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Вовед 

Макрпекпнпмската пплитика претставува гпдищен дпкумент кпј гп ппдгптвува Владата на 

Република Македпнија и гп дпставува дп Спбраниетп на крајпт пд гпдината. Дпкументпт ги 

пбрабптува текпвните макрпекпнпмски слушуваоа и преземените рефпрмски активнпсти вп 

државата вп 2008 гпдина. Истп така, Макрпекпнпмската пплитика се псврнува на планираните 

макрпекпнпмски движеоа за нареднипт перипд, какп и на структурните рефпрми кпи Владата 

на Република Македпнија ќе ги преземе, а сп цел ппдпбруваое на бизнис климата, 

забрзуваое на екпнпмскипт раст, какп и намалуваое на неврабптенпста и ппраст на 

живптнипт стандард на граданите. 

Земајќи вп предвид дека неврабптенпста вп Република Македпнија претставува најизразен 

екпнпмски и спцијален прпблем, Макрпекпнпмската пплитика за 2009 гпдина има малку 

ппинакпв кпнцепт пд претхпдните. Именп, пвпј дпкумент претставува тематска целина и 

впглавнп ги пбрабптува рефпрмите вп пбласта на пазарпт на труд, какп и индиректните 

рефпрмски активнпсти ппврзани сп развпјпт на пазарпт на труд. Дпкументпт е базиран на 

ппврзанпста и неппхпднпста пд паралелнп унапредуваое на пазарпт на труд и пазарпт на 

стпки и услуги. Сп вака структуиранипт дпкумент, Владата на Република Македпнија јаснп 

укажува дека намалуваоетп на неврабптенпста и ппрастпт на живптнипт стандард е пснпвен 

припритет при кпнципираоетп на екпнпмската пплитика. 

Истпвременп, пткакп Република Македпнија дпби статус на земја кандидат за шленствп вп ЕУ, 

кпнцептпт и ппставенпста на Макрпекпнпмската пплитика вп рамки на развпјните и стратещки 

дпкументи се прпмени. Именп, кандидатскипт статус и наметна на Владата на Република 

Македпнија пбврска да ппдгптвува тригпдищна екпнпмска прпграма нарешена Претпристапна 

Екпнпмска Прпграма (ПЕП) кпја ги птсликува текпвната екпнпмска, финансиска и спцијална 

спстпјба вп земјата, какп и планираните рефпрми и движеоа вп иднипт перипд. Овпј дпкумент 

се ажурира и испраќа дп Еврппската кпмисија секпја гпдина. Оттука, Макрпекпнпмската 

пплитика мпже да се сфати какп план за ппераципнализација на ПЕП.  

Дпкументпт заппшнува сп ппис на текпвната макрпекпнпмска спстпјба вп Република 

Македпнија, какп и на текпвната спстпјба на пазарпт на труд. Ппнатаму, пбрабптени се 

мерките за ппдпбруваое на шпвешкипт капитал, при щтп ппфатени се активнпстите вп пбласта 

на пбразпваниетп, здравствптп, трудпвптп закпнпдавствп и активните мерки на пазарпт на 

труд. Истпвременп, пбрабптени се и мерките за ппдпбруваое на бизнис климата наспшени кпн 

ппдпбруваое на функципнираоетп на пазарпт на стпки и услуги, какп и изградбата на 

инфраструктурата кпја ќе дпведе сп плеснуваое на прптпкпт на лица и стпки, и ппдпбруваое 

на услпвите за живпт. Наведените рефпрми и мерки, се кпмплементарни пд аспект на 

пдржуваое на виспки стапки на екпнпмски раст, намалуваоетп на неврабптенпста и ппрастпт 

на живптнипт стандард на граданите, какп стратещки припритети на Владата на Република 

Македпнија. Дпкументпт заврщува сп макрпекпнпмски прпекции за нареднипт перипд, сп 

фпкус на пшекуваоата на пазарпт на трудпт.  
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Методологија и учесници во подготовка на документот 

Вп ппдгптпвката на дпкументпт ушествуваа Министерствп за труд и спцијална пплитика, 

Министерствптп за здравствп, Министерствптп за пбразпвание, а беа кппрдинирани пд 

Министерствптп за финансии – Сектпр за макрпекпнпмска пплитика. 

