведена консолидација на земјиште покажуваат зголемување на бројот на создадени нови 
работни места.  
Новата законска рамка за поддршка на имплементацијата на постапките за консолидација на земјоделско 
земјиште особено го акцентира родовото прашање, преку обезбедување механизми за инклузија на жените во 
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процесите на носење одлуки преку гарантирање на нивните права како законски заеднички сопственици со 
нерегистрирано право на сопственост на земјоделското земјиште за имот стекнат во брачна заедница. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Процесот на консолидација на земјиштето, како што е регулирано во националната правна рамка, главно е 
направено со цел да се подобри модернизацијата на земјоделското производство и да се подобрат националните 
и руралните економски придобивки од земјоделството. Како такво, тој е регулиран и спроведен за решавање на 
релевантните процедури за животната средина и загриженоста. Имено, процесот на консолидација на земјиштето 
е во согласност со просторно и физичко планирање и вклучува правни и технички мерки за да се обезбеди 
проценка на влијанието врз животната средина и мерки за ублажување за влијанието врз животната средина во 
фаза на специфични видови на развој на руралната инфраструктура. Покрај тоа, целите на консолидацијата на 
земјиштето утврдени во правната рамка предвидуваат цели кои се директно поврзани со заштитата на животната 
средина, како што е консолидација заради проширување на заштитените животни области и пошумување. 
Покрај тоа, самата консолидација на земјиштето има значително влијание како мерка за ублажување и 
прилагодување на климата и понатаму се осврнува на другите клучни индикатори за животната средина, 
релевантни за заштита и управување со природните ресурси на еколошки одржлив начин. Поконкретно, преку 
примена на консолидација на земјиштето, растојанијата помеѓу земјоделските парцели се значително намалени, а 
ефективноста на земјоделскиот процес како што е управувањето со почвата, наѓубрувањето и заштитата на 
земјоделските култури е драстично зголемена. Ова има директно влијание во намалувањето на емисијата на CO2 
во земјоделскиот сектор, при што помала употреба на машини (фосилни горива) остварува исти или поголеми 
земјоделски аутпути (произведени култури) на истата површина на земјиште. Покрај тоа, консолидацијата на 
земјиштето го подобрува природниот пејзаж и го штити земјиштето од ерозија на почвата со создавање 
подобрена земјишна структура и  мелиоративна инфраструктура и инфраструктура за наводнување. 

7. Потенцијални ризици 

Долг процес на спроведување на постапките за консолидација и институционална и организациска подготвеност 
на останатите засегнати државни органи и институции да ги прифатат и поддржат бараните постапки за 
спроведување консолидација на земјоделско земјиште. Ризикот од недостаток на доверба врз основа на лошото 
искуство во минатото ќе се решава со транспарентно управуван процес на консолидација на земјиштето со 
запишување на сите учесници во областа на консолидацијата. Добивањето согласност од сопствениците на 
земјиштето за крајниот резултат на консолидацијата на земјиштето дополнително ќе помогне да се надмине 
ризикот. Пристапот за консолидација на земјиштето, кој ќе биде употребен/имплементиран, се базира на 
најдобрите практики на земјите од ЕУ за спроведување консолидација на земјиштето. 
Понатаму, ризиците и континуираните олеснувачки акции на процесот на вклучување во главните текови на 
спроведувањето на Националната програма за консолидација на земјиштето се прикажани на табелата подолу. 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Секторот за консолидација на 
земјиште е недоволно екипиран 

Средна  Широка комуникација, застапување, дијалог за политики 

Процеси поврзани со 
регистрирање на земјиште кои го 
попречуваат процесот на 
консолидација на земјиште 

Средна  

Правилно избирање на проекти, интегрирање на специфични 
процедури и вклучување на правна експертиза. Обезбедување на 
соодветна координација помеѓу МЗШВ и Агенција за катастар на 
недвижности 

Негативна слика за 
консолидација на земјиштето 
како резултат на минатите 
искуства 

Средна  

Широка комуникација, комбинирање на дизајнирање на проектите со 
други мерки, партиципативни процеси/процеси на отворено 
планирање, користење добри примери од пилотите (на пример од 
тековните проекти за консолидација на ФАО) 

Неисполнување на разни 
инструменти на политики 

Средна 
Солидна координација помеѓу различни агенции, активности за 
комуникација и подигнување на свеста, фокусирање на креаторите на 
политики, зајакнат дијалог за политиките 

 

Мерка 6: Земјоделски задруги 
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1. Опис на мерката 

Оваа мерка продолжува од минатата година, деталите за спроведувањето 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 ЕУ проектот „Поддршка за развој на 
земјоделските задруги во Република Македонија“. Поддршката од националниот буџет се исплаќа на два начина, 
100% враќање на трошоците за управување и 90% кофинансиран износ за набавка на механизација.  

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, механизација и средства за инвестиции.  

Во регистарот на земјоделски задруги досега се запишани 54 земјоделски задруги, од кои 7 се од голем обем, 
останатите 47 се од мал обем, со вкупен капацитет од околу 1.530 хектари обработлива површина, 6.000 пчелни 
семејства, 900 грла говеда, 500 кози и 12.000 овци. Вкупниот број земјоделски стопанства здружени во задруги е 
околу 560. Постапката за регистрација во МЗШВ е многу едноставна и трае помалку од 5 работни дена. 

а. Планирани активности во 2020 година 

Дел од планираните активности за 2019 година не започнаа со спроведување во планираната година, па поради 
тоа се поместуваат во 2020 година. Планираните активности за 2020 година се поместуваат во 2021 година, 
додека планираните активности за 2021 година се поместуваат во 2022 година. 

Активност Опис 

1.Обезбедување континуирана финансиска 
поддршка за задруги (продолжува од претходниот 
период) 

- Помош за основање и функционирање на земјоделски задруги; 
- Инвестиции за примена на заеднички производни практики за 
усогласување на стандардите за квалитетот на земјоделските 
производи или за производство на земјоделски производи со 
повисок квалитет и 
-Организирање на информативни и промотивни активности за 
земјоделски производи. 

2. Ревидирање на правната рамка за земјоделски 
задруги така што кооперативните принципи се 
подобро исполнети 
 

- Закон за задруги; 
- Закон за земјоделство и рурален развој; 
- Закон за водостопанство; 
- Закон за вршење на земјоделска дејност и 
-Закон за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност. 

3.Развивање систем за следење на 
функционирањето на земјоделските задруги и 
ефективноста на националните мерки за 
поддршка 

- Мониторинг и евалуација на економските активности на 
земјоделските задруги 
- Проценка за користењето на националните мерки за поддршка 
- Подобра размена на информации помеѓу Министерството и 
земјоделските задруги 

4. Поттикнување на процесот на пазарно – 
ориентирано здружување на земјоделците во 
задруги 

- Оптимизација на производни трошоци и заедничка набавка или 
производство на материјали за производство  
 

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

- Воведување на заеднички операции за складирање и маркетинг на 
земјоделски производи или доработка, финализација и 
дистрибуција на земјоделски производи и  
- Воведување и заедничка примена на повисоки стандарди за 
квалитетот на земјоделските производи. 

б. Планирани активности во 2021 година 

Активност Опис 

1.Обезбедување континуирана финансиска 
поддршка за задруги (продолжува од 
претходниот период) 

- Помош за основање и функционирање на земјоделски задруги; 
- Помош за премии за осигурување; 
- Инвестиции за набавка на земјоделска механизација; 
- Инвестиции за примена на заеднички производни практики за 
усогласување на стандардите за квалитетот на земјоделските производи 
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или за производство на земјоделски производи со повисок квалитети и 
-Организирање на информативни и промотивни активности за 
земјоделски производи.   

2. Поддршка за стекнување со Заштитени 
ознаки за квалитет на земјоделски и 
прехранбени производи  

- Обука и едукација на членовите и управителите на земјоделските 
задругите во однос на поволностите што се нудат при стекнување со 
Заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и прехранбени производи 
и 

3.Поддршка наменета за инвестиции во 
преработка, финализирање и пласман на 
земјоделски производи (продолжува од 
претходниот период) 

- Воведување на заеднички операции за складирање и маркетинг на 
земјоделски производи или доработка, финализација и дистрибуција на 
земјоделски производи и  
- Воведување и заедничка примена на повисоки стандарди за квалитетот 
на земјоделските производи. 

в. Планирани активности во 2022 година 

Активност Опис 

1.Обезбедување континуирана финансиска 
поддршка за задруги (продолжува од 
претходниот период) 

- Помош за основање и функционирање на земјоделски задруги; 
- Инвестиции за примена на заеднички производни практики за 
усогласување на стандардите за квалитетот на земјоделските производи 
или за производство на земјоделски производи со повисок квалитети и 
-Организирање на информативни и промотивни активности за 
земјоделски производи. 

2.Поддршка за модернизација и иновативно 
управување со земјоделските задруги 

-Воведување и употреба на современи технолошки достигнувања и 
промовирање на иновативни практики на инвестиции за модернизација 
на земјоделските задруги. 

3.Поддршка наменета за инвестиции во 
преработка, финализирање и пласман на 
земјоделски производи (продолжува од 
претходниот период) 

- Воведување на заеднички операции за складирање и маркетинг на 
земјоделски производи или доработка, финализација и дистрибуција на 
земјоделски производи и  
- Воведување и заедничка примена на повисоки стандарди за квалитетот 
на земјоделските производи 

2. Индикатори на резултат 

Индикатор 2020 2021 2022 
Број на земјоделски задруги на крајот од секоја година 64 74 84 
% од придонесот на земјоделските задруги за формирање на вредноста на 
земјоделското производство - бруто земјоделско производство 

5 10 15 

% од млади земјоделци (под 40 години) членови на земјоделските задруги 23 25 27 
% на жени вклучени во земјоделски кооперативи 19 20 21 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Формирањето 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. Инвестициите во маркетинг и 
сертифицирање на производите се клучни за развојот на задругите во наредниот период. 

Земјоделските задруги претставуваат еден од столбовите 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. 

Модернизацијата на дистрибуцијата 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. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 
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Вкупните трошоци за реализација изнесуваат 6.360.000 евра, од кои за 2020 година: 2.440.000 евра, за 2021 
година: 2.860.000 евра и за 2022 година: 1.060.000 евра. Деталната распределба на средствата е прикажана во 
Табела 10б. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Развојот на земјоделските задруги се очекува да 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 на 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 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 54 лица се вработени како управители на постојните задруги. Се очекува оваа бројка да биде двојно 
поголема со вработување кадар за работа со машини ако се земат предвид новите инвестиции во модернизација 
на земјоделското производство. Исто така, ќе се формираат нови задруги така што бројот на вработените ќе биде 
уште поголем. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Земјоделските задруги се сметаат за потенцијални организациски средства за одржлив развој заради нивните 
повеќекратни цели и разновидни улоги. Особено, се очекува многу од земјоделските задруги бидејќи тие главно 
зависат од активности засновани на природни ресурси, каде што прашањата за одржливоста се централна грижа. 

Управувањето со природните ресурси на одржлив начин е гаранција за обезбедување на долгорочен развој на 
земјоделството. Оттука прифаќањето на еколошкиот пристап при практикување на земјоделството од страна на 
земјоделските задруги со зачувување и унапредување на природните ресурси во руралните средини, ќе биде 
еден од приоритети на самите земјоделски задруги.  

Задругарството ќе биде модел на одржливо земјоделство кое води сметка за заштитата на животната средина и 
биодиверзитетот. Земјоделските задруги во следниот период треба да го спроведуваат концептот на „зелено“ 
земјоделство како логичен и природен начин на извршување на нивните земјоделски активности. Во прифаќањето 
и спроведувањето на агроеколошкиот пристап во земјоделската активност земјоделските задруги ќе бидат 
поддржани од страна на државните земјоделски политики преку мерките од земјоделските политики.   

Заштитата и подобрувањето на физичките, хемиските и биолошките услови на почвата, редуцирањето на 
проблемите на животната средина кои се поврзани со влијание на квалитетот на водата од земјоделските 
активности и ефикасното користење на водата во земјоделството, постепено преку барањата за вкрстена 
сообразност треба да станат вообичаени широко прифатени минимални услови во спроведувањето на 
земјоделското производство.  

Поддршката на земјоделските задруги на производство кое се базира на екстензивни методи на култивирање кои 
немаат негативно влијание на природата и обезбедуваат здрава храна за населението ќе продолжи и во следниот 
период со акцент на органското производство, со цел зголемување на домашната потрошувачка и обезбедување 
на суштинска долгорочна одржливост на самите земјоделски задруги.  

Ефикасното справување со отпадот, како и производството и употребата на енергија од обновливи извори и 
подобрување на енергетската ефикасност, треба истовремено да влијае, и на приходите на земјоделските 
задруги и на унапредената заштита на животната средина.   

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

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

Висока 

Овозможување приоритет на земјоделските задруги во 
доделување државно земјоделско земјиште. Треба да им 
се дадат дополнителни поени на земјоделските задруги 
во постапката за доделување државно земјоделско 
земјиште. 

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

Висока 

Да се оцени даночната политика во однос на 
индивидуалниот земјоделски производител наспроти 
членовите на задругите за да се обезбеди еднаков 
третман. Членовите на задругите се во неповолна 
положба, бидејќи плаќаат повеќе даноци отколку 
индивидуалните земјоделски производители, поради што 
се демотивирани да се придружат. 

5.3.2.2 Развој на секторот индустрија 
Индустрискиот сектор е темел на економијата кој е тесно поврзан со економскиот раст, инвестициите, извозот, 
вработувањето, истражувањето и развојот, продуктивноста, додадената вредност итн.  

Една од клучните карактеристики на домашниот пазар е неговата големина, тој 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 Северна Македонија, според 
податоците на ДЗС за 2017 година, само 5% од фирмите се извозници (3.493 фирми, оваа бројка во ЕУ е над 
13%)Во структурата на извозот доминираат фирми кои извезуваат во ЕУ. Големите компании кои извезуваат во 
ЕУ опфаќаат вкупно 78,4% од извозот на овој пазар. Повеќе од 50% од вредноста на надворешната трговија е 
концентрирана во првите 10 компании, додека на увозна страна сличен удел имаат првите 50 
компании20.Странските инвеститори во слободните економски зони учествуваат со речиси половина во извозната 
вредност.   
Од аспект на трошоците за иновации, нивното учество во БДП е 0,36% во 2017 година, додека таргетот на ЕУ 
2020 е 3% од БДП. Соработката меѓу универзитетите и индустријата е на ниско ниво. Помалку од 10% од фирмите 
имаат некоја редовна форма на соработка со универзитетите, освен ИТ и автомобилската индустрија каде што 
соработката е на повисоко ниво.  
Евалуацијата на Индустриската политика ги потврдува горенаведените сознанија и посочува дека главни 
проблеми за раст на економијата, односно проблемите со кои се соочува индустријата се:  

- ниска продуктивност и ниски 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 синџирот на вредности,  
- недостаток 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, 
- слаба усогласеност на образовните програми со потребите на пазарот на труд, што резултира со 

недостаток на адекватно обучена работна сила. 

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 зелена индустрија и зелено производство, поттикнување на извозот од 
преработувачката индустрија и создавање производствен сектор во кој се учи. 

5.3.2.3 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. 

                                                           
20 http://www.stat.gov.mk/pdf/2018/7.1.18.08.pdf 
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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) 
(WTTC21). 

Бројот на туристи е зголемен за 16,6% во 2017 година во споредба со 2016 година, при што 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, од кои бројот на ноќевања на домашни туристи е зголемен за 5,2%, додека тој на 
странските туристи е поголем за 22,8% (ДЗС). Главниот град Скопје и градот заштитен од УНЕСКО, Охрид, како и 
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, иако во изминатиот период и 
сè уште се изведуваат неколку активности. Зголемувањето на капацитетите за туризам и угостителство, како и 
подобрувањето на нивниот квалитет и ефикасност се предизвиците кои се очекува да бидат надминати со 
изработка на нова Стратегија за туризам. Покрај тоа, сите анализи покажуваат дека туристичкиот сектор се 
соочува со проблеми кога станува збор за јасни и насочени промоции, капацитети за апсорбирање новите туристи 
и за потребите за подобро управување со дестинации. 

Мерка 7: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 

1. Опис на мерката 

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

Мерката е насочена кон обезбедување поддршка и градење на капацитети за подобрување на животната средина 
и вештини заедно со насочени инвестиции во инфраструктурата, поддршка на туристички активности и промоција 
на дестинации, а исто така ќе помогне за подобро поврзување со сродните индустрии и малите и средни 
претпријатија. Поддршката се реализира на повеќе потенцијални туристички дестинации во земјата преку 
комбинација на инфраструктурни инвестиции, техничка помош и поддршка за градење на капацитети. 

Оваа мерка се спроведува преку 1) Програма за локална и регионална конкурентност и 2) Програма за 
зголемување на можностите за вработување на пазарот. 

a. Планирани активности во 2020 година 

Спроведувањето на активности планирани за 2019 година е продолжено до 2020 година. 
- Понатамошно спроведување на низа активности поврзани со воспоставување на процес на управување 

со дестинацијата и спроведување на концептот на организации кои ќе играат улога во управувањето со 
дестинацијата. 

- Имплементација на голема инфраструктура и мали грантови за инвестиции во рамките на шемата за 
грантови 

- Зајакнување на капацитетот за спроведување на активности на клучните владини институции, како и на 
приватниот сектор и граѓанските организации, со цел да играат активна улога во развојот на туризмот 

-  Подобрен пристап до меѓународните пазари, подобрување на управувањето со дестинациите и 
подобрување на услугите за туризам. 