За ппдгптпвка на прпекциите кпристена е метпдплпгијата Финансискп прпграмираое, 

метпдплпгија преземена пд Медунарпднипт мпнетарен фпнд, а пд статистишки спфтвер и 

прпграми кпристени се E-Views 6 и Еxcel. 

Тековен макроекономски амбиент 

Вп 2008 гпдина македпнската екпнпмија прпдплжи да пстварува забележителни екпнпмски 

ппстигнуваоа, пред се какп резултат на успещната екпнпмска пплитика впдена пд страна на 

Владата на Република Македпнија, и ппкрај забавуваоетп на глпбалната екпнпмска активнпст, 

вклушителнп и вп земјите пд регипнпт. Ппзитивни движеоа се забележани вп решиси сите 

сектпри на екпнпмијата, пд щтп мпже да се заклуши дека македпнската екпнпмија кпнешнп 

излегува пд транзициската апатија и им се придружува на пстанатите земји сп виспки стапки на 

раст. Забрзанипт раст се пстварува вп услпви на ппвиспка кппрдинација ппмеду фискалната и 

мпнетарната пплитика, сп дисциплинирана и пдгпвпрна фискална пплитика и кпнзистентна, и 

ппрестриктивна мпнетарна пплитика. Прпгреспт вп растпт на екпнпмијата, спрпведените 

рефпрми и ппдпбренптп бизнис пкружуваое беще признаен и пд ренпмирани медунарпдни 

институции. Така, ппкрај впдешкипт бизнис ппртал Forbes, кпј вп негпвипт извещтај Best 

Countries For Business ја рангираще Македпнија на 50-тп местп за впдеое бизнис, щтп е скпк за 

32 места вп пднпс на 2007 гпдина, и Извещтајпт Doing Business на Светска банка гп пптврди 

пстваренипт прпгрес, сп тпа щтп ја рангираще нащата земја псум места ппгпре вп пднпс на 

2007 гпдина (пд 79 на 71 местп). Бпрбата прптив кпрупцијата и пстварените резултати ја 

пптврди најнпвипт Извещтај на медунарпдната прганизација за бпрба прптив кпрупција 

Transparency International, кпј ја рангираще Македпнија на 72 местп вп 2008 наспрпти 84 местп 

претхпдната гпдина (скпк за 12 места).  

Стапката на раст на брутп дпмашнипт прпизвпд (БДП) за втпрптп тримесешје пд 2008 гпдина 

изнесува 6,5%, сп щтп прпдплжува заппшнатипт тренд на пстваруваое виспки стапки на раст. 

Она щтп е знашајнп да се наппмене е диверзифициранпста на пвпј ппраст, пднпснп фактпт щтп 

ушествп вп ппрастпт земаа сите прпизвпдни сектпри. Штп се пднесува дп расхпдните 

кпмппненти на БДП, пстварен е и знашителен напредпк изразен преку нпминален ппраст на 

ушествптп на инвестициите пд 18% вп втприпт квартал пд 2007 гпдина, на 31,6% вп истипт 

квартал пд 2008 гпдина, щтп упатува на ппвиспки стапки на раст вп нареднипт перипд. 

Релативнп виспкипт ппраст на ппщтптп ценпвнп нивп вп втпрата пплпвина на 2007 гпдина, 

прпдплжи и вп првата пплпвина на 2008 гпдина, дпдека пак пд средината на гпдината се 

стабилизира и заппшна да ппада на месешнп нивп. Така, стапката на инфлација вп првите десет 

месеци на 2008 гпдина, сппреденп сп истипт перипд пд 2007 гпдина изнесува 9%, дпдека вп 

месец пктпмври на гпдищнп нивп изнесуваще 7,1%. Земајќи гп предвид намалуваоетп на 

цената на нафтата на светските берзи, какп и стабилизираните цени на прехранбените 

прпизвпди, инфлацијата дп крајпт на гпдината се пшекува да се намали и да дпстигне 5-5,5%.  
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Вп ппглед на пришинителите на инфлацијата, треба да се пптенцира дека тие вп дпминантен 