б. Планирани активности во 2021 година 

Активностите за финансирање на инфраструктурните проекти се очекуваше да завршат во 2019 година. Сепак, 
имплементацијата на работите беше забавена, што е и причината што рокот за завршување на активностите 
поврзани со капиталните инвестиции во туристичкиот сектор е ревидиран да се случи до крајот од 2020 година. 
Инвестициите се главно во туристичката инфраструктура како надградба на општата инфраструктура во неколку 
географски области низ целата земја. 

                                                           
21 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/macedonia2018.pdf 
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Истовремено, акциите за подобрување на квалитетот на туристичките капацитети и туристичките услуги со 
започнување на втората фаза од проектот за зголемување на можностите за пазарот на вработување ќе траат до 
2023 година. 

в. Планирани активности во 2022 година 

Понатамошно спроведување на активностите на Програмата за зголемување на можностите за вработување на 
пазарот со акцент на авантуристичкиот туризам. 

2. Индикатори на резултат 

Индикатор 2020 2021 2022 

Број на туристи 
Годишен раст од 

3% 
Повеќе од  1.250.000 туристи 

годишно 
Повеќе од  1.500.000 туристи 

годишно 

Број на ноќевања 
Годишен раст   

од 2% 
Повеќе од 3.000,000 ноќевања 

годишно 
Повеќе од 3.100,000 ноќевања 

годишно 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Вкупните инвестиции во секторот за туризам кои интервенираат за подобрување на перформансите како на 
јавниот, така и на приватниот сектор, се очекува да ја унапредат услугата како од јавниот, така и од деловната 
страна, како од пазарната перспектива така и во однос на крајните корисници - туристите. Подобрената услуга на 
засегнатите страни ќе значи и зголемена конкурентност на секторот. 

Позитивните ефекти се видливи особено во специфичните под-индустрии каде веќе неколку години се прават 
инвестиции за подобрување на услугите. Досегашните инвестиции во специфична под-индустрија (алтернативен 
туризам) дадоа првични позитивни резултати и ги потенцираа индивидуалните географски региони во земјата да 
станат пожелни дестинации за овој специфичен сегмент од туристичкиот сектор подеднакво за домашните и за 
странските туристи. Оттука, се очекува дополнителна работа на развој на капацитети и инвестиции во 
алтернативна туристичка инфраструктура да има позитивен ефект врз субјектите и пазарот во иднина. Не се 
очекува, со оглед на специфичноста на оваа подружница, да се нарушат редовните трендови на пазарот, туку да 
се предвидат нагорни трендови на локалниот економски раст на општо ниво и да се подобри продуктивноста, 
квалитетот на услугите, врските и иновациите на ниво на деловни субјекти и други засегнати страни (безбедност, 
водичи и сл.). 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Вкупните средства за спроведување на мерката во наредните три години изнесуваат 14,1 милиони евра, од кои 13 
милиони евра до 2020 година. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Ќе се создадат нови работни места низ целиот синџир на вредности во туристичката индустрија, особено за 
младите луѓе и жените. Исто така, се очекува дека активностите ќе резултираат во ширење на ефектите врз 
другите индустрии и сектори во нивниот понатамошен раст и развој (образование, трговија, транспорт, итн.). 

Со оглед на тоа што родовата нееднаквост е особено распространета во руралните области, оваа мерка може да 
има позитивно влијание врз стапките на активност на жените. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Проектот содржи Рамка за управување со животната средина (ЕМФ) што ги опишува процедурите што треба да се 
следат за време на неговото спроведување со цел да се обезбеди соодветно решавање на проблемите со 
животната средина и раселување, како што може да станат неопходни во текот на спроведувањето на проектот. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случувањ
е 

(ниска или 

Планирани активности за надминување 



30 

висока) 

Ризици поврзани со управувањето со 
мерката и промената на нивото, како и 
одржливоста на поддршката на 
агенцијата за спроведување и на јавните 
субјекти кои се корисници на мерката 

Високо 

Силна комуникација со институциите, приватниот 
сектор, граѓанското општество и други релевантни 
чинители со цел да се одржи широка платформа за 
поддршка на реформите што ќе помогне во 
надминување на ризикот од несоодветно управување 
со активности 

Ниско ниво на соработка со засегнатите 
страни и ограничен капацитет за 
спроведување на мерката 

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

Потенцијални ризици од несоодветно 
користени средства 

Високо 
Непосредно набљудување на расположливите и 
потрошените средства и врски со релевантни 
носители на одлуки со цел да се избегнат тесните 
грла во спроведувањето на активности 

 

5.3.3 Деловно окружување и намалување на неформалната економија 
За деловно окружување кое ќе обезбеди подинамичен раст потребно е да се обрне особено внимание на 
следното: 
- неефикасните и несигурни јавни услуги ја намалуваат довербата во владините институции и ја поттикнуваат 
неформалноста. Кога услугите се ефикасни, помалку време се троши на основни бирократски работи и може да 
се посвети за попродуктивни намени. Услугите кои не се лесно достапни или неефикасни, оставаат поголем 
простор за непочитување и можат да го олеснат растот на неформалниот сектор. 
- 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 сектор22; 
- постоењето неформална економија 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 раст23; 
Јавни услуги. Повеќето владини институции на централно и локално ниво имаат развиено системи што нудат е-
услуги за корисниците. Сепак, сите системи имаат општи функционалности, како што се идентификација на 
корисници и плаќање, кои се вообичаени, но се имплементираат и одржуваат на различен начин. Ова е далеку од 
економично, бидејќи трошоците ги покрива секоја институција одделно, но вкупната цена на национално ниво ја 
плаќаат даночните обврзници. Покрај тоа, различните и не унифицирани интерфејси, формулари и процеси на 
поднесување за фирмите бараат посветено овластено лице(а) со специфични обуки со цел електронски да 
комуницираат со соодветните институции. 
Според наодите наведени во извештаите на СИГМА за 201524, 2016 и 2017 година, на земјата и недостасува 
модерен портал за јавни услуги, кој нуди платформа и простор за е-услуги од сите институции. 

Заложбата на Владата за намалување на административниот товар на корисниците (граѓаните и деловните 
субјекти) е спречена од недостигот на структурирани податоци во врска со бараните документи и докази потребни 
за обезбедување на услуга, како и пара-фискалните давачки, за сите услуги. Институциите надлежни за испорака 
на услугите ги чуваат овие податоци во силоси со различни структури, со што се отежнува нивната споредба и 
анализа. Покрај тоа, во процесот на дигитална транзиција од традиционални кон електронски услуги, пара-
фискалните давачки остануваат непроменети. 

                                                           
22 Извештај на Европска комисија за напредокот на Република Северна Македонија 2016 година 
23 World bank Policy notes 2017 
24 http://www.sigmaweb.org/publications/public-governance-monitoring-reports.htm 
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Спроведување на договори. Според последниот извештај на Светска Банка „Doing business 2020“, земјата е 
помеѓу 20-те најдобри во светот за водење на бизнис, односно рангирана е на 17-то место од вкупно 190 земји. 
Помеѓу различните индикатори, земјата е најдобро рангирана кај индикаторите: Заштита на малцински 
инвеститори, Добивање на градежна дозвола и Плаќање на даноци. Сепак, предизвици остануваат кај 
индикаторот Спроведување на договори, особено во однос на бројот на денови кој бележи значителен раст низ 
годините. Решавање несолвентност и нудење втора шанса на претприемачите останува предизвик за компаниите 
во Северна Македонија, според клучните засегнати страни и експерти. Новата Национална Стратегија за мали и 
средни претпријатија 2018-2023 ги идентификува овие предизвици и во првиот столб од Стратегијата Владата се 
обврзува за поедноставување на законските и регулаторните услови, со фокус на стечајни постапки.    

Фер конкуренција. Неформалната економија според податоците на ДЗС се проценува на околу 17% од вкупното 
производство. Стапката на неформално вработените во вкупниот број на вработени во 2018 година изнесува 
18,6% и е намален за 4 п.п. споредено со 2014 година. Приближно половина од неформално вработените се во 
земјоделскиот сектор, а според економскиот статус, приближно половина се неплатени фамилијарни работници. 
Неформалните работници со основни занимања се доминантни. Најчеста причина за работење во неформалната 
економија се недостиг на редовни работни места, сезонската работа, економските придобивки итн. Во однос на 
учеството на неформално вработените во вкупниот број на вработени, по пол, стапката на мажите е 20,7%, а на 
жените 15,3%.   

Мерка 8: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија 
(Acquis) 

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

Оваа мерка има за цел пред сè да го усогласи ЗЈН со директивите 2014/24/EУ, 2014/25/ЕУ и со Директивата за 
правна заштита 2007/66/ЕК.  
Законот за јавни набавки беше донесен од Собранието на РМ во јануари 2019 година. Со законот, меѓу другото, 
се предвидува воведување електронски пазар на мали јавни набавки, електронско објавување на плановите за 
јавни набавки, управна контрола што ќе ја врши Бирото за јавни набавки, поедноставување на постапките за јавни 
набавки и слично. 
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. 
а. Планирани активности во 2020 година 

- Развивање на електронски пазар на мали јавни набавки 
- Професионализација на државните службеници што работат со јавни набавки 

Одговорна институција за спроведување на активностите е Бирото за јавни набавки.  

2. Индикатори на резултат 

Индикатор 2020 2021 2022 
Објавени годишни планови за 
набавки на договорни органи 

100% / / 

Развивање на електронски пазар 
на мали јавни набавки  

1 / / 

3. 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.  
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Создавањето услови за фер конкуренција помеѓу економските оператори во голема мера овозможува придобивки 
и за договорните органи, бидејќи добивањето конкурентни прифатливи понуди може да резултира со заштеда и 
рационално искористување на јавните средства. Заштедите на јавните средства, оставаат простор за нивно 
распределување на други важни полиња. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

- Надградба на софтверот за јавни набавки согласно со новиот ЗЈН, планирани 100.000 евра за 2020 година. 
- Професионализација на државните службеници што работат со јавни набавки - 30.000 евра годишно. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Создавањето 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. Очекувано влијание врз животната средина 

Во согласност со новиот закон, техничките спецификации на потенцијалните проекти ќе вклучуваат информации 
за оценка на влијанието врз животната средина, како и климатските промени. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Доцнење со развивање на 
електронски пазар на мали јавни 
набавки 

Високо 
Навремено започнување на постапка за јавна 
набавка на услуга за развивање на електронски 
пазар на мали јавни набавки  

 

Мерка 9: Развој на Национален портал за е-услуги 

1. Опис на мерката  

Оваа мерка продолжува од 2018 година, а деталите за имплементацијата се прикажани во табела 11.  
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 прек размена на податоци помеѓу институциите. На почетокот, Националниот портал 
ќе обезбедува информации за сите услуги (врз основа на Каталогот за услуги) и е-услуги само за граѓани, меѓутоа, 
следните чекори ќе бидат развивање на потребните функционалности што ќе им овозможат и на правните лица 
да бидат корисници на порталот. Софтверското решение за Националниот портал е комплетно развиено, а за 
јавноста ќе биде достапен до крајот на 2019 година.  
Националниот портал за е-услуги е тесно поврзан со тековните активности за интероперабилност, Националниот 
регистар за население, како и со отворањето на сали за јавни услуги (Halls for Single Point of Services), како и со 
усогласување со законодавството на ЕУ25. 
Една од клучните компоненти на алатникот на Националниот портал е Каталогот на услуги, кој претставува 
посебно и значајно софтверско решение. Јадрото на Каталогот на услуги е електронска база на податоци за 
јавните услуги за граѓани и бизниси, за сите услуги на централно и на локално ниво. Опфатени се сите услови, 

                                                           
25Релевантното законодавство на ЕУ (Регулатива 910/2015 и актите за спроведување, Директивата 95/46 и Регулативата 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 на ЕУ за е-влада 2019); 
Законот за електронско управување , Законот за податоци во електронска форма и електронски потпис, Законот за општа управна постапка итн.  
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податоци и докази кои се потребни за спроведување на секоја јавна услуга, законските рокови за обезбедување 
на услугата, дистинкција помеѓу податоците и документите кои се добиваат по службена должност и оние што 
граѓаните и правните лица ќе треба да ги приложат кон барањата, како и правните лекови за секоја услуга, 
висината на надоместоците и административните такси за секоја услуга и сл. Софтверот за управување со 
Каталогот е веќе изработен и во базата се внесени податоци за повеќе од 1.300 услуги од повеќе од 190 закони.  
Каталогот на услуги ќе придонесе кон подобрување на евиденцијата и прегледите на јавните услуги што ги 
овозможуваат државните институции, како и за унифицирање на услугите, а негови главни цели се: можностите за 
квантитативна и квалитативна анализа на услугите; приоретизација за дигитализација на услугите; и што е 
најважно за анализирање на пара-фискалните давачки со цел да се донесат информирани одлуки за да 
корисниците на услугите се ослободат од финансискиот товар. 
Следен чекор од процесот на создавање на Националниот портал за е-услуги и Каталогот на услуги ќе биде 
процесот на идентификација на намалувањата на надоместоците, пара-фискалните давачки како дополнителни 
давачки на централно и на локално ниво, се голем товар за компаниите, особено малите и средни претпријатија. 
Овие анализи, заедно со компаративната анализа на пара-фискалните давачки за малите и средни претпријатија 
во земјите во регионот, ќе овозможат да се утврди оправданоста за  постоењето на специфички пара-фискални 
давачки и да се размисли за нивно намалување или целосно отстранување. Анализите се започнати и ги 
спроведува Министерството за економија до крајот на 2019 година.  
a. Планирани активности за 2020 година  

- Квалитативна и квантитативна анализа на податоците од Каталогот за услуги заради административна 
гилотина; 

- Анализа на употребата на Националниот портал за е-услуги; 
- Обука на вработените во јавниот сектор – оператори на Националниот портал; 
- Развој на нови електронски услуги; 
- Надградба на порталот со можност за креирање на профили за правни лица и овозможување истите да 

бидат корисници. 

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

2. Индикатори на резултат 

Индикатор 2019 година 2020 година 2021 година 
Број на корисници на порталот 2.000 5.000 Повеќе од 8.000 
Број на е-услуги што се нудат 50 75 Повеќе од 100 
Број на услуги во Каталогот за е-услуги 500 750 Повеќе од 1.000 

3. 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. Ова е особено важно за малите и средни претпријатија, затоа што ќе им овозможи да ги 
завршат административните процедури со помалку персонал и во пократок временски рок, во споредба со 
традиционалните канали за испорака на услуги. Со тоа, ќе се зголеми конкурентноста не само со големите 
компании на национално ниво, туку и регионално, но и на меѓународно ниво. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Трошоците се проценети на 1.104.500 евра. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

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

6. Очекувано влијание врз животната средина 
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„Канцелариите без хартија“ ќе имаат влијание во сите општествени сфери. Дигиталните услуги можат да се 
користат 24/7, од која било точка поврзана на интернет, што ја намалува потребата за транспорт, со што 
индиректно се влијае на нивото на загадување. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност на 
случување 

(ниска или 
висока) 

Планирани активности за надминување 

Недоволна координација и комуникација 
помеѓу институциите што треба да бидат 
вклучени во обезбедувањето е-услуги на 
Националниот портал. 

Средна 
Формирање работна група со засегнатите страни и 
продолжување со одржување на редовната 
соработка преку состаноци, работилници и обуки. 

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

Средна 

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

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

Средна 
Подготовка на планови за работа врза основа на 
анализа за реални цели, ангажмани и рокови.  

Недостаток на капацитети и вештини за 
анализа на пара-фискалните давачки во 
Каталогот за услуги. 