дел се екстерни. Именп, главна пришина за инфлацискипт притиспк претставуваа растешките 

цени на храната, нафтата и сурпвините, впппщтп, на светскипт пазар, щтп вп пдреден дел 

предизвика верижнп згплемуваое на цените и на некпи други прпдукти. Пптврда за 

ппврзанпста на дпмащната инфлација и светските цени на храната и нафтата е фактпт щтп сп 

нивнптп стабилизираое и ппстепенп намалуваое се намалува и дпмащната стапка на 

инфлација. Придпнеспт на храната и гпривата вп вкупнипт ппраст на цените вп перипдпт 

јануари-пктпмври 2008 гпдина, изнесува дури 81%.  

Вп надвпрешнипт сектпр, анализиранп вп евра, растпт на извпзпт вп првите девет месеци пд 

2008 гпдина изнесува 13,8%, дпдека растпт на увпзпт 35,2%, щтп предизвика прпдлабпшуваое 

на тргпвскипт дефицит за 84,2% сппреденп сп истипт перипд минатата гпдина. Згплеменипт 

дефицит вп анализиранипт перипд се дплжи, пред се, на згплеменипт увпз на нафта и 

прпизвпди пд нафта и електришна енергија. И ппкрај тпа щтп увезените кплишини на пвие 

прпизвпди се згплемија самп за 18,1% пднпснп 72,9%, ппрастпт на нивната цена на светските 

берзи дпведе дп ппраст на еврп-вреднпста на увпзпт пд 76,2% кај нафтата, и дури 150,5% кај 

електришната енергија.  

Виспкипт дефицит е пшекуван и ппради знашителнп згплемените странски директни 

инвестиции (СДИ) вп 2007 гпдина и првата пплпвина пд 2008 гпдина, кпи сп себе нпсат и 

гплема увпзна кпмппнента (увпз на технплпгии, сурпвини и сл.). Именп, СДИ вп првите псум 

месеци пд 2008 гпдина дпстигнаа 407,7 милипн евра, щтп е 39% ппвеќе пд истипт перипд пд 

2007 гпдина. Од друга страна пак, СДИ, заеднп сп приватните трансфери, гп финансираат 

тргпвскипт дефицит. Најзнашајни инвестиции кпи се реализираа вп првата пплпвина пд 2008 

гпдина се купуваоетп на втпрата пп гплемина млекарница Идеал Шипка пд страна на хрватски 

Дукат, фабриката на Johnson Controls вп Бунарчик, купуваоетп на Алумина пд страна на 

израелскипт Gazit-Globe, купуваоетп на битплската млекарница пд страна на бугарската 

кпмпанија, Сирма инвестицијата на California Resort кпја ќе заппшне сп изградба на хптели, 

казина и щппинг центри вп Гевгелија и др. 

Вп 2008 гпдина, мпнетарната пплитика беще релативнп ппрестриктивна вп пднпс на 

претхпдните гпдини, нп, резултатите пд затегнатата пплитика сеущте не мпже вп гплем пбем 

да се ппшувствуваат, пред се ппради временскптп запстануваое при трансмисијата на мерките 

на НБРМ. Именп, и ппкрај згплемуваоетп на каматните стапки на благајнишките записи на 7%, 

прпсешните ппндерирани активни каматни стапки на кпмерцијалните банки вп септември 2008 

гпдина се намалија за 0,4 п.п. вп пднпс на истипт месец пд претхпдната гпдина, а на месешнп 

нивп пстанаа непрпменети на нивп пд 9,6%. Сепак, треба да се нагласи дека каматните стапки 

на пдделни видпви банкарски кредити веќе заппшнаа да се згплемуваат.  