Ниска 

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 10: 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)26.  
На почетокот на 2018 година 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 и на регулаторното и деловното опкружување, и на јакнењето на институциите на 
пазарот на труд, како и на зголемување на инспекцијата на тековите на неформалната економија и на 
подигнување на свеста на граѓаните и бизнисите за важноста на формализацијата на неформалните активности. 
Стратегијата треба да се спроведе преку реализирање на 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. Акцискиот план содржи 29 мерки коишто се поделени во 4 области 
согласно со стратешките цели. Секоја мерка има дефинирана активност, индикатор за спроведување, временска 
рамка, финансиски ресурси, надлежни институции за спроведувањето и моменталната ситуација. 
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 
                                                           
26Препорака 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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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. 
Министерството за труд и социјална политика има примарна одговорност за следење на Стратегијата и Акцискиот 
план; меѓутоа, со оглед на хоризонталниот пристап и карактер, други министерства, надлежни органи и 
институции се вклучени во реализацијата на истите. Владата на РСМ во мај 2019 година го разгледа и усвои 
Извештајот за имплементација на Акцискиот план. 
Како дел од планираните активности од интегрирана стратегија ќе се развива подобро споделување на 
податоците, развој на заеднички бази на податоци, како и подобрување на соработката помеѓу институциите кое 
ќе има влијание врз намалување на неформалната економија. За таа цел во наредниот период се планира да се 
воспостави систем и ќе се јакнат капацитетите за следење и детекција на неформалната економија. Со цел 
подобрување на ефикасноста на трудовата инспекција ќе се развијат индентификациони картички како контролни 
алатки за олеснување на инспекциските надзори во секторите каде што има непријавени работници. Во насока на 
формализација на секторите кои што преставуваат голем предизвик за формализација (како што се услугите во 
домаќинствата) ќе се дизајнира, и ќе се обезбеди институционална и законска поставеност за воведување на 
ваучер систем. Исто така,  се планира и да се пилотира ваучер систем или еквивалентен механизам за 
формализирање на неформалните активности во услужниот сектор каде што има поголема веројатност за 
неформалност. Исто така ќе се имплементира кампања за  јакне на свеста и едукација за бенефициите за 
формализација. 

a. Планирани активности во 2020 година 

Планирана активност Носител 

1. Анализа на расположливоста и квалитетот на 
податоците неформалната економија и развој на 
методологија за мерење 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. Дефинирање на големината и карактеристиките на 
неформалната економија 

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 

3. Обука за вкрстување, обработка и анализа на 
податоците 

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 

4. Дефинирање на модел за ваучер систем и 
подготовка на cost-benefit анализа за неговото влијание 

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 

5. Воспоставување на систем за прибирање и размена 
на податоците помеѓу институциите 

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

б. Планирани активности во 2021 година 

Планирана активност Носител 
1. Воспоставување на легислативна рамка за 
неопходна за воведување на идентификациони 
картички, како и обуки за имплементација 

Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Социјални партнери 

2. Развој на законска рамка за ваучер систем  

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 

3.Пилотирање на ваучер систем и негова евалуација 
Министерство за труд и социјална политика, Државен 
инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

4. Имплементација на кампања за јакнење на свеста 
Министерство за труд и социјална политика, Министерство 
за економија, Министерство за финансии, Државен 
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инспекторат за труд, Управа за јавни приходи, Државна 
пазарна инспекција, Социјални партнери 

2. Индикатори на резултат 

Индикатор 2018 2020 2022 

Учество/удел на неформално вработените во 
вкупниот број на вработени 

18,6% 17,7% 16,5% 

3. 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. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Во ЕУР 2020 2021 2022 
Буџетски трошоци     
Не-буџетско финансирање – ИПА фондови 500.000 500.000 TBD 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

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 одржливост на системите за социјална заштита 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.  Влијанието ќе биде избалансирано по пол. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Мерката не се очекува да има влијание врз животната средина. Ќе се имаат во предвид законски обврски и 
позитивни практики за подобрување на влијанието врз животната средина. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

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

Ниска 
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. 

Средна до 
висока 

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 не институционални чинители. 

5.3.4 Истражување, развој и иновации и дигитална економија 
Истражување, развој и иновации. Глобалниот иновациски индекс (2019) ја рангира Република Северна 
Македонија на 36то место од 39 европски економии во 2019 година, и 59та меѓу вкупно 129те економии кои 
годината се дел од Глобалниот иновациски индекс. Северна Македонија има најдобри резултати во областа на 
софистицираност на пазарот, додека најслаби резултати остварила во полето на човечки капитал и истражувања. 
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Оценката  за индикаторот „Соработка за истражување помеѓу универзитетите и индустријата“ е особено ниска, и е 
идентификувана како една од најслабите точки во екосистемот, што ја вбројува земјата на 108мото место од 
129те земји по однос на овој специфичен индикатор.  

Најновата Европска иновациска табела (2019) ја рангира земјата како ,,скромен иноватор“. Земено во целост 
Република Северна Македонија е најслабо рангирана по однос на апликации за заштита на патент, апликации за 
заштита на дизајн и заеднички публикации на јавниот и приватниот сектор.  

Извештајот за напредокот на земјата за 2019 год, поглавје 25: Наука и истражување, нотира дека „...одреден 
напредок е постигнат во научни и истражувачки активности и особено во мерките за поддршка на иновациите за 
компаниите... Во следната година, земјата треба: - да осигури повисоко ниво на инвестиции во истражување и 
развој и да го подобри учеството во истражувачката програма на Европската Унија, Хоризонт 2020...“ 

Една од главните реформски мерки имплементирани во согласност со Стратегијата за иновации е основањето на 
Фонд за иновации и технолошки развој (ФИТР) како централна институција во националниот иновациски 
екосистем. Главните цели на ФИТР се обезбедување пристап до финансии и подигање на свеста за придобивките 
од инвестициите во истражување и развој. Досега, Фондот пилотираше неколку финансиски инструменти и 
поддржа повеќе од 300 проекти во различни индустрии. Повеќето од финансираните проекти се шесте во фаза на 
реализација. Завршени се проектите кои се финансирани под првите три повика објавени 2015-2016 година. Од 
вкупно финансираните 36 компании (од кои 30 се старт-ап компании), сите се сеуште активни, а 19 од нив вршат 
поврат на средства (royalty) од остварени приходи по однос на резултатите од финансираните проекти.  

Со цел да се процени моменталната состојба на националниот иновациски екосистем беа подготвени три студии 
на одржливост финансирани од ЕУ во рамки на проектот “Платно за Иновации: Пат кон засилување на 
националниот иновациски екосистем“. Една од овие студии, „Студијата на одржливост за креирање и 
имплементација на инструменти за иновациски политики“ имаше за цел да ги отстрани преклопувањата и да ги 
премости идентификуваните слабости во постојниот иновациски екосистем. Главен недостаток кај мерките за 
поддршка на иновации, истражување и развој беше идентификуван во областите на трансферот на знаење 
помеѓу јавниот и приватниот сектор како и соработката помеѓу академската заедница и индустријата.  

Дигитална економија. Во јуни 2019 година се донесе новиот Закон за електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги, кој ќе стапи на сила во јуни 2020 година., заменувајќи го сегашниот Закон за 
податоци во електронски формат и електронски потпис. Новиот закон е усогласен со ЕУ Регулативата 910/2014 
(eIDAS) и воведува законска рамка за електронски потпис, електронски печат, временски ознаки и други 
доверливи услуги, како и воведување сеопфатни механизми и услуги за зголемување на доверливоста во 
електронските трансакции, со што се обезбедува правна сигурност и се охрабрува користењето на електронската 
идентификација. Еден од очекуваните ефекти на ова усогласување е овозможување на регистрираните даватели 
на услуги во земјата кои ќе покажат дека ги исполнуваат релевантните барања за квалификувани даватели на 
доверливи услуги, да можат да ги понудат тие услуги на глобалниот пазар, на основа на потпишан договор помеѓу 
ЕУ и Владата на РСМ. Првиот чекор е веќе преземен на регионално ниво. Имено, во втората половина на 2019 
година потпишани се билатерални договори за признавање на квалификувани доверливи услуги помеѓу Србија и 
Црна Гора, со цел прекугранично обезбедување на услуги и отстранување на пречките во електронскиот бизнис. 
Договорите ќе стапат на сила откако земјите меѓусебно ќе се информираат за исполнување на сите релевантни 
национални процедури, најдоцна до крајот на 2020 година. 
Дополнително, Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги за прв пат го 
дефинира терминот електронски  документ, како и трансформација на електронски документи во хартиени и 
обратно, притоа задржувајќи ја правната важност. Ова ќе овозможи усвојување на електронските фактури на 
национално ниво, овозможувајќи им на бизнисите да креираат дополнителна вредност преку поврзување на 
податоците од фактурата со договорите, порачките за набавка, влезни документи за услуги и потврди за стоки со 
цел автоматско вкрстување. 
Јасните правила и насоки имаат голема важност во комерцијалниот свет. Преку воспоставување на правна 
сигурност и предвидливост во користењето на електронската идентификација, електронскиот потпис и други 
доверливи услуги, ние го расчистивме патот за нивна широка примена. Отстранувањето на хартијата ќе овозможи 
неопходен и лесен начин за спроведување електронски трансакции, што позитивно ќе влијае на МСП. Приватниот 
сектор ќе има значителни придобивки од електронскиот потпис кој значи обрзувачко изјаснување и е-
транскациите ќе бидат еднакво прифатени како хартиените, што ќе доведе до побрзо извршување на договорите. 
Ова ќе им помогне на бизнисите да преминат во целосна околина на дигитални услуги, подобрувајќи го и 
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менувајќи го движењето на корисникот. Со користење на е-потписот, бизнисите ќе имаат поефикасна 
имплементација на договорите и нивните пропратни трансакции кога нивните активности ќе се поврзат со земјите 
членки на ЕУ. 

Во процесот на дигитализација, посебни напори се насочени кон дигитализација на G2G процесите и 
подобрување на квалитетот на јавните услуги, овозможувајќи граѓаните, фирмите и организациите да ги 
спроведуваат нивните бизниси со владата полесно, побрзо и со пониски трошоци. Зајакната е-влада, како дел од 
подобрувањето на ефективноста на јавната администрација, ќе влијае врз административната транспарентност, 
намалување на ризикот од корупција, јакнење на довербата во јавната администрација и државните системи. 
Новиот Закон за електронско управување и електронски услуги (со кој ќе се замени тековниот Закон за 
електронско управување) обезбедува унифицирана платформа за размена на податоци и документи за владините 
институции. Тој ја регулира нивната работа во однос на размена на податоци и документи во електронска форма. 
Законот претставува основа за G2G комуникација  во земјата и основа за Интероперабилната платформа, 
Централниот регистар, единствен потпис, националниот портал за е-услуги и сите идни информациски системи во 
државна сопственост. Покрај ова, Централниот регистар на население го регулира воспоставувањето на 
регистарот на население преку користење на децентрализиран модел на податоци, и ја опишува методата за 
собирање, обработка, заштита и објавување на личните податоци во согласност со правилата за заштита на 
личните податоци. Регистарот на население овозможува издавање на средства за електронска идентификација 
на национално ниво, кои се сметаа за клучни кај услугите на е-влада.   
Како што интернетот станува се посложен, дигиталните иновации ја надминаа можноста за воведување на 
соодветна заштита од сајбер криминал. Доколку политичарите и индустриските лидери не преземат ефективна 
акција, постои реален ризик недостигот на заштита да го намали растот на целокупната дигитална економија, 
оштетувајќи ги индивидуите, бизнисите и целокупната економија. Во оваа насока, улогата на политиките во 
јакнење на свеста за сајбер напади и јакнење на капацитетите за националната сајбер безбедност е императив со 
цел да се мотивираат носителите на одлуки да ги зголемат трошоците за сајбер безбедност како одговор на 
зголемените сајбер закани. Владата ја препозна важноста за јакнење на националните капацитети за управување 
со сајбер закани и зголемување на сајбер безбедноста. Националната стратегија за сајбер безбедност 2018-2022 
година се осврнува на тие предизвици 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. Развивање на сигурно општество и примена на сигурносни практики и процеси 
преку соработка помеѓу сите релевантни чинители ќе овозможи бизнисите да останат доверливи за клиентите, 
истовремено одржувајќи ја нивната профитабилност. Зголемување на довербата на граѓаните во дигиталните 
услуги и дигиталната трговија директно ќе придонесе  за развој на дигиталната економија и глобално 
препознавање на земјата како безбедна средина за инвестиции. Во таа насока, спроведување на нови ИКТ 
решенија и практики, како и глобално поврзување ќе го поддржи економскиот раст и ќе го намали надворешното 
негативно влијание како последица на безбедносни инциденти во сајбер просторот.  Во однос на правната рамка 
за сајбер безбедност, МИОА го подготви првиот нацрт на Законот за безбедност на мрежата и информационите 
системи (транспонирање на ЕУ НИС директивата). Широка консултација со јавноста за текстот на законот се 
предвидува во последниот квартал од 2019 година. Бидејќи дигиталната инфраструктура е дел од современата 
економија, овој закон ги покрива и давателите на дигитални услуги, и експлицитно се однесува на он-лајн 
пазарните места, он-лајн пребарувачки машини и облак компјутерски услуги. 
Дигитални вештини. За развој на дигитални вештини во формалниот образовен систем, земјата е активно 
вклучена во иницијативата „Европска недела на кодирање“, преку промовирање и поттикнување ангажман на 
образовните институции и предавачи. Преку активната поддршка од страна на МОН и МИОА, спроведени се 
повеќе од 130 проекти во рамки на Европската недела на кодирање 2018, додека 30 од нив добија финансиска 
поддршка. Голем број на проекти во рамки на ова недела продолжија како долгорочни проекти, кои за возврат ќе 
поттикнат иновативност, креативност и претприемништво на рана возраст. Дополнително, сите ученици на 
возраст од 10-14 години во јавниот школски систем во моментов се вклучени во регионалниот Проект на училишта 
на 21 век, со цел градење на нивните дигитални вештини и изгледи 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 компјутерската писменост и кодирањето. 



39 

Широкопојасен интернет. Неодамнешниот извештај на Светска банка27 ја идентификува ниската куповна моќ на 
населението 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 широкопојасниот интернет во земјата, 
како и ограничената конкуренција и инвестициите во оваа област.  
Мапирањето на постојната и планираната широкопојасна покриеност за целата територија на Република 
Македонија, спроведено во 2018 година, покажа дека пристапот до постоечка брза NGA електронска 
комуникациска мрежа за домаќинствата (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. Така, понатамошниот фокус е на проценка на идните јавни инвестиции во области каде 
што нема комерцијален интерес (бели области).  
Целта на Националниот план за оперативна широкопојасна мрежа 2019-2023 година 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 мобилна технологија. Планот, меѓу другото, предвидува 
формирање Национална канцеларија за поддршка на широкопојасен интернет, со која ќе се обезбеди еднаков 
пристап на сите граѓани до широкопојасен интернет, што пак ќе овозможи сите да имаат корист од онлајн 
можностите за претприемништво. 

Мерка 11: Подобрување на соработката помеѓу академијата и индустријата 

1. Опис на мерката 

(1) Научно- технолошки парк (НТП) 

НТП е предвиден како комплексна организација која на едно место нуди професионална деловна поддршка и 
услуги за иновации дизајнирани да го зголемат степенот на иновации, како и можности за вмрежување на 
национално ниво. Воспоставувањето на првиот НТП во земјата ќе се базира на наодите од студијата за 
изводливост со општа цел за зајакнување на соработката помеѓу академските институции, индустријата и 
Владата. НТП потенцијално ќе ја вклучи и Националната канцеларија за трансфер на технологии. 

Спроведената студија на одржливост ги идентификува ИКТ и природните науки како најподобни области на фокус 
на НТП, додека како најподобна локација е идентификуван кампусот на техничките факултети на УКИМ. За 
спецификација на дигиталните и лабораториите за природни науки е потребна дополнителна анализа. Како 
најподобен модел на управувачка структура се препорачува јавно-приватно партнерство при што иницијалнaта 
фаза на воспоставување на НТП би се реализирала со јавни вложувања.  

 Развој на подзаконски акти за воспоставување НТП (2020) 
 Ангажирање соодветен кадар и зајакнување на човечките капацитети на НТП (2020 година и понатаму) 
 Понатамошен развој на просториите / цврстата инфраструктура (2020 година и понатаму). 

(2) „Кофинансирани грантови за соработката помеѓу академијата и индустријата“ 

Грантовите се наменети за пилотирање на кооперативни проекти помеѓу академската заедница и индустријата. 
Мерката предвидува поддршка на активности за истражување и развој кои би се спроведувале главно во 
високообразовните институции и истражувачките центри а кои  имаат практична примена во индустријата и 
одговараат на потребите на бизнисот. Од страна на Фондот е поднесен предлог проект за обезбедување техничка 
помош преку ЕУ фондовите за обезбедување на експертиза за дизајнирање на оваа мерка. Се очекува на основа 
на специфични анализи на екосистемот, експертите да предложат најподобен модел на финансирање и да ги 
определат специфичностите на пилот повикот под оваа мерка за поддршка. 

- Развој на релевантните подзаконски акти (2020 година) 
- Објава на јавен повик (2020 година) 
- Спроведување повици под инструментот за поддршка (од 2020 година па натаму). 

                                                           
27 World Bank, 2018. “Seizing a Brighter Future for All”: World Bank Systematic Country Diagnostic for Macedonia. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/606381543434479145/MKD-SCD-2018-ENG-Web.pdf  
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2. Индикатори на резултат 

 
2020 

година 
2021 

година 
2022   

година 
Број на активни договори за соработка за иновации помеѓу бизнисот 
и академски институции 

15 25 50 

Број на поддржани научно-истражувачки проекти 10 15 20 

 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Предвидената мерка и нејзиното понатамошно спроведување ќе воведе механизми за поттикнување на 
инвестиции истражување и развој, иновациската дејност, соработката помеѓу академската заедница и 
индустријата и комерцијализација на иновациите. Олеснетиот пристап до финансии како и обезбедената 
инфраструктура ќе ја зголеми истражувачката активност на високообразовните институции применлива во 
индустриска средина, односно ќе го поттикне трансферот на знаење и технологии со што ќе придонесе кон 
зголемување на конкурентноста и извозниот потенцијал на компаниите. Иако мерката не е директно поврзана со 
структурните и реформските приоритети на ПЕР, истата е комплементарна на мерките кои тековно се 
спроведуваат од страна на Фондот а се однесуваат на вклучување на домашните компании во глобалните 
синџири на вредност и при тоа ја зајакнува одржливоста на резултатите од овие мерки. Резултатите на оваа 
мерка ќе бидат детално следени со цел да се обезбеди појасна слика за нивното влијание врз економскиот раст и 
конкурентноста.  

4. Проценети трошоци за активностите и извори на финансирање 

во евра 2020 година 2021 година 2022 година 
Научно-технолошки парк 1.000.000 /28 / 
Кофинансирани грантови за соработката помеѓу академијата и 
индустријата 

500.000 1.500.000 2.000.000 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Инвестициите во ИР водат кон воспоставување 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 и родово специфичните 
индикатори ќе бидат следени при спроведувањето. Иако мерката не е директно поврзана со структурните и 
реформските приоритети на ПЕР, истата е комплементарна на мерките кои тековно се спроведуваат од страна на 
Фондот а се однесуваат, а се однесуваат на намалување на невработеноста кај младите и при тоа ја зајакнува 
оддржливоста на резултатите од овие мерки. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Проценка за влијанието врз животната средина ќе биде вградена во процедурите за доделување на средства. 
Проектите кои ќе имаат високо влијание врз животната средина нема да бидат финансирани. Проектите кои со 
средно влијание ќе бидат условени со план за управување кој ќе биде следен за време на имплементацијата. 
Критериумите за евалуација исто така ќе го вклучат влијанието врз животната средина.  

При воспоставувањето на научно-технолошкиот парк ќе се почитуваат сите законски обврски поврзани со изведба 
на градежни работи. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случувањ
е (ниска 

Планирани активности за надминување 

                                                           
28Понатамошното јавно финансирање ќе биде определено во зависност од условите во договорот за јавно-приватно партнерство 
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или 
висока) 

Недостиг на 
меѓуинституционална 
соработка и партиципативно 
учество на заинтересираните 
страни 

Ниска 

Воспоставување механизми за консултации и соработка за 
зголемување на ефикасноста во доставувањето на 
резултатите. Воспоставување план за мониторинг и евалуација 
и план за намалување на ризикот и спроведување редовни 
состаноци на Телото за следење. 

Капацитет на ФИТР за 
спроведување на нови мерки 

Средна 

Понатамошно зајакнување на човечките ресурси во ФИТР: 
новиот Акт за систематизација е во подготовка (се очекува да 
биде усвоен во 2019 година) и предвидува вкупно 50 работни 
позиции. 

Низок капацитет за 
истражувачки проекти во 
академската заедница 

Ниска 
Обезбедување на бесплатната техничка помош за 
апликантите. Развој и имплементација на Акциски план за 
комуникација. 

5.3.5 Реформи поврзани со трговијата 
Најголем трговски партнер на Северна Македонија е ЕУ, додека трговијата е со помал обем со земјите во 
регионот. 82% од извозот во периодот 1-7.2019 година е со ЕУ и 11% во извоз кај земјите од ЦЕФТА. Во увозот 
63,4% е со ЕУ и 8,9 со ЦЕФТА во истиот период. Доказ за малото и занемарливо влијание врз трговијата е 
вкупниот раст на извозот од 14,5% и растот на увозот од 12% во изминатите 7 месеци од оваа година. 
Мерките за либерализација и олеснување на трговијата, како дел од мултилатералните трговски договори, 
овозможуваат пристап до поголемите пазари и глобалните синџири на вредности и им даваат можност на 
компаниите да ја зголемат својата конкурентност. Постои заедничка иницијатива на Западен Балкан за 
забрзување на регионалната економска соработка и развој на активности во Повеќегодишен акционен план за 
регионална економска област, заснован на правилата и принципите на ЦЕФТА и ЕУ. Прогресивно ќе овозможи 
зголемено слободно движење на стоки, услуги, инвестиции и квалификувани работници, во целосна кохерентност 
со патот на секоја земја. 
По должината на пан-европскиот коридор 10, кој се протега од Север кон Југ низ целата земја (од границата со 
Србија до границата со Грција), повеќето од стоките се превезуваат со патнички превоз. Така, во вкупната 
шпедиција за период до 2017 година, уделот на патниот товар е над 91,7%, додека железницата е помала од 8,2% 
.Ова доведува до зголемени каснења на патните гранични премини и забавување на протокот на стока , заради 
двојните гранични контроли и долго време на контролите. Оттука, постои потреба да се зголеми уделот во 
железничкиот сообраќај. За да се поттикне поголемо искористување на железничкиот превоз преку Коридорот 10, 
потребно е да се намали времето на чекање на железничките гранични премини со воведување на 
„едношалтерски систем “ за скратување на процедурите за граничните  премини. 
Трговската политика на регионот, во согласност со ЦЕФТА Договорот, предвидува значително ниво на отвореност 
на пазарот на стоки и можност за поширока либерализација на трговијата со услуги. Економиите во регионот 
постигнаа напредок во креирањето политики кои ја олеснуваат трговијата, но сепак тие се соочуваат со 
нетарифни бариери и ограничувања на трговијата со услуги. Во однос на нетарифните бариери, потребно е 
подобрување во неколку категории, како што се технички стандарди, санитарни и фитосанитарни мерки и 
административни пречки. Со цел зајакнување и подобрување на квалитетот на анализата на ризик за да се 
избегне повторување на земање мостри и тестирање, како и воспоставување регионални стандарди за взаемно 
препознавање на програми, документи и уверенија за инспекција,за олеснување на трговијата со стоки, земјите од 
ЦЕФТА преземаат активности за апликација регионални протоколи што ќе бидат составен дел на ЦЕФТА 
договорот. 

Текстот за Дополнителен протокол 6 е дефиниран и договорен од страните на ЦЕФТА во почетокот на 2019 
година, во очекување на усвојување на Мешовитиот комитет на ЦЕФТА. Владата на Република Северна 
Македонија го усвои текстот на Дополнителниот протокол 6 за трговија со услуги. Преговорите за механизмот за 
решавање спорови треба да започнат наскоро; транспарентноста се зголемува со редовно ажурирање на 
статистичкиот портал со податоците за трговија со стоки, услуги, СДИ и др. Преговорите под покровителство на 
РСС за взаемно признавање за професионални квалификации за лекари, стоматолози, инженери и архитекти 
одржаа неколку сесии за преговори . Не беше договорен заеднички став. Имплементација на одлуката на 
Заедничкиот комитет ЦЕФТА 3/2015 во врска со Анекс 4 од Договорот за слободна трговија на Централна Европа 
(ЦЕФТА 2006), Протокол што се однесува на дефиницијата на концептот на „производи со потекло“ и методите на 
административна соработка наведени во член 14, став 1 и 3 стартувано од 1 јули 2019 година. 



42 

Мерка 12: Олеснување на трговијата 

1. Опис на мерката 

Мерката е преработена од претходната година, детали за имплементацијата се прикажани во Табела 11. 

Мерката е поврзана со спроведувањето на Дополнителниот протокол 5 (ДП 5) на Договорот ЦЕФТА, чија цел е 
поедноставување на инспекциите поврзани со сите постапки на царинење и максимално намалување на 
формалностите преку електронска размена на информации помеѓу царинските органи. До октомври 2019 година 
сè уште една страна - Косово не го ратификуваше ДП 5. Страните исто така чекаат од ЕК за одлуката да ја 
вклучат Молдавија во проектните активности на СЕЕД +. 
Се очекува да се поедностават инспекциите (агенција за храна и ветеринарство, фитосанитарна агенција) 
поврзани со сите процедури на царинење и максимално да се намалат формалностите, да се разменуваат 
податоци помеѓу царинските органи до степен до кој секое национално законодавство дозволува и меѓусебно да 
се признаат програмите за националните овластени економски оператори во секоја ЦЕФТА страна , под услов и 
законодавството и спроведувањето на секоја национална програма да бидат целосно во согласност со 
релевантното законодавство на ЕУ. 
Трговската политика и нејзиното олеснување се дел од Интегриран столб за раст на Стратегијата за Југоисточна 
Европа 2020 година. Исто така, таа е претставена во трговската компонента на повеќегодишниот акционен план 
на регионалната економска област (МАП РЕА). Главната цел на овој столб е да промовира регионална трговија 
што е недискриминаторска, транспарентна и предвидлива и да го интензивира протокот на стоки и услуги во 
регионот. Трговската политика исто така е поврзана со активности во други 3 компоненти на МАП РЕА - 
инвестиции, мобилност и дигитално општество. 
Мерката е поврзана и е комплементарна со Мерката 13 за олеснување на заедничкиот железнички граничен 
премин помеѓу Северна Македонија и Србија и интегрирано управување со границата на граничниот премин 
Табановце - Прешево. Активностите за интегрирано гранично управување треба да се повторат на 
прекуграничните премини со Република Албанија и Република Косово. 

a. Планирани активности во 2020 година 

Активностите планирани за 2019 година се одложени за 2020 година. Доцнењето се должи на тоа што 
потпишаниот грант со ЕК во декември 2018 година сè уште не е во функција, чекајќи да биде распределен новиот 
персонал во Секретаријатот на ЦЕФТА кој ќе биде одговорен за одржување на SEED+. Покрај тоа, постапката за 
ратификување треба да биде финализирана од страна на Косово и статусот на Молдавија да се реши за 
пристапување кон SEED+. 

- Царинската управа ќе купи нов сервер со соодветно складирање за дојдовни податоци во SEED + и ќе 
набави нов Firewall / рутер за подобрување на тековните и воспоставување дополнителни VPN врски за 
обработка на зголемен проток на пораки и создавање активна мрежна опрема за безбедност. 

- Агенцијата за храна и ветеринарство ќе развие транспарентни алатки за проширување на сертификатот 
TRACEE на ветеринарна апликација со соодветен простор за хостирање на нов софтверски модул за 
поддршка на работниот тек на издавање сертификати и Firewall опрема. 

- Фитосанитарната управа ќе создаде систем за фитосанитарни сертификати за кои ќе се набави нов 
централен сервер со соодветно складирање на национална апликација за фитосанитарен софтвер и 
Firewall/ рутер за воспоставување VPN врски до оддалечени локации со постојани лиценци за VPN 
клиенти. 

 
2. Индикатори на резултат 

За да се следи успехот на мерката, врз основа на првото искуство во спроведувањето на намалените царински 
постапки, се очекува процедурите за царина и инспекции да се поедностават и намалат за најмалку 25% што ќе 
резултира со намалување на времето на царинење за 25%. Како резултат, обемот на зголемена трговија може да 
се мери како напредок, како и бруто додадена вредност во трговијата. 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Со спроведување на практиката на контроли засновани врз анализа на ризик и со претходно доставување 
информации или издадени ветеринарни или фитосанитарни сертификати преку системот TRACES, времето и 
трошоците потребни за увоз и извоз значително ќе се намалат. Се проценува дека трговските трошоци и 
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просечното време потребно за увоз и извоз во други земји на ЦЕФТА ќе бидат намалени за 47%. Ова ќе 
придонесе за годишен пораст на извозот во други земји на ЦЕФТА за 3,5% и на раст на БДП од 0,9%. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Проценетата цена на планираните активности е 55.100 евра. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

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

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Мерката ќе придонесе за зголемување на нивото на користење на постапки без хартија. 
7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност на 
случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Координативни проблеми меѓу земјите 
може да се појават во фаза на 
спроведување 

Средна 
Редовни консултативни состаноци меѓу 
вклучените земји 

 

Мерка 13: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија 

1.  Опис на мерката 

Оваа мерка е префрлена од минатата година. Деталите за спроведувањето се дадени во Табела 11.  
Во февруари 2015 г., Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија потпишаа 
Договор за воспоставување на гранични процедури, во согласност со Директивата 2012/34 за создавање на 
единствена европска железничка област. Протоколите помеѓу соодветните служби од Македонија и Србија 
(полиција, царина, инспекциски служби итн.) беа потпишани во јуни 2016 г., со кои службените лица на двете земји 
ги дефинираа методот, методологијата и процедурите за работа на заедничката станица. После работата на оваа 
станица, ефектите од т.н. „меки“ мерки предвидени со договорот и протоколите ќе ги покажат ефектите од 
олеснувањето. 
Овој проект е дел од националните мерки кои се содржани во мерките за регионални реформи како дел од 
Агендата за поврзување на ЕК и ги исполнува барањата содржани во меките мерки во врска со граничните 
премини во земјите од Западен Балкан (WB6) за олеснување на железничкиот сообраќај. Ваквите национални 
мерки беа промовирани на Самитот на земјите од Западен Балкан (WB6) кој се одржа во Виена, во август 2015 г. 
Мерката предвидува изградба на нова Заедничка гранична железничка станица (ЗГЖС) помеѓу Северна 
Македонија и Србија. Во моментот, сите меѓународни и транзитни возови мора да застануваат на две места, 
еднаш во Табановце (Северна Македонија) и еднаш во Прешево (Србија). На секоја од овие две станици 
надлежните органи извршуваат царински контроли, контроли од гранична полиција, фитосанитарна, ветеринарна, 
радиолошка контрола, како и контрола на железничката инфраструктура и на работењето. Со градење на ЗГЖС 
во Табановце, овие контроли ќе се извршуваат само еднаш и заеднички од властите од двете држави, врз основа 
на принципот „едношалтерски систем“. 
Проектот предвидува изградба на нова, модерна заедничка станица во согласност со стандардите на Европската 
Унија, каде што ќе бидат сместени вработените во Граничната полиција, Царината и инспекциските служби од 
двете земји, надградба на постојните згради за сместување на персоналот од железничката инфраструктура и 
железничките превозници од двете земји, изградба на нов систем за водоснабдување и канализација со 
пречистителна станица и подобрување на врската помеѓу патниот и железничкиот премин со изградба на нов 
пристапен пат. Проектната документација за новиот пристапен пат до станицата е во фаза на подготовка. 
Вкупната површина на објектите е 2.500 m2.  
Оваа мерка е тесно поврзана со мерката 12: Олеснување на трговијата. 
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а. Планирани активности во 2020 година 

- ЕБРД ќе го измени Проектот за заем за железнички коридор X и ќе започне преговори за потпишување на 
Договорот за гаранција, доколку Апликацијата е позитивно оценета,  

- Втората половина од годината – тендерска постапка за Инженеринг на работи и надзор. 

б. Планирани активности во 2021 година 

- Избор на оператор за изградба и инженер за надзор и потпишување на договорите.  

в. Планирани активности во 2022 година 

- Спроведување на градежни активности.  

Министерството за транспорт и врски е надлежно за имплементација на активностите. 
2. Индикатори на резултат 

Индикатор  Почетни параметри во 2018 Цел за 2021 

Вид на транспорт Минути 
Проценти на 
намалување 

Минути 
Проценти на 
намалување 

Заштеда на време за 
патнички воз  

60 0% 30 50% 

Заштеда на време за 
товарен воз 

180 0% 90 50% 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Со изградбата на ЗГЖС се очекува да се подобри конкурентската предност на железничкиот во однос на патниот 
транспорт. Најголем ефект се очекува да има во заштедата на време. Вкупно заштедено време за патување, како 
резултат на изградбата на ЗГЖС, се очекува да биде 30 минути наместо 60 минути за патнички воз, што се должи 
на фактот дека повеќето контроли ќе се вршат во возот додека се движи, и 90 минути за товарен воз, наместо 180 
минути. 
Компаниите што вршат транспорт ќе имаат пониски трошоци и пократко време на транспорт, што ќе создаде 
услови за зголемена количина на превоз преку железница. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Проценетата вредност на инвестицијата е 5.136.000 евра, додека за одржување на објектите се проценува дека ќе 
бидат потребни 50.000 евра на годишно ниво за сите компоненти и фази (за згради - градежен дел, електрична 
енергија, машински делови, пречистителна станица за третман на вода и канализација, опрема и паркинг со 
пристапен пат). Планирано е средствата да бидат обезбедени како инвестициски грант преку инструментот WBIF 
во 2019 година. Трошоците се зголемени затоа што се додава пристапниот пат со проценета цена од 1.200.000 
евра. Апликацијата за инвестициски грант е доставена до Управниот комитет на WBIF на 30 ноември 2018 година. 
Покрај апликацијата, пратено е и писмо за поддршка од Европската банка за обнова и развој, со кое се потврдува 
дека Банката ќе ја поддржува Програмата како суфицит и проширување на постојниот заем од Банката за 
модернизација на железничкиот Коридор 10. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Изградбата на ЗГС ќе има краткорочно директно влијание врз вработувањето преку ангажирање градежни 
работници. Во процесот на имплементација на мерката ќе се почитува и родовата еднаквост. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Проектната документација за изградба на зградата на ЗГС во Табановце е во согласност со условите за највисоко 
ниво на заштита на животната средина, како што се условите за згради со енергетска ефикасност и 
канализациски систем со пречистителна станица за вода. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 
Веројатност на 

случување (ниска 
Планирани активности за надминување 
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или висока) 

Пролонгирање на градежните 
активности за завршување на 
железничкиот граничен премин 

Висока 

Редовно следење на имплементацијата на активности за 
изградба на ЗГЖС. Регионалната димензија на мерката 
придонесува за намалување на ризикот од ненавремена 
имплементација на активностите. 