Анализата на пстваруваоата на банкарскипт сектпр ппкажува дека вкупнипт деппзитен 

пптенцијал на банките се згплеми за 22,1% вп септември 2008 гпдина, сппреденп сп истипт 

перипд пд претхпдната гпдина. Ппгплемипт деппзитен пптенцијал, надппплнет сп згплемената 

кпнкуренција вп банкарскипт сектпр (влез на Штаерска банка и щтедилница, HYPO 

Investmentbank, Societe General и др.) предизвика кредитите на приватнипт сектпр да пстварат 

ппраст пд 39,6%. Сепак, вп ппследните некплку месеци дпјде дп забавуваое на виспкипт раст 

на кредитите (истипт изнесуваще дури 44,1% на крај на месец април 2008 гпдина) какп 
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резултат на преземените мерки пд страна на НБРМ (наведени ппгпре), какп и ппради 

влијаниетп на глпбалната финансиска криза кпја дпведе дп запструваое на кредитните услпви 

на дпмащните банки.  

Од пспбена важнпст за идната екпнпмска активнпст е виспкипт раст на дплгпрпшните кредити 

кпн претпријатијата, кпи главнп се кпристат за инвестиции, пд 23,7% вп септември, сппреденп 

сп крајпт на 2007 гпдина, или виспк ппраст пд 36,2% на гпдищнп нивп, щтп пак е импулс и 

сигнал за натампщен интензивен раст на екпнпмијата.  

На пплетп на јавните финансии, вп првите девет месеци пд 2008 гпдина, какп и дпсега, 

прпдплжува да се впди дисциплинирана и прудентна фискална пплитика. И ппкрај 

преземените знашајни фискални рефпрми (намалуваоетп на рамнипт данпк пд 12% на 10%, 

намалуваоетп на ДДВ за пдредени прпизвпди и сл.), данпшните прихпди вп првите девет 

месеци пд 2008 гпдина пптфрлија самп за 1,5% пд планираните, а прихпдите пд данпкпт на 

дпбивка за 5% вп пднпс на ревидиранипт план на прихпди сп кпј планираните прихпди беа 

згплемени дури за 12,4% пд иницијалнп планираните.  

Од претхпдните анализи мпже да се заклуши дека спсема пправдани се пшекуваоата дека вп 

перипдпт 2009-2011 ќе се задржи виспкипт раст на БДП и врабптенпста. Сепак, глпбалната 

финансиска криза кпја дпведе и дп забавуваое на растпт вп земјите пд Западна Еврппа и САД 

ќе има негативни ефекти и врз македпнската екпнпмија изразени преку намалена екстерна 

ппбарувашка за македпнските прпизвпди (намален извпз) и мпжнп намалуваое на 

инвестициите и дпмащната пптрпщувашка (дпкплку се намали кредитната активнпст на 

банките и дпкплку населениетп се впздржува пд ппгплеми издатпци). 

 

Тековна состојба на пазарот на трудот 

Екпнпмската активнпст на населениетп над 15 гпдини1 вп К2-2008 гпдина се згплеми на 56,2%, 

щтп претставува згплемуваое пд 0,5 прпцентни ппени (п.п.) сппреденп сп истипт квартал 

претхпдната гпдина. Стапката на активнпст е највиспка за впзрасната група 25-49 гпдини (т.н. 

примарна рабптна група) и дпстигна 79%. 

                                                           
1
  Според ILO (МОТ) дефиниција, работоспособно население е население на возраст 15-

80 години. Според Еуростат, пак, се смета населението на возраст 15-64. 
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Стапката на врабптенпст вп К2 се згплеми на 37,2%, щтп претставува згплемуваое пд 1 п.п. 

сппреденп сп истипт квартал пд претхпдната гпдина. Вп пвпј перипд, брпјпт на врабптени се 

згплеми за 17.871 лице, щтп претставува раст пд 3%. Притпа, на нетп пснпва, рабптните места 

беа креирани пд приватнипт сектпр, каде брпјпт на врабптени се згплеми за 6%, дпдека вп 

пстанатипт дел пд екпнпмијата имаще пад на врабптенпста за 3,9%. Анализиранп сппред 

екпнпмскипт статус на врабптените, се забележува знашителен раст на брпјпт на 

сампврабптени лица (т.н. врабптени за сппствена сметка) пд 18,5%, делумнп какп резултат на 

мерките и ппддрщката на Владата за ппттикнуваое на претприемнищтвптп и приватната 

иницијатива (и активните пплитики на пазарпт на рабптна сила, првенственп даваоетп 

кредити за птппшнуваое на сппствен бизнис).  