5.3.6 Образование и вештини 
Инвестициите во образование обука се препознаваат како клучни фактори за зајакнување на националната 
економија и благосостојбата на граѓаните. Стратегијата за образование 2018-2025 беше усвоена од Владата во 
2018 година, како клучен документ за подобрување на квалитетот и условите во образованието. Според 
Извештајот за конкурентност на ОЕЦД, 2018, оценката на димензијата за образование за Северна Македонија е  
2,8, додека просекот  за земјите од Југоисточна Европа е 2,5, што значи дека постои цврста стратешка рамка, но 
не секогаш следи и нејзино спроведување и нема процес на мониторинг на јавните политики со цел добивање 
повратна информација и корекција на политиките. Во текот на 2019 година беше изготвен извештај за 
спроведување на активностите од Стратегијата предвидени за 2018 година. Планирано е да се развие сеопфатен 
систем за набљудување и известување за секој столб на Стратегијата. 
Стратегијата за образование за 2018-2025 година, дефинира голем број предизвици поврзани со системот на 
стручно образование и обука како столб кој директно се осврнува на прашањата за подобра вработливост, како 
што се: недоволна привлечност на СОО (освен одредени струки од областа на здравството , економија и право), 
особено на 2-годишно и 3-годишно стручно образование, недостаток на современ систем на пост-средно 
образование, неусогласеност помеѓу она што  го дава стручното образование и обука и побарувачката на пазарот 
на трудот, со дополнителни компликации кои произлегуваат од нефлексибилност и неефикасност на новиот 
систем за квалификација за стручно образование и обука и процедурите за прилагодување на наставните 
планови за стручно образование и обука со барањата на пазарот на трудот. Треба да се обезбеди засилена 
поддршка особено за стручно образование и обука, како и добри обуки за наставници и предучилишно 
образование. Од овие причини започнаа неколку процеси за зголемување на квалитетот на стручното 
образование и обука: изготвен е акционен план помеѓу МОН, ВЕТЦ и БДЕ за доставување, преглед и одобрување 
на наставните програми за сите 52 квалификации за 1, 2, 3 и 4 година од ВЕТ. Во претходните две години 
интензивно се вложуваше во создавање нови 1040 наставни програми за сите 52 профили во 4-годишно стручно 
образование и обука. 
Имајќи ја предвид анализата од 2014 година дека помалку од 10% од компаниите редовно комуницираат со која 
било образовна институција и дека системот на стручно образование и обука, карактеризиран со тесно 
дефинирани професионални профили и ниска флексибилност не е ефикасен, беа преземени неколку активности 
со цел да се зголеми вклученоста на деловната заедница во тековните реформи на СОО. Од 2017 година, 
претставниците на деловниот сектор се членови на Националниот одбор за македонска рамка за квалификации, 
на секторските комисии за квалификација и истите беа вклучени во подготовката на Методологијата за развој на 
стандарди на занимање. 
Потребно е да се инвестира во пост-средно образование, кое не привлекува доволен број студенти заради 
застарени и нереформирани професионални профили. Центарот за образование на возрасни започна да развива 
систем за валидација на не-формалното и информалното учење (VNIL) преку создавање релевантно 
концептуално упатство. 
Набавен е нов хардверски систем за Регистарот на Национални рамки за квалификации (NQF) за да се вклучат 
квалификациите на сите нивоа за да се обезбеди нивна транспарентност и видливост. Сепак, остануваат 
предизвици во спроведувањето на NQF, како што се градењето капацитети, финансирањето и ангажманот и 
соработката на засегнатите страни. 

На почетокот на 2018 година беше донесен Закон за високо образование со кој се предвидува формирање на 
Агенција за обезбедување квалитет. Новиот закон предвидува формирање на Национален совет за високо 
образование, наука и истражување, кој има обврска да и предложи на Владата нов модел за финансирање на 
високообразовната и научно-истражувачката активност, што треба да придонесе за унапредување на 
инвестициите во науката и зголемување на квалитетот на високото образование. Клучните стратешки документи 
кои ги таргетираат овие предизвици на координиран начин се: ЈИЕ стратегија 2020, Стратегија за образование 
2018-2025, Стратегија за стручно образование и обука во контекст на доживотно учење 2013-2020, Стратегија за 
образование на возрасни и сл. 
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Мерка 14: Понатамошен развој на системот на квалификации 

1. Опис на мерката 

Оваа мерка е продолжена и минатата година, детали за спроведувањето се прикажани во Табела 11. 
Донесен е нов Закон за основно образование. Главниот фокус е на системот за обезбедување квалитет базиран 
на Национален стандард за секој циклус на основно образование со јасно дефинирани исходи на учење, со 
внимание на инклузивност, почитување на различностите на правата на децата и демократската култура. 
Планирано е да се изготви и донесе нов амандман на Законот за средно стручно образование, со кој ќе се воведе 
основа за воспоставување на фокус за воведување на регионални центри за стручно образование и обука во три 
региони во земјата. Во таа насока, преку процес на широки консултации со професионалниот аудиториум и 
поддршка на ЕТФ, се разви визијата за регионалните Центри за стручно образование и обука. 
Во 2018 година е формирана работна група за поддршка на процесот на формирање на регионални центри за 
стручно образование и обука, а спроведена е и детална анализа во три региони од земјата - Југозападен, Полог и 
Североисточен регион. Паралелно, беше развиен Концепт за основање регионални центри за стручно 
образование и обука. Врз основа на анализата и концептот, подготвен е извештај за формирање на регионални 
центри за стручно образование и обука со студии на случаи за трите региони.  
Ќе се изгради систем така што младите и возрасните ќе имаат повеќе можности за вработување. Во трите региони 
каде се планира пилотирање на регионалните центри за стручно образование и обука, како приоритетни функции 
се издвојуваат следниве: континуиран професионален развој на наставниците, зголемување на бројот на ученици 
и возрасни со посебни потреби во образованието и обуката, валидација на стекнатото знаење, образование на 
возрасни на сите нивоа, координација на практичната настава и тесна соработка со деловната заедница. Во овој 
поглед, во наредниот период фокусот ќе биде ставен на реформа и трансформација на одредено училиште за 
стручно образование и обука во регионален центар за стручно образование и обука со поголема автономија. 
Со цел да се надмине големата разлика во соодносот на стекнати вештини во образовниот процес и потребите на 
работодавците, некои од веќе започнатите активности ќе продолжат да се спроведуваат, но се планираат и нови 
активности. За таа цел Министерството за образование и наука продолжува со имплементација на програмата - 
грантови за поддршка на заеднички проекти меѓу стручни училишта и компании во насока на подобрување на 
практичната обука на учениците и нивните вештини за вработување, а со тоа зголемување на вработливоста на 
ученици од средно стручно образование. Пилотирање на наставната програма за дуално стручно образование ќе 
им помогне на компаниите да стекнат стручен кадар, имајќи предвид дека учениците ќе бидат подготвени да 
работат во одредена компанија за време на средното образование. Главната цел на реформите во формалното и 
неформалното образование е да се зголеми вработливоста на младите луѓе, особено жените и ранливите групи 
(Роми и млади со посебни потреби). Во текот на следната деценија поголем фокус ќе биде ставен на соработката 
помеѓу образовниот систем (вклучително и неформалното образование) и деловната заедница. Со цел да се 
изгради одржлив систем, пред се за компаниите да може да утврдат какви вештини им се потребни и како да се 
обезбедат услови за развој на тие вештини (без разлика дали преку формален или неформален систем на 
образование), потребен е нов пристап во финансирање на стручно образование и обука. Овој процес ќе се отвори 
преку дискусија на крајот на 2019 година и ќе биде финализиран во 2021 година. 
Врз основа на Концептот за учење преку работа, од 2019 година, започна пилотирањето на системот за 
менторство, со воведување на ментори на учениците во компаниите, и истиот ќе продолжи и во наредните години, 
со фокус на зајакнување на учење базирано на работа преку реализација на високо квалитетна практична обука. 
Во однос на валидацијата на неформалното и неформалното учење (VNIL), Центарот за образование на возрасни 
ги подготви процедурите и методолошките документи за спроведување и пилотирање на системот за ВНИЛ. 
Евалуацијата на имплементацијата на ECVET ќе биде основа за натамошно подобрување на системот.  
Во однос на високото образование, продолжува работата на усогласување на регулативата и правилата за 
акредитација и евалуација со европските стандарди и критериуми, формирање на Агенција за обезбедување на 
квалитет во согласност со новиот Закон за високо образование, донесување акциски план за членство на 
Агенцијата за обезбедување на квалитет во ENQA и EQAR, вклучително и процесот на самоевалуација на 
Агенцијата. Новиот проект под ИПА ќе создаде можности за воведување модел на стандард на квалификации во 
високото образование преку пилотирање на неколку стандарди на квалификации. 
Воспоставувањето на цврста основа за ефективно креирање на политики базирани на докази, е препознаено како 
клучен фактор за промовирање на континуиран систем на подобрување. Во таа насока, предвидено е 
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воспоставување и пилотирање на сеопфатен систем за мониторинг и известување кон  крајот на 2019 година, како 
и формирање на нова организациска единица во МОН за истражување и развој на образовни политики. 
а. Планирани активности во 2020 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  

4. Усвојување на законски измени за воспоставување на 3 регионални 
центри за стручно образование и обука 

Министерство за образование и наука, Центар за стручно 
образование и обука 

б. Планирани активности за 2021 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 

3. Адаптација и реконструкција на 3 регионални центри за стручно 
образование и обука 

Министерство за образование и наука, Центар за стручно 
образование и обука, Општини 

в. Планирани активности за 2022 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 да се обезбеди квалитетна практична 
работа на студентите и учениците во компаниите. 

Универзитети и високообразовни институции; Средни стручни 
училишта; Компании 

2. Валидација на неформалното образование за стекнување 
квалификации (воспоставување систем за валидација - признавање 
на претходното учење) 

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

3. Развој на 5 квалификации на ниво V  – специјалист и пост средно 
образование за потребите на пазарот на труд и можност за 
самовработување за занаети 

Национален одбор за македонската рамка на квалификации; 
Секторски комисии; Министерство за образование и наука; 
Центар за стручно образование и обука; Занаетчиска комора 
на Република Северна Македонија; Даватели на образовни 
услуги 

4. набавка на опрема за 3 регионални центри за стручно 
образование и обука 

Министерство за образование и наука, Центар за стручно 
образование и обука, Општини 

5. Инвестиции во човечки ресурси за управување со новите 
функции на регионалните центри за стручно образование и обука 

Министерство за образование и наука, Центар за стручно 
образование и обука, Општини 

 

         2. Индикатори на резултат 

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

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

Систем за валидација на неформалното и 
информалното учење 

Усвоени законски 
измени 

Воспоставен систем на 
валидација 

 

Воспоставени 3 регионални центри за стручно 
образование и обука  

Усвоени измени на 
закони 

Адаптација и 
реконструкција на 3 
регионални центри 

за стручно 
образование и обука 

Набавка на опрема и 
развој на програми за 3 
регионални центри за 
стручно образование и 

обука 

 

      3. Очекувано влијание врз конкурентноста 
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Вработени со поквалитетни квалификации ќе придонесат за поголема ефикасност и продуктивност на компаниите 
и намалување на трошокот за обука и доквалификација на вработените. 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. 

 

      4. Проценети трошоци на активностите и извори на финансирање 

Во евра 2020 година 2021 година 2022 година 
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 македонските компании 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. Очекувано влијание врз животната средина 

Мерката нема да има директно влијание врз животната средина. 
7. Потенцијални ризици 

Ризик Потенцијално 
влијание 

Активности за надминување 

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

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 

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

5.3.7 Вработување и пазар на труд 
Во среднорочниот период помеѓу 2014 и 2018 година, бројот на вработени во Република Северна Македонија се 
зголеми за 62.800, односно за 10%. Просечната годишна стапка на раст на бројот на вработени изнесува 2,4%. 
Најголем број на нови работни места може да се забележи во преработувачката индустрија; градежништвото; 
трговијата; додека пак во земјоделството се забележува пад. Во 2018 година, стапката на вработеност на 
населението на возраст од 15–64 години изнесуваше 53,6%. 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 (60,8% во 2018 година) е повисока отколку кај жените (46,5%) за 14,3 п.п.. 

Стапката на вработеност кај младите е ниска, односно само 17,4% од младите на возраст од 15–24 се вработени. 
Една од причините за тоа е ниската стапка на активност на младите (31,8%), 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 29,8%, при што кај 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 Северна Македонија сè уште 
се соочува со висока стапка на невработеност. Стапката на невработеност во 2018 година беше 21,5% (иако 
намалена од 28,1% во 2014 година), и нема големи родови разлики. Од сите невработени лица, 51,6% исто така 
бараат работа и преку Агенцијата за вработување на Северна Република Македонија. 

Стапката на активност во 2018 година изнесуваше 65% и е за 0,1 п.п. повисока во споредба со 2014 година. 
Анализирано по род, стапката на активност во 2018 година е повисока кај мажите и изнесува 78,3% (52,2% кај 
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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%.  

Идентификација на проблеми и предизвици. Програмата за реформи во вработувањето и социјалната 
политика 2020 ги идентификува следниве предизвици:  

- Подобрување на економскиот развој и креирање на работни места 
- Подобрување на состојбата со невработеноста, посебно на ранливите категории (млади, долгорочно 

невработени и др.) 
- Намалување на неформалното вработување. 

Во однос на вработувањето и пазарот на труд, заедничкиот заклучок на Економско-финансискиот дијалог од Мај 
2019 година е имплементација на Гаранцијата за млади на целата територија со фокус на неразвиени региони и 
обезбедување на квалификувани вработени во Агенцијата за вработување, како и вклучување на релевантните 
партнери во имплементацијата, 

Мерка 15: Гаранција за млади 

1. Опис на мерката 

АВРСМ започна со имплементација на оваа мерка во 2018 година, како пилот – активност во 3 центри за 
вработување (Скопје, Струмица и Гостивар), а во 2019 година се имплементира низ целата држава, со посебен 
фокус на три региони (Полошки, Североисточен и Југозападен), каде е најголем бројот на млади лица кои 
припаѓаат на категоријата NEET. 

Мерката Гаранција за млади им овозможува на младите лица до 29-годишна возраст, кои не се вработени, ниту се 
вклучени во образование или обука (NEET), да добијат соодветна понуда за работа, да го продолжат своето 
образование или да бидат вклучени во некоја од активните програми и мерки за вработување, во период од 4 
месеци по нивното евидентирање како невработени лица во АВРСМ. 

Следејќи ја имплементацијата на Гаранцијата за млади во европските држави, утврдени се 3 столба на 
активности: 

1. Рана интервенција; 
2. Идентификација и вклучување на младите лица кои се NEET и 
3. Активација со интеграција на пазарот на трудот. 

Гаранцијата за млади започнува со мерките за активација на младите лица кои за првпат се евидентирани како 
невработени лица – активни баратели на работа (прилив). По евидентирањето во регистарот на невработени 
лица, лицата веднаш се упатуваат на нивното прво интервју со вработени во АВРСМ, кои вршат профилирање на 
нивната вработливост, користејќи контролен прашалник и изготвуваат Индивидуални планови за вработување. 
Овие планови ги дефинираат активностите кои му овозможуваат на младото невработено лице, во период од 4 
месеци, да биде повторно вклучено во образовниот процес (не во редовното образование) или да биде вклучено 
во некоја од активните мерки или услуги за вработување, кои ќе му овозможат да ги зголеми своите можности за 
вработување или да му биде понудено соодветно вработување кое одговара на неговото образование и вештини. 
Активностите вклучуваат групно и индивидуално советување; обезбедување услуги за помош при барање работа; 
мотивациски обуки; вклучување во некоја од мерките за интеграција на пазарот на трудот (вработување, 
образование и мерки за обука). 
Во периодот 2020-2022, оваа мерка ќе биде поддржана преку IPA II програмата (2014-2020)“ ЕУ за младите”, 
Годишна акциска програма во Секторот за вработување, образование и политика за вработување 2018, во 3 
региони (Полошки, Североисточен и Југозападен+ Преспа). 

 а. Планирани активности во 2020 година 
Оваа мерка, со сите горенаведени активности во делот „Опис на мерката“ ќе се имплементира во сите 30 центри 
за вработување, земајќи го предвид искуството од имплементацијата во претходните 2 години. 
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Во рамките на Секторот за активни мерки и услуги за вработување ќе се формира посебно Одделение за 
поддршка за вработување на младите. Во рамките на ова одделение ќе се планираат, координираат и 
мониторираат сите активности за подобра инклузија на младите лица на пазарот на трудот, вклучувајќи 
имплементација на проектот Гаранција за млади, Националната стратегија за млади и Националниот акциски 
план за вработување на млади. 
Оваа активност беше планирана да се имплементира во 2019 година. Но, во првата половина на 2019 година, 
беше спроведена детална функционална анализа на АВРСМ, за да се обезбедат повеќе информации кои ќе 
бидат релевантни за новите правилници за внатрешна организација и за систематизација на работните места во 
АВРСМ. Извештајот од функционалната анализа ја потврди потребата од воспоставување на посебно Одделение 
за вработување на младите, а содржи и други сугестии и препораки за подобрување на функционирањето на 
АВРСМ, кои ќе бидат вградени при изготвувањето на новите правилници. 
Исто така, со цел зајакнување на човечките капацитети на АВРСМ за успешно спроведување на Гаранцијата за 
млади, ќе се организираат обуки на вработените кои работат на оваа мерка. Во 2020 година се планира 90 
вработени да бидат вклучени во овие обуки, спроведени од страна на внатрешни обучувачи (лица кои претходно 
биле обучени за Гаранција за млади и работат на оваа мерка). 
Се планира да се модернизираат 3 центри за вработување, со цел подобрување на физичките услови за работа 
со невработените лица и работодавачите. 

б. Планирани активности во 2021 година 
Оваа мерка, со сите горенаведени активности во делот „Опис на мерката“ ќе се имплементира во сите 30 центри 
за вработување, како дел од редовните активности. 
Ќе се организираат обуки за 60 вработени во АВРСМ кои работат на Гаранција за млади и истите ќе бидат 
спроведени од страна на внатрешни обучувачи. 
Со цел зајакнување на физичките капацитети на АВРСМ, се планира да се модернизираат 3 центри за 
вработување. 
в. Планирани активности во 2022 година 

Оваа мерка, со сите горенаведени активности во делот „Опис на мерката“ ќе се имплементира во сите 30 центри 
за вработување, како дел од редовните активности. 
Ќе се организираат обуки за 60 вработени во АВРСМ кои работат на Гаранција за млади и истите ќе бидат 
спроведени од страна на внатрешни обучувачи. 

2. Индикатори на резултат 

Показател 

Почеток 2018 
пилот фаза во 3 

центри за 
вработување 

 
Интермедијарен таргет 

2020 
Таргет 2022 

Број на учесници во 
Гаранција за млади (влез) 

526 14000 13000 

Процент на учесници кои 
успешно излегле од 
Гаранција за млади во 
период од 4 месеци по 
евидентирањето 

41% 30% 30% 

Број на обучени 
вработени во АВРСМ 

60 90 60 

 
Ќе биде земена предвид половата еднаквост, при што најмалку 50% од учесниците во Гаранцијата за млади (на 
влезно/излезно ниво) ќе бидат жени. 

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Успешната имплементација на Гаранцијата за млади ќе придонесе се зголемување на стапката на вработеност во 
државата, како и на стапката на вработеност кај младите лица до 29-годишна возраст. Лицата кои се вклучени во 
оваа мерка се опфатени со поинтензивни услуги и мерки за вработување, кои ја зголемуваат нивната 
вработливост. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 
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Активностите во рамките на Гаранцијата за млади ќе бидат финансирани од средства утврдени во годишните 
Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020, 2021 и 
2022 година, каде е предвидено дека најмалку 30% од вкупниот број на учесници ќе бидат млади лица до 29-
годишна возраст. Вообичаено, повеќе од 90% од буџетот на годишните Оперативни планови е финансиран од 
буџетот на АВРСМ. Вкупниот износ на планираните финансиски средства за активни програми и мерки за 
вработување во буџетот на АВРСМ изнесува: 
- 2020 година –16,5 милиони евра; 
- 2021 година – 13,8 милиони евра и 
- 2022 година – 16,4 милиони евра. 
Дополнително, за периодот 2020-2022, оваа мерка се планира да биде финансиски поддржана преку IPA II 
програмата (2014-2020) “ЕУ за младите”, Годишна акциска програма во Секторот за вработување, образование и 
политика за вработување 2018, во 3 региони (Полошки, Североисточен и Југозападен+ Преспа), во вкупен износ 
од 6,2 милиони евра. 

Година 
Активни мерки на 

пазарот на трудот29 

Зајакнување на 
човечките 

капацитети30 

Зајакнување на 
физичките 

капацитети31 
Вкупно 

2020 4,9мил. 283.500 150.000 5,3мил. 
2021 4,1мил. 467.000 150.000 4,7мил. 
2022 4,9мил. 563.000 / 5,5 мил. 

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Мерката Гаранција за млади има за цел унапредување на положбата на младите лица на пазарот на трудот, 
особено на најранливите лица (жените и помалку застапените етнички групи кои живеат во неразвиените 
региони), со цел зголемување на нивната вработливост и можностите за вработување. Истовремено, новиот 
Закон за социјална заштита предвидува обврска за корисниците на социјалната помош и членовите на нивните 
домаќинства да бидат евидентирани како активни баратели на работа во АВРСМ, заради нивна активација на 
пазарот на трудот и зголемување на нивните можности за вработување. Успешната имплементација на 
Гаранцијата за млади ќе придонесе кон подобрување на социјалниот статус на невработените млади лица, како и 
намалување на сиромаштијата. 

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Имплементацијата на Гаранцијата за млади ќе има неутрално влијание врз околината. 
7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност на 
случување 

(ниска или 
висока) 

Планирани активности за надминување 

Недоволно финансиски средства за 
активни програми и мерки за 
вработување 

Ниска 
Зголемување на финансиските средства за 
активни програми и мерки за вработување 

Недостаток на човечки и физички 
капацитети на АВРСМ 

Средна 
Нови вработувања, обуки на вработените, 
подобрување на физичките капацитети 

5.3.8 Социјална заштита и инклузија 
Република Македонија бележи тренд на намалување на сиромаштијата и нееднаквоста, кои и покрај овие 
позитивни трендови, сеуште 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 5.2. Лаекен индикатори за сиромаштијата и социјалната исклученост, 2013-2017 година 

                                                           
2930% од годишниот планиран буџет за активни програми и мерки на пазарот на трудот 
30Плати за ново вработени лица + обуки на вработените 
31Реконструкција / модернизација на центрите за вработување во таргетираните региони за IPA 
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  2013 2014 2015 2016 2017 

Стапка на сиромашни лица, % од населението 24,2 22,1 21,5 21,9 22,2 
Мажи  24,6 22,3 21,5 22,1 22,4 
Жени 23,9 21,9 21,5 21,6 22,0 

Според возраст      
0-17 30,9 29,0 28,6 28,6 29,9 
18-64 23,6 21,4 20,7 21,3 21,1 
65 и повеќе 16,5 14,5 14,5 14,5 16,1 

Според најфреквентниот статус на економската активност      
Вработени 11,1 9,8 8,9 9,0 9,0 
Невработени 43,7 40,5 39,7 41,1 38,7 
Пензионери 10,9 8,4 7,3 7,1 7,7 
Други неактивни лица 29,2 26,1 26,7 29,4 32,1 

Според зависни деца во домаќинството      
Домаќинство без зависни деца 19,5 16,5 14,1 14,2 12,8 
Домаќинство со зависни деца 26,5 25,0 25,3 26,0 27,5 

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 

Стапка на сиромаштијата пред социјалните трансфери со вклучени 
пензии, % од населението 

26,8 24,8 24,8 25,7 25,9 

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 
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 развој и постои 
загриженост за одржливоста на овие придобивки од намалувањето на сиромаштијата. Податоците за периодот 
2013-2017 покажуваат дека скоро секој петти граѓанин е сиромашен, од децата скоро секое трето дете е 
сиромашно, а најранливи се невработените со стапка на сиромаштија од околу 40%. Од домаќинствата со деца 
скоро секое трето домаќинство е сиромашно.  

Влијанието на намалување на процентот на ризик од сиромаштија, како резултат на социјалните трансфери не,  
сметајќи ги претходно  пензиите како приход, се покажа ниско разликата на стапките е  ( од 4.6% во 2013 до 3.7% 
во 2017), за разлика од просекот на ЕУ земјите  каде разликата изразена во процентни поени меѓу стапките на 
сиромаштија со социјалните трансфери и без социјални трансфери, но со вклучени пензии се движи во 
интервалот од 10% до 15% за истиот период. Многу е поголемо влијанието на пензиите, така да доколку се 
отстранат социјалните трансфери и пензиите, стапката на сиромаштија би била 40%. Податоците потврдија дека 
се неопходни 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.  

Мерка 16: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 

1. Опис на мерката 

Собранието на Република Северна Македонија ги усвои Законот за социјалната заштита и Законот за социјална 
сигурност за старите лица, кои влегоа во сила од 23.05.2019 година. Сите подзаконски акти за имплементација на 
новата регулатива се објавени и првата исплата на паричните права од реформираниот систем на социјална 
заштита и заштитата на децата  се изврши на 10.06.2019 година. 

Со новиот Закон за социјалната заштита се воведе  гарантирана минимална помош, се овозможи зајакната 
активација на корисниците на гарантирана минимална помош на пазарот на трудот. Се направи интегрирање на 
категоријалните бенефиции во генерички парични давања, согласно основот на користење и се овозможи 
комбинирање на правата на парична помош. Административната постапка за стекнување со правата на парична 
помош се поедностави. Корисниците на гарантирана парична помош остварија за прв пат право на детски додаток 
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и образовен додаток (за основно и средно образование), со што се имплементира тнр. семеен  пакет, односно 
обезбедување на средства за намалување на сиромаштијата на материјално необезбедените домаќинства.   

Споредбените податоците меѓу најголемото исплатено парично право според новиот закон – гарантирана 
минимална помош (ГМП) од мај 2019 и правата што најблиску се сублимираат со ГМП според стариот закон од 
април 2019, покажуваат преоѓање со голема покриеност на корисниците. Вкупните исплати покажува пораст од 
63%. Просечно исплатената парична помош по домаќинство на ГМП (6291.00 денари) по новиот закон е двојно 
поголема од СПП (2945.00 денари) по стариот закон, покажувајќи пораст од 114%, додека пак просечните исплати  
по член на домаќинство покажува пораст од 122%  (ГМП-2231.00 ден , наспроти СПП -1006.00 ден). 

Отпочнати се активности за активација на корисниците на гарантирана минимална помош заради оспособување 
за работа и вработување, со донесување на подзаконски акт. Со овој акт соработката помеѓу службите за 
вработување и за социјална заштита ќе биде дополнително унапредена и продлабочена, во насока на поддршка и 
активација на работоспособните корисници на гарантирана минимална помош. Центрите за социјална работа и 
центрите за вработување ќе соработуваат при подготовка и имплементација на индивидуален план за активација 
на корисник на гарантирана минимална помош, заради негово учество во активните мерки за вработување и 
надминување на материјалната необезбеденост на домаќинството.  

Во овој дел, за зголемување и понатамошно зајакнување на ефективноста на различните услуги, програми и 
мерки за различните ранливи групи на пазарот на труд и поуспешно постигнување на посакуваните ефекти, од 
големо значење е и воведувањето на новиот систем на профилирање на невработените лица согласно 
можностите и степенот на нивната вработливост, во АВРСМ, преку кој ќе се овозможи на најтешко вработливите 
лица да им се понудат и обезбедат посебни мерки и услуги (сет од интегрирани услуги и мерки) кои полесно би 
довеле до нивно вклучување на пазарот на труд. 

Донесен е нов Закон за социјална  сигурност за старите лица, со цел за зголемување на ефективноста на 
паричните давања за оваа категорија на граѓани и намалување на процентот на сиромаштијата кај старите лица 
над 65 годишна возраст,  кои неможат да обезбедат средства за егзистенција по други основи. Од почетокот на 
спроведувањето на социјалната реформа до сега 2.631 лице се стекнаа со правото на користење на социјалниот 
надоместок предвиден со законската регулатива за социјална сигурност на стари лица. Месечниот надоместок 
изнесува околу 6.000 денари, средства со кои финансиски се обезбедуваат лицата над 65 години коишто немаат 
други извори на егзистенција. 

Со реформата во областа на заштитата на децата, 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  беше клучен во остварувањето на правото на детски додаток. Се овозможи на  
корисниците на гарантирана минимална помош да можат да користат детски додаток.  

Податоците за  исплатата и корисниците на правото за детски додаток според  Измените на  законот за детска 
заштита од мај 2019 и правото за детски додаток по стариот закон, покажуваат значителен пораст (Табела 5.3). 
Вкупната исплата, но и вкупниот број на корисници  по новиот закон во мај 2019 е три пати поголем (пораст од 
238%) во однос на стариот закон.  Во мај 2019 корисници- семејства со деца кои користеле ГМП, но и детски 
додаток се 11082, наспроти 2956 семејства од април 2019 (покачување од 238%), а бројот на деца во тие 
семејства е 20239 во мај 2019, наспроти 6924 деца во април 2019 година ( покачување од 190%). 

Табела 5.3. Исплата на детски додаток, премин - од стар закон (април 2019) кон нов закон (мај 2019) 

 

Вид право Корисници 
(семејство) 

Број на 
деца 

Финансиски 
надоместок 

(ден) 

Просек по 
носител 

(ден) 

Просек по 
дете 
(ден) 

Нов 
закон Детски додаток 11082 20239 15,375,566.00 1387 760 

Стар 
закон 

Детски додаток 2956 6924 4,551,059.00 1540 657 

Се воведе ново право - додаток за  образование  за деца кои редовно посетуваат настава во основно и средно 
училиште, заради поддршка на родителите во подмирувањето на училишните трошоци, и тоа за домаќинства со 
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ниски примања како и за корисници на гарантирана минимална помош , со што се превенира раното напуштање 
на училиштето. Воедно еднократната парична помош за новороденче како право  се овозможи покрај за прво дете 
да се користи и за второ дете  (во висина од 20.000 денари)   

Во насока на олеснување на животот и поголема социјално вклучување на лицата со попреченост како парични 
права се проширува правото на надоместок заради попреченост за лица со интелектуална попреченост и се 
овозможува користењето на правото за родителите кои се грижеле за своето дете со попреченост и не го 
сместиле во социјална установа, да се стекнат со парично право на возраст за пензионирање, поради тоа што не 
се стекнале со пензија по друг основ. 

До крајот на 2019 година се планира донесување на Правилник за начинот и обемот на социјалните услуги, 
нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги. Цените на услугите од социјална заштита со одлука 
ќе ги утврдува министерот, врз основа на методологија за формирање на цените на услугите во зависност од 
стандардите и нормативите за давање на социјалната услугата. 

Во насока на зајакнување на капацитетите на стручните лица и воспоставување на систем на лиценцирани 
даватели на социјални слуги започната е постапка за формирање на  Комисија за лиценцирање која ќе издава, 
обновува, продолжува и одзема лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита на стручните 
лица вработени во  јавни и приватни установи за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги. 

Во следниот период во фокусот и приоритетните цели на Министерството за труд и социјална политика е развој 
на социјални услуги кој се воведуваат со новиот Закон за социјална заштита. 

а. Планирани активности во 2020 година 

- Јавна кампања за новите законски решенија со цел запознавање на крајните корисници,  
- Следење на имплементацијата на новиот Закон за социјална заштита, особено во делот на таргетирање 

на корисниците на правото на гарантирана минимална помош и воведување на нови услуги за поддршка 
за влез на пазарот на трудот; 

- Јакнење на капацитетите на стручните лица во Центрите за социјална работа и Центрите за вработување 
во делот на активација на корисниците на ГМП 

- Воспоставување на нови услуги од социјална заштита во насока на зајакнување и активација на 
корисниците. 

- Проширување на мрежата на социјални услуги во локалната заедница   
- Развој на  софтверско решение за правата и услугите од областа на социјалната заштита и тестирање на 

решението 
- Спроведување обуки за лицата вработени во системот на социјалната заштита во делот на испорака на 

услуги во локална заедница 
- Воспоставување на механизми за контрола на функционирањето на системот. 

 

б. Планирани активности во 2021 година 

- Имплементација на новото софтверско решение за правата и услугите од областа на социјалната заштита со 
вклучена миграција на податоци 

- Зголемување на видот и опфатот на услугите за поддршка на активацијата на корисниците на ГМП 
- Зголемување  на достапноста и видот на  услугите од социјална заштита 
- Јакнење на капацитетите на стручните лица во Центрите за социјална работа и Центрите за вработување во 

делот на активација на корисниците на ГМП 
- Мониторинг и евалуација на квалитетот на новите услуги од социјална заштита  

в. Планирани активности во 2022 година 

- Зголемување на ефективноста и ефикасноста на Центрите за социјална работа и Центрите за вработување; 
- Овозможување на достапност  на услугите од социјална заштита во сите општини во државата 
- Мониторинг и евалуација на квалитетот на новите услуги од социјална заштита  
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2. Индикатори на резултат 

- Стапка на сиромаштија на 16% до 2021 година 
- Вклучување на пазарот на трудот на околу 20% од постојните корисници на гарантирана минимална помош до 

2022 година 
- Зголемување на социјалните услуги во локалните заедници на 25 % до 2022.  

3. Очекувано влијание врз конкурентноста 

Неутрално. 

4. Проценети трошоци за активностите и извор на финансирање 

Средствата за спроведување на планираните активности се предвидени во износ од околу 35.600.000 евра за 3 
години.  

5. Очекувано влијание врз социјалните резултати, како вработување, намалување на сиромаштија, 
еднаквост и родово влијание 

Подобро таргетирање на целните групи и зголемување на ефективноста на готовинските трансфери придонесува 
за излез од кругот на сиромаштијата, економско зајакнување и социјално вклучување, односно постигнување на 
крајната цел на стапка на сиромаштија 16 % во 2021 година. Мерката ќе придонесе за оптимално искористување 
на финансиските ресурси насочени кон обезбедување социјалните услуги. 
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.  

6. Очекувано влијание врз животната средина 

Не се проценува дека спроведувањето на мерката ќе има влијание врз животната средина. 

7. Потенцијални ризици 

Ризик 

Веројатност 
на 

случување 
(ниска или 

висока) 

Планирани активности за надминување 

Одложување на надградбата на 
софтверското решение за администрирање 
на паричните права 

Висока Детално следење на процесот 

Мал интерес од општините за развој на 
социјални сервиси и недостаток на човечки 
потенцијал 

Средна 

Директен контакт со сите општини, одржување 
на тркалезни маси, фокус групи, развој на 
мерки за обука на невработени лица за 
испорака на социјални услуги 

Ненавремена имплементација на новото 
софтверско решение за социјалните права и 
услуги 

Висока Детален процесен мониторинг 
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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 
2020 година 120.000 100.000 560.000 30.000 810.000 
2021 година 120.000 100.000 0 30.000 250.00032 
2022 година 0 0 0 0 0 
Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
2020 година 18.500 10.250.000 0 0 10.268.500 
2021 година 0 6.250.000 0 0 6.250.000 
2022 година 0 6.250.000 0 0 6.250.000 
      
Мерка 3: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 
2020 година 0 0 0 TBD TBD 
2021 година 0 0 0 TBD TBD 
2022 година 0 0 0 TBD TBD 
Мерка 4: Подобрување на системите за наводнување 
2020година 0 301.870 0 47.094.870 47.396.740 
2021 година 0 7.000.000 0 43.603.975 50.603.975 
2022 година 0 0 0 58.734.620 58.734.620 
Мерка 5: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
2020 година 150.000 280.000  0 380.000 810.000 
2021 година 0 340.000 0 500.000 840.000 
2022 година 0 340.000 0 500.000 840.000 
Мерка 6: Земјоделски задруги 
2020 година 0 1.380.000 0 1.060.000 2.440.000 
2021 година 0 1.800.000 0 1.060.000 2.860.000 
2022 година 0 0 0 1.060.000 1.060.000 
Мерка 7: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
2020 година 550.000 1.250.000 0 11.200.000 13.000.000 
2021 година 583.500 183.500 0 0 767.000 
2022 година 166.500  166.500  0 0 333.000 
Мерка 8: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
2020 година 0 530.000 0 0 530.000 
Мерка 9: Развој на национален портал за е-услуги 
2020 година 72.000 822.000 0 210.500 1.104.500 

                                                           
32Средствата се наменети за активности на пазарниот оператор 
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Мерка 10: Намалување на неформалната економија 
2020 година 0 500.000 0 0 500.000 
2021 година 0 500.000 0 0 500.000 
2022 година 0 0 0 0 0 
Мерка 11: Подобрување на соработката помеѓу академијата и индустријата 
2020 година 0 120.000 500.000 880.000 0 
2021 година 0 0 1.500.000 0 0 
2022 година 0 0 2.000.000 0 0 
Мерка 12: Олеснување на трговијата 
Година 2020 0 55.100 0 0 55.100 
Година 2021 0 0 0 0 0 
Година 2022 0 0 0 0 0 
Мерка 13: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија 
2020 година 0 0 0 0 0 
2021 година 0 0 0 1.300.000 1.300.000 
2022 година 0 0 0 3.836.000 3.836.000 
Мерка 14: Понатамошен развој на системот на квалификации 
2020 година 0 2.704.761 100.000 0 2.804.761 
2021 година 0 2.830.761 100.000 0 2.930.761 
2022 година 0 2.174.000 100.000 0 2.274.000 
Мерка 15: Гаранција за млади 
2020 година 183.500 2.600.000 2.400.000 150.000 5.300.000 
2021 година 367.000 2.200.000 2.000.000 150.000 4.700.000 
2022 година 563.000 2.500.000 2.400.000 0 5.500.000 
Мерка 16: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 
2020 година 0 0 36.856.190 0 36.856.190 
2021 година 0 0 0 0 0 
2022 година 0 0 0 0 0 
 

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 
2020 година 710.000 0 0 0 100.000 0 0 810.000 
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2021 година 250.000 0 0 0 0 0 0 250.00033 
2022 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерка 2: Промоција на обновливи извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
2020 година 18.500 0 0 4.000.000 0 6.250.000 TBD- 0 10.268.500 
2021 година TBD 0 0 TBD 0 6.250.000 0 6.250.000 
2022 година 0 0 0 0 0 6.250.000 0 6.250.000 
Мерка 3: Имплементација на Интелигентен транспортен систем (ИТС) долж Коридорот 10 
2020 година 0 0 0 0 0 TBD 0 TBD 
2021 година 0 0 0 0 0 TBD 0 TBD 
2022 година 0 0 0 0 - TBD 0 TBD 
Мерка 4: Подобрување на системите за наводнување 
2020 година 36.428.746 0 0 0 301.870 10.666.124 0 47.396.740 
2021 година 32.597.212 0 0 3.000.000 4.000.000 11.006.763 0 50.603.975 
2022 година 22.467.249 0 0 0  36.267.371 0 58.734.620 
Мерка 5: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
2020 година 150.000 0 0 660.000 0 0 0 810.000 
2021 година 340.000 0 0 500.000 0 0 0 840.000 
2022 година 340.000 0 0 500.000 0 0 0 840.000 
Мерка 6: Земјоделски задруги 
2020 година 1.060.000 0 0 1.380.000 0 0 0 2.440.000 
2021 година 1.060.000 0 0 1.800.000 0 0 0 2.860.000 
2022 година 1.060.000 0 0 0 0 0 0 1.060.000 
Мерка 7: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
2020 година 3.000.000 0 0 10.000.000 0 0 0 13.000.000 
2021 година 0 0 0 0 750.000 0 0 750.000 
2022 година 0 0 0 0 350.000 0 0 350.000 
Мерка 8: Хармонизација на правната рамка на јавните набавки со законодавството на Европската унија (Acquis) 
2020 година 30.000 0 0 500.000 0 0 0 530.000 
Мерка 9: Развој на национален портал за е-услуги 
2020 година 404.500 0 0 600.000 100.000 0 0 1.104.500 
Мерка 10: Намалување на неформалната економија 
2020 година 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 
2021 година 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 
2022 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерка 11: Подобрување на соработката помеѓу академијата и индустријата 

                                                           
33Овие средства се планирани за активности на пазарниот оператор 
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2020 година 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 
2021 година 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 
2022 година 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 
Мерка 12: Олеснување на трговијата 
2020 година 55.100 0 0 0 0 0 0 55.100 
2021 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерка 13: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија 
2020 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
2021 година 0 0 0 0 1.300.000 0 0 1.300.000 
2022 година 0 0 0 0 3.836.000 0 0 3.836.000 
Мерка 14: Понатамошен развој на системот на квалификации 
2020 година 1.444.761 0 0 1.360.000 0 0 0 2.804.761 
2021 година 1.494.761 0 0 1.436.000 0 0 0 2.930.761 
2022 година 688.000 0 0 1.586.000 0 0 0 2.274.000 
Мерка 15: Гаранција за млади34 
2020 година 5.300.000 - - 

6.200.00035 
- - - 5.300.000 

2021 година 5.300.000 - - - - - 4.700.000 
2022 година 5.300.000 - - - - - 5.500.000 
Мерка 16: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита 
2020 година 36.865.190 0 0 0 0 0 0 36.865.190 
2021 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
2022 година 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Табела 11: Известување за реализацијата на структурните реформи од ПЕР 2019-2021 

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: Зголемување на конкурентноста на пазарот на електрична енергија 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  1.Усвојување на подзаконска регулатива за практична имплементација на Законот за енергетика. 4 

                                                           
34 Годишниот буџет на АВРСМ е дел од Централниот буџет, иако е 100% финансиран од придонесот за вработување (осигурување во случај на невработеност) 
35 Овие фондови се предвидени во нацрт Годишната акциска програма (IPA II за секторска буџетска поддршка). Финансискиот договор се очекува да биде потпишан до крајот на 2020 година. IPA фондовите ќе може да бидат 

искористени како буџетска поддршка по исполнувањето на дефинираните критериуми за Гаранција за млади и потрошените финансиски средства од Централниот буџет 
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2019 2.Одвојување и сертификација на преносниот систем оператор во согласност со Третиот енергетски пакет.  5 
3. Воспоставување на оператор на пазарот. 4 
4. Постапки за назначување на НЕМО во согласност со Регулативата на ЕУ ЦАЦМ. 4 
5. Сите потребни активности за спојување на пазарот со бугарскиот пазар на електрична енергија. 4 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Законот за енергетика стапи во сила на 5 јуни 2018 година - целосно спроведување. Дел од подзаконските акти се донесени, а дел се во 
подготовка. Крајниот рок за целосна имплементација на подзаконските акти е 18 месеци од 5 јуни - датум на влегување во сила на Законот за 
енергетика. Следниве подзаконски акти се донесени и одобрени од Регулаторната комисија за енергетика за спроведување на сите гореспоменати 
активности: Тарифен систем за продажба на електрична енергија на потрошувачи, обезбеден од универзалниот снабдувач и снабдувач во последен 
момент, Правила за снабдување со електрична енергија за универзалниот снабдувач , Правила на пазарот на електрична енергија, Правила за 
снабдување со електрична енергија, Правила за снабдување со електрична енергија за покривање на загубите во системот за пренос на електрична 
енергија, Правила за распределување на прекугранични преносни капацитети, Правила за снабдување со електрична енергија за покривање на 
загубите во системот за дистрибуција на електрична енергија, Програма за сообразност (ЕВН). 
2. Во врска со постапката за раздвојување, Владата на Република Северна Македонија донесе одлука за пренос на акции од АД МЕПСО во 
Министерството за транспорт и врски. Во рок од 30 дена од денот на преносот на акциите, операторот на електропреносниот систем започнува 
постапка за сертификација. Пред почетокот на постапката за сертификација, операторот на системот за пренос на електрична енергија формира нова 
компанија –оператор на пазарот во рок од 30 дена од денот на уписот во Централниот депозитар. Процесот за добивање лиценца е завршен. 
Правилата за сертификација веќе се донесени. Постапката за доделување службеник за усогласеност се завршена и се врши сертификација. 
3. Според член 68 став 4 од Законот за енергетика, операторот на системот за пренос на електрична енергија го организира и управува со 
балансирање на пазарот на услуги. Во рок од 90 дена по влегувањето во сила на законот за енергетика, операторот на електропреносниот систем 
треба да донесе правила за балансирање. Правилата за балансирање ги одобрува Регулаторната комисија за енергетика во вториот квартал од 2019 
година. 
4. Согласно новиот Закон за енергетика, регулирањето на цените е укинато. Усвоен е тарифниот систем за продажба на електрична енергија на 
потрошувачите обезбеден од универзалниот снабдувач и снабдувач во краен случај. По усвојувањето на Правилата за универзален снабдувач, како 
и изборот на универзален снабдувач, регулативата за цените не е веќе применлива. Временските периоди зависат од страните вклучени во 
Техничката помош за Северна Македонија за воспоставување институционална поставеност за организиран пазар однапред. Во тек е формирање на 
независен оператор на компанија - пазар; во тек е лиценцата за работа и во тек е формирање на организиран оператор на пазарот (МЕМО). Владата 
ќе донесе одлука кога МЕМО ќе започне со работа што е можно поскоро (МЕМО ќе ја замени размената на електрична енергија) Проектот за 
воспоставување организиран пазар од ден на ден го чека формирање на МЕМО. 
5.Секретаријатот за енергетска заедница организираше техничка помош за Северна Македонија за воспоставување на институционална поставеност 
за организиран ден однапред пазар, подготвен од БОРЗЕН-оператор на словенечкиот пазар на електрична енергија и БСП-словенски пазар на 
електрична енергија и НЕМО (ориентиран кон пазарот). Овој нацрт-модел за организиран пазар на електрична енергија беше претставен пред 
Владата на 30-ти мај. 2018. Дел од овој нацрт-модел за организиран пазар на електрична енергија е и временската рамка за имплементација. 
Активностите се завршени. Борзен ја заврши својата работа и сега е последната фаза од процесот - формирање на МЕМО. 

 Мерка 2: Промоција на обновливите извори на енергија и подобрување на енергетската ефикасност 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Усвојување на подзаконските акти што произлегуваат од Законот за енергетика од областа на обновливи извори на 
енергија. 

4 

2. Усвојување на Годишна програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластените 5 
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производители кои користат гремиум. 
3. Спроведување на тендери со аукција за давање право на користење премии за повластените производители. 4 
4. Донесување на Закон за енергетска ефикасност. 4 
5. Усвојување на подзаконските акти што произлегуваат од Законот за енергетска ефикасност. 1 
6. Започнување со активности за подготовка на типологија на зградите потребна за донесување на Стратегијата за 
реконструкција на зградите до 2030 година. 

1 

7.Подготовка на анализа за начинот на формирање на Фонд за енергетска ефикасност. 1 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1.Освен Правилникот за монтери, донесени се сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за енергетика од областа на обновливи извори на 
енергија. 
2. Усвоена. 
3. Министерството за економија во јуни распиша јавен повик за доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија 
произведена од фотоволтаични електрани изградени на земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со вкупен инсталиран капацитет од 
35 MW. Во јули, беше објавен Јавен повик за доделување на право на користење премија за електрична енергија произведена од фотоволтаични 
електрани изградени на земјиште кое не е во сопственост на Република Северна Македонија или на земјиште во сопственост на Република Северна 
Македонија на кое е воспоставено право за користење и овде вкупниот инсталиран капацитет на фотоволтаичните електрани за кои ќе се додели 
премија е 27 MW. Постапката за двата огласи е во тек, а аукциите ќе бидат спроведени до крајот на оваа година. 
4. Предлог-законот за енергетска ефикасност во моментов е во владина процедура и истиот се очекува да биде донесен до крајот на оваа година. 

5. Сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за енергетска ефикасност ќе бидат донесени следната година, по донесувањето на Законот за 
енергетска ефикасност 
6. Обезбедена е техничка помош за подготовка на типологијата на зградите во согласност со методологијата ТАБУЛА. Истото ќе биде завршено 
следната година. 
7. Проектот за енергетска ефикасност на јавниот сектор во моментот е во тек преку кој, според клучните наоди и договори постигнати за време на 
последната мисија во мај, проектот ќе вклучува 25 милиони евра - заем за намалување на потрошувачката на енергија во јавниот сектор и поддршка 
на воспоставувањето и операционализација на одржлив механизам за финансирање на јавниот сектор (предложениот Фонд за енергетска 
ефикасност). Фондот за енергетска ефикасност ќе се регулира со посебен закон. 

 Мерка 3: Олеснување на прекуграничното преминување помеѓу Северна Македонија и Србија 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Одобрување на апликацијата за инвестициски грант (прв скрининг во средината на 2019 г., конечно одобрување на 
крајот на 2019 г.)  

5 

2. Подготовка на GAF инвестициски грант  5 
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

До Управниот комитет на WBIF испратена е апликација за инвестициски грант на 30 ноември 2018 година. Одобрувањето на апликацијата ќе биде на 
крајот на 2019 година. Предвидено е работите да започнат во половината на 2020 година. 

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

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  
2019 

1. Затворање на финансиска конструкција, обезбедување на средства за имплементација и одобрување на 
програмата. 

5 
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2. Започнување на процесот за избор на изведувач за изградба и избор на надзор врз изградбата. 0 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Проектната документација беше подготвена и ревидирана во 2019 година. Техничката документација беше предмет на ревизија во однос на 
усогласеноста со европските директиви и искуства од областа на интелигентниот транспортен систем. Контролниот центар е изграден во 
близина на наплатната станица Петровец и по набавка на опремата ќе се инсталира во овој контролен центар. Во рамките на проектот за 
олеснување на трговијата и транспортот во земјите од Западен Балкан, имплементацијата на Интелигентниот транспортен систем се предвидува 
да биде дел од Компонентата 2 на овој проект. Финансиската конструкција е завршена. 

2. Ова е проект во многу рана фаза. Проектната документација е подготвена, сега изградбата ќе биде извршена под различен проект (WBTTF). 
Договор за заем е потпишан во текот на 2019 година. Единицата за имплементација на проектот е во фаза на екипирање и кога ќе се потпише 
договорот, имплементацијата на проектот ќе продолжи. 

 Мерка 5: Подобрување на системите за наводнување 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Продолжување на градежните активности за браната Конско.  
2. Започнување градежни активности за браната Речани.  
3. Континуирани градежни активности за наводнување Равен - Речица.  
4. Завршна техничка документација и почетна постапка за издавање дозвола за градба на браната на реката 
Слупчанска. 

 

5. Продолжување на дискусиите и постапување по препораките на ЕИБ за одобрување на заем за изградба на II фаза - 
наводнување и III фаза - енергија за ХС Злетовица 

 

6. Започнување градежни активности за наводнување Јужен Вардар - втора фаза.  
7. Завршување на техничка документација и започнување со градежни работи на три системи за наводнување  

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Брана Конско: Градежните работи напредуваат според договорот (30,7%) 
2. Брана Речани: издадена лиценца за градба и изведувачот започна со работа во октомври 2019 година. 
3. Равен - Речица: Градежните работи напредуваат според договорот (14,5%). 
4. Брана на реката Слупчанска: Техничката документација е завршена, но постапката за издавање дозвола за градба е продолжена за 2020 година. 
5. ХС Злетовица (фаза 2 и 3): Напредок во преговори со ЕИБ за финансирање на градежништвото, финализација што се очекува во 2020 година. 
6. Јужен Вардар - втора фаза: Градежните работи се одвиваат согласно договорот 
7. ИПА системи за наводнување: Целта на Проектот за ИПА е подготовка на техничка документација за вкупно 8ригациони системи. Во текот на 2019 
година, завршена е техничка документација за изградба на 3 системи за наводнување и беа избрани конструктори за 2 системи за наводнување (за 1 
систем за наводнување не успеа). До мај, техничката документација за 2020 година мора да биде завршена за останатите 5 системи за наводнување. 

 Мерка 6: Консолидација и дефрагментација на земјоделско земјиште 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

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

3.Подготовка на 12 студии на изводливост (анализа на моменталната состојба) на избраните микро локации како 
потенцијални области за консолидација 

4 

4. Избор и обука на даватели на услуги за подготовка на планови за консолидација и планови за инфраструктура 5 
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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 селектираните подрачја на консолидација 5 
7. Имплементација на процедурите за консолидација во подрачјата во КО Конче и КО Егри 4 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

  

 Мерка 7: Земјоделски задруги 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Обезбедување континуирана финансиска поддршка за задруги (континуирано спроведување на мерките од 
претходниот период) 

2 

2. Поттикнување на процесот на пазарно – ориентирано здружување на земјоделците во земјоделски задруги 0 
3.Ревидирање на правната рамка за земјоделски задруги така што кооперативните принципи се подобро исполнети 3 
4. Поддршка наменета за инвестиции во преработка, финализирање и пласман на земјоделски производи 0 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Објавен е јавен повик за аплицирање за користење на средствата од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година за 
мерка 131 „Економско здружение на земјоделски стопанства за заеднички земјоделски активности“. Мерката ќе продолжи во 2020 година. 
2. Нема имплементација поради доцнење во постапката за измена на Законот за земјоделски задруги. 
3. Активностите се спроведуваат со поддршка на проектот финансиран од ЕУ „Поддршка на земјоделските задруги “.  
Објавен е јавен повик за интерес за развој на земјоделски задруги. 
4. Нема имплементација 

 Мерка 8: Финансиска поддршка на инвестициите 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  
2019 

1. Финансиска поддршка на инвестиции  

 2. Финансиска поддршка на конкурентност  
   
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

 

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

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  
2019 

1. Поддршка на МСП со многу брза развојна тенденција („Газели“)  

 2. Поддршка на микро претпријатија  
 3. Поддршка на професионална обука и пракса за нововработените млади лица  
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
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делумна или нема 
имплементација 

 Мерка 10: Зголемување на конкурентноста во секторот туризам и угостителство 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  
2019 

1. Воспоставување процес за управување со дестинации  

 2.Имплементација на големи инфраструктурни и мали инвестициски под-грантови во согласност со грантовата шема   

 
3. Засилување на капацитетот за имплементација на активности во клучните владини институции, како и во приватниот 
сектор и граѓанските здруженија, со цел да играат активна улога во развојот на туризмот. 

 

 4. Подобрен пристап до меѓународните пазари, подобрено управување со дестинации и подобрени туристички услуги.  
Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

 

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

на реформите (1-5) 
Активности планирани за  
2019 

Подготовка на подзаконските акти кои произлегуваат од новиот ЗЈН. 5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

Новиот Закон за јавни набавки е усвоен во јануари 2019 година. Ги вклучува клучните измени за спречување на 
злоупотреба и корупција во јавните набавки преку подобрување на транспарентноста, одговорноста и интегритетот, како 
и подобрување на квалитетот. Законот ги одразува најновите ЕУ директиви со економската предност како главен 
критериум кај понудите. За да се зголеми транспарентноста и одговорноста, институциите се обврзани да ги објавуваат 
годишните планови за јавни набавки, што ќе овозможи компаниите навремено да бидат информирани и да планираат 
соодветно; објавување на договорите и анексите од склучените договори за набавки; како и следење и известување за 
спроведувањето на целиот циклус на набавка и склучување договори. 

 

 Мерка 12: Развој на национален портал за е-услуги 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Внесување податоци за услугите од преостанатите закони во Каталогот на услуги и одржување на ажурирани 
податоци во Каталогот. 

4 

2. Квалитативна анализа на податоците внесени во каталогот (административна гилотина). 1 
3. Развој и усвојување на подзаконски акти за соодветните регулаторни акти. 4 
4. Подобрување на националниот портал со функционалност со единечен знак. 4 
5. Развој на нови електронски услуги. 3 
6. Лансирање и промовирање на Националниот портал за е-услуги. 4 
7. Обука за вработените во јавниот сектор - корисници на порталот. 2 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 

1. Податоците за сите услуги од првенствено избрани 50 + 140 закони беа внесени до 2019 година. Процесот на пополнување на Каталогот е 
структуриран во три главни фази: внесување податоци за идентификувана услуга, верификација на податоците од надлежните органи и конечно 
одобрување од МИОА. Досега се внесени податоци за повеќе од 1300 услуги, а некои од нив се верификувани и одобрени. 



65 

имплементација 2. Изготвуваат извештаи од софтверското решение за Каталог, поточно оние што ќе се користат за анализата. Идентификувани се заинтересираните 
страни, партнери, експерти и инволвирани страни кои ќе бидат одговорни за анализата. 
3. Подзаконските акти се подготвени и се во фаза на консултации пред нивното усвојување. 
4. Функционалност Single Sign On е развиена и интегрирана со порталот и ќе биде целосно функционална при започнувањето на порталот. 
5. Новите електронски услуги се развиени и интегрирани со Порталот и ќе бидат целосно функционални при започнувањето на порталот. 
6. Подготвени се промотивни материјали и процесот на планирање на кампањата е веќе во тек. Со цел да се овозможи поголем број на корисници да 
се регистрираат на Порталот на датумот на започнување, во тек е интеграцијата со ДЗС на Канцеларијата за јавни приходи, со веќе потврдени 
кориснички идентитети во УЈП. 
7. Развиени се голем дел од материјалите за обука и упатствата. 

 Мерка 13: Намалување на неформалната економија 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Анализа на системот за следење на неформалната економија 1 
2. Развивање алатки што ги олеснуваат процедурите за инспекција за непријавена работа спречување 1 
3. Дизајн на ваучер-базиран систем или еквивалентни механизми кои промовираат подобри услови за работа 1 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Активностите ќе бидат поддржани преку ИПА проектот - Подобрување на работната состојба. Проектот е планирано да започне во ноември 2019 г. 
2. Активностите ќе бидат поддржани преку ИПА проектот - Подобрување на работната состојба. Проектот е планирано да започне во ноември 2019 г. 
3. Активностите ќе бидат поддржани преку ИПА проектот - Подобрување на работната состојба. Проектот е планирано да започне во ноември 2019 г. 

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

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Фонд за еквити и мезанин инвестиции (ФЕМИ) 2 
2. Научно-технолошки парк (НТП) 3 
3. Кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации 5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

1. Беа одржани прелиминарни консултации со релевантните чинители со цел развој на потребните подзаконски акти. На консултациите 
инвеститорите покажаа интерес за ваквиот тим на поддршка. Спроведувањето на оваа мерка е привремено одложено во очекување на обезбедување 
дополнителни финансиски средства од страна на потенцијален инвеститор.  
2. Беше одржан настан за отворање на почетните простории на НТПто на кампусот на техничките факултети. Акцелератор со седиште на 
универзитетот е инкорпориран како прв столб на НТП.  
3. На 30.03.2019 година беше објавен јавен повик под овој инструмент за поддршка. 487 апликации беа поднесени од кои 63 се одобрени за 
финансирање во вкупен износ од над 11 милиони евра.  

 Мерка 15: Олеснување на трговијата 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

Царинската управа на Република Македонија ќе ги ажурира царинските системи наменети за размена на податоци 
помеѓу царинските органи во регионот, ќе набави нов сервер со соодветно складирање за влезните податоци за SEED + 
и ќе набави нов Firewall / рутер за подобрување на тековните и да се воспостават дополнителни VPN врски за обработка 
на зголемен проток на пораки и создавање активна опрема за мрежна безбедност. 

 

Агенцијата за храна и ветеринарство ќе развие транспарентни алатки за проширување на сертификатот TRACEE за 
ветеринарна апликација со соодветен простор за сместување на нов софтверски модул за поддршка на работниот тек 
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на издавање сертификати и Firewall опрема .  
Фитосанитарната управа ќе создаде систем за фитосанитарни сертификати за кои ќе се набави нов централен сервер 
со соодветно складирање на национална апликација за фитосанитарна софтвер и заштитен firewall/ рутер за 
воспоставување VPN врски до оддалечени локации со постојани лиценци за VPN клиенти. 

 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

Активностите планирани за 2019 година се одложени за 2020 година. Доцнењето се должи на тоа што потпишаниот грант со ЕК во декември 2018 
година сè уште не е во функција, чекајќи да бидат распределен новиот персонал во Секретаријатот на ЦЕФТА кој ќе биде одговорен за одржување на 

SEED +. 

 Мерка 16: Понатамошен развој на системот на квалификации Фаза на имплементација 
на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2018 

3/2018 Имплементација и операционализација на системот за опсерваторија на вештини. Поврзување со 
информатичките системи на сите инволвирани институции за преземање на податоците. Спроведување на обука за 
користење на обуки од МОН за вештини кои се вклучени во процесот на креирање на образовни политики. 

3 

Активности планирани за  
2019 

1. Развој на 5 квалификации што ги бараат работодавците и флексибилен пристап до нивно стекнување 5 
2. Развој на програми за обука и обуки за специфични работни места за понатамошна квалификација 5 
3. Зајакнување на соработката помеѓу високообразовните институции и приватниот сектор, како и средните стручни 
училишта и приватниот сектор со цел да се обезбеди квалитетна практична работа за студентите во компаниите. 

5 

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

- Развиени се вкупно 67 квалификации (положени низ целиот процес на обезбедување на квалитет и се одобрени) и има дополнителни 14 
квалификации кои се подготвени и треба да поминат низ процесот на обезбедување квалитет за време на процесот на одобрување. 

- Формирани се вкупно 9 секторски комитети за квалификации. 
- Развивањето на софтвер за опсерваторијата за вештини е целосно завршен. Развиени се приватни и јавни веб портали. Развиени се веб-услуги за 

електронска размена на податоци, како и алтернативен модул за размена на податоци со институции кои немаат можност за електронска размена. 
Подготвени се сите претходно дефинирани статистички извештаи кои ќе бидат јавно достапни, како и статистичките извештаи што ќе се користат 
за потребите на МОН. Воспоставена е електронска размена на податоци со државните универзитети, преземени се податоците од нив и направена 
е анализа. Во моментот Универзитетите го подобруваат квалитетот и валидноста на податоците за студентите, така што статистичките извештаи 
од опсерваторијата за вештини се релевантни. За да се следи статусот на студентите по завршувањето на образованието, направена е и 
електронска врска со системот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, од каде се земаат податоци за статусот на вработување 
на дипломираните студенти. Во тек се активности за прибирање податоци од приватни универзитети. 

- Развиени се 11 нови програми за образование на возрасни и редизајнирани се пет програми за образование на возрасни и потврдени се вкупно 49 
специјални програми. 

- Бројот на работодавачи каде се спроведува практична обука е вкупно 973, а со 473 потпишани меморандуми за соработка. 

 Мерка 17: Гаранција за млади 
Фаза на имплементација 

на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Имплементација на мерката Гаранција за млади 4 
2. Ново Одделение за вработување на млади лица во рамките на Секторот за активни мерки и услуги за вработување 1 
3. Нови вработувања во АВРСМ 1 

Опис на имплементација и 1. Во 2019 година, мерката Гаранција за млади се имплементира низ целата држава, со посебен фокус на 3 региони (Полошки, Североисточен и 
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образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 

Југозападен), каде е најголем бројот на млади лица кои припаѓаат на категоријата NEET. Со состојба на 31.08.2019 година, вкупниот број на 
невработени лица кои се вклучени во Гаранција за млади изнесува 13714, од кои 33% успешно излегле во период од 4 месеци по нивното 
евидентирање како невработени 

2. Во првата половина на 2019 година, беше спроведена детална функционална анализа на АВРСМ, за да се обезбедат повеќе информации кои ќе 
бидат релевантни за новите правилници за внатрешна организација и за систематизација на работните места во АВРСМ. Извештајот од 
функционалната анализа ја потврди потребата од воспоставување на посебно Одделение за вработување на младите, а содржи и други 
сугестии и препораки за подобрување на функционирањето на АВРСМ, кои ќе бидат вградени при изготвувањето на новите правилници. 

3. Исто како во точка 2. 

 Мерка 18: Унапредување на паричните надоместоци во социјалната заштита Фаза на имплементација 
на реформите (1-5) 

Активности планирани за  
2019 

1. Донесување нов Закон за социјална заштита  
2. Усвојување на нови подзаконски акти (правилници, упатства, норми и сл.),  
3. Обуки за лицата вработени во системот на социјална заштита со цел да се запознаат со новите решенија и нивното 
непречено спроведување 

 

4. Јавна кампања за новите законски решенија со цел запознавање на крајните корисници  
5. Финализирање на надградба на софтверското решение за администрирање парични права  
6. Дефинирање, дизајнирање и тестирање на нов софтвер за администрирање парични права и социјални услуги  
7. Имплементација на новиот софтвер за администрирање парични права и социјални услуги  
8. Воспоставување механизми за контрола на функционирањето на системот  

Опис на имплементација и 
образложение доколку е 
делумна или нема 
имплементација 
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Анекс 1 

Очекувано влијание врз подобрување на состојбата во однос на напуштеното земјиште и 
искористувањето на земјоделското земјиште во државна сопственост 

Регулаторната рамка за консолидација на земјиштето не се занимава директно со напуштање на земјиштето, 
бидејќи основниот предуслов за учество во проектите за консолидација на земјиштето е зачувување на 
правото на сопственост врз имотот (земјоделско земјиште), а не со искористувањето на земјиштето. Главниот 
инструмент за борба против напуштањето на земјиштето е правен инструмент за оданочување на 
неискористено земјоделско земјиште според Законот за оданочување на имот. Сепак, со неколку механизми 
кои се дел од трите генерички фази на консолидација на земјиштето, инструментот за консолидација на 
земјиштето придонесува во голема мерка во борбата против напуштањето на земјиштето. Имено, 
механизмите за купување и продажба на приватно земјиште во рамките на процесот на консолидација на 
земјиштето кои се достапни според законската рамка им овозможуваат на оние сопственици на земјиште кои 
не го користат земјоделското земјиште и многу често дури и не живеат во земјата да го продадат на 
сопствениците на земјиштето кои всушност го користат земјоделското земјиште во соодветната област. 
Интересот за купопродажба се идентификува во текот на фазата на изводливост со изготвување на Мапа за 
мобилност на земјиштето и понатаму се олеснува во процесот на планирање за повторно распределување 
под директен надзор на Комисијата за консолидација на земјиштето во МЗШВ. Покрај тоа, неискористеното 
(празно) државно земјоделско земјиште може да биде предмет на закуп во согласност со посебните правила 
за закуп во рамките на проектите за консолидација на земјиштето, како што е објаснето погоре. Сите 
горенаведени инструменти за борба против напуштањето на земјиштето се вклучени во измените и 
дополнувањата на Законот за консолидација на земјоделско земјиште. Општо, консолидацијата на 
приватните парцели придонесува, во искоренување на неискористеноста и слабата искористеност на 
земјиштето во сопственост на еден сопственик на повеќе мали и расфрлани земјишни парцели, преку 
консолидација на овие расфрлани парцели во комбинација со подобрување на инфраструктурата што дава 
можност за подобар пристап и искористување на приватното земјиште. 

Земјиштето во сопственост на државата, доколку е вклучено на правилен начин во процесот на 
консолидација на земјиштето, се смета за важна алатка што може да го катализира самиот процес со главна 
цел да ги консолидира приватните фарми. Во националната регулаторна рамка за консолидација на 
земјиштето, државата како сопственик на земјоделско земјиште беше вклучена во процесот на консолидација 
на земјиштето под истите услови и услови како и земјиштето на сопствениците на приватни земјишта преку 
застапник назначен од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со измените и 
дополнувањата на законот од мај 2018 година. Основните правила за повторно распределување и 
вреднување на земјишните парцели што важат за сите учесници во процесот на консолидација на 
земјиштето, важат и за државното земјиште 

Покрај тоа, земјиштето во државна сопственост, ако се наоѓа во доволна количина во рамките на 
специфичната област за консолидација на земјиштето во процесот на мнозинскиот модел на консолидација, 
треба првенствено да се користи за изградба на рурална инфраструктура предвидена како дел од проектот 
за консолидација и со користење на овој механизам, одземањата од максимумот од 5% за рурална 
инфраструктура од приватните сопственици на земјиште (земјоделци) во овој случај  е пониско од 
предвидениот законски максимум. Понатаму, механизмот за закуп на слободно земјоделско земјиште во 
државна сопственост за време на процесот на консолидација на земјиштето, под услови што се разликуваат 
од редовната постапка за закуп предвидена со Законот за земјоделско земјиште е пропишан со измените на 
законската рамка за консолидација на земјиштето. Постојните закупци на  земјоделско земјиште во државна 
сопственост во проекти за консолидација на земјиште засновани со мнозинскиот модел, се заштитени преку 
можности за продолжување на закупот во случаи кога државното земјиште е репарцелизирано или со 
гаранции за компензација на загуби утврдени од овластен проценител во случаи кога нема доволно 
количество на државно земјиште по повторното распределување и одземањата за инфраструктура. 
Додадената вредност на земјиштето во државна сопственост направено од долгорочен закупец подлежи на 
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законски надоместок од страна на новиот сопственик по повторното распределување врз основа на 
вреднување на додадената вредност во согласност со соодветната методологија за вреднување на 
средствата во земјоделството. Вклучувањето на државното земјиште во доброволни проекти во однос на 
едноставна размена е регулирано со изменетиот Закон за консолидација на земјиштето и основен услов е 
државното земјиште по одобрување на планот за повторно распределување не треба да има помала 
вредност од вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост првично вклучено во доброволниот 
проект за консолидација на земјиштето. Целокупната продажба на државно земјиште во рамките на 
проектите за консолидација на земјиштето, особено релевантни за доброволна консолидација на земјиштето 
бидејќи може да го зголеми целокупниот земјишен фонд и да ги зголеми можностите за успех на целокупниот 
проект во однос на поголем број учесници, сè уште не е регулирано бидејќи интервенциите во регулаторната 
рамка се дел од поголемиот пакет измени и дополнувања потребни на Законот за продажба на земјоделско 
земјиште. Детални анализи за состојбата со препораки за подобрување на регулаторната рамка и процесот 
на приватизација на државното земјиште воопшто, вклучително и приватизацијата во консолидацијата на 
земјиштето, е изготвена од страна на ФАО и доставена до МЗШВ како конечен нацрт во септември 2019 
година. Процесот на изменување и дополнување на политиката за земјиштето и законодавството се очекува 
да биде започнат во согласност со препораките и во тесна соработка со проектот MAINLAND, финансиран од 
ЕУ, во последниот квартал од 2019 година. 