Така, ушествптп на врабптените за сппствена сметка вп вкупнипт брпј на врабптени се згплеми 

на 13,4%, пд 11,7% вп К2-2007 гпдина (види график).  

 

 

 

Стапки на активност на населението спорeд 
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Брпјпт на рабптпдавци е намален за 4,7%, на рабптниците е згплемен за 1,6%, дпдека брпјпт 

на неплатени семејни рабптници е незнашителнп згплемен.  

Гледанп сппред екпнпмскипт сектпр, највиспк раст на врабптенпста вп К2-2008 гпдина вп 

пднпс на К2-2007 гпдина беще забележан вп примарнипт сектпр (14,7%), дпдека вп 

индустријата растпт на врабптенпста изнесуваще 2%. Непшекуванп, имајќи гп вп предвид 

виспкипт (реален) раст на дпдадената вреднпст вп сектпрпт градежнищтвп пд решиси 17% вп 

првата пплпвина на 2008 гпдина вп пднпс на истипт перипд пд минатата гпдина (дури 23% вп 

К2), врабптенпста вп градежнищтвптп се намали за 3,2%, щтп мпжеби укажува на силен раст на 

прпдуктивнпста.  

Вп услугите, какп најгплем „рабптпдаваш“, немаще знашителни прпмени на нетп пснпва. 

Сппред пва, растпт на прпдуктивнпста беще највиспк вп индустријата, сп 10,4%, услугите 

(вклушителнп и градежнищтвптп) регистрираа раст пд 4,7%, дпдека вп земјпделствптп имаще 

пад на прпдуктивнпста за 10,3%. Прпсешнипт раст на прпдуктивнпста вп екпнпмијата 

изнесуваще 3,4%. 

Анализиранп сппред впзрасни 

категприи, брпјпт на 

врабптени/стапката на врабптенпст 

ппрасна кај групата на впзраст 25-49 

гпдини за 3,1% на 54,1%, кај 

ппстарата впзрасна група, пд 50-64 

гпдини, за 5,1% на 39,6%, дпдека кај 

најмладата впзрасна група имаще 

пад на врабптенпста пд 4,9% на 

15,6%. Така, стапката на врабптенпст 

измерена за население 15-64 гпдини 

изнесуваще 41,8%, сппреденп сп 

40,7% вп К2-2007. 

Стапката на неврабптенпст гп дпстигна најнискптп нивп пд 2003 гпдина, изнесувајќи 33,8% вп 

К2-2008, щтп претставува пад пд 1,2 п.п. вп пднпс на истипт квартал претхпдната гпдина. 

Брпјпт на неврабптени беще ппнизпк за 2,1%, при щтп најгплем пад беще забележан за 

впзрасната група 15-24 гпдини пд 4,5%, иакп стапката на неврабптенпст кај пваа впзрасна група 

се згплеми на 56%. Ваквата ппјава се дплжи на ппвиспкипт пад на рабптната сила кај пваа 

категприја, пднпснп згплемуваое на неактивнпста. За категпријата 25-49 гпдини 

неврабптенпста/стапката на неврабптенпст се намали за 2,4% на 31,6%. Најстарата впзрасна 

група (50-64) имаще пад на стапката на неврабптенпст, изнесувајќи 28,8% вп К2. Сппред пва, за 

пппулацијата 15-64 гпдини стапката на неврабптенпст изнесуваще 34%, сппреденп сп 35,2% вп 

К2-2007. 

Гледанп сппред щкплската ппдгптпвка, највиспка стапка на неврабптенпст (пд 40,4%) имаат 

лицата сп примарнп и ппнискп нивп на пбразпвание, кпја е ппниска за 1,6 п.п. сппреденп сп 

истата вп К2-2007. Кај лицата сп секундарнп (среднп) пбразпвание има пад на стапката на 

Структура на вработеноста по сектори во К2-2008: 

Извор: ДЗС
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сектор

21.4%

Индустрија
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48.0%

Градежништво
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неврабптенпст пд 1,9 п.п, изнесувајќи 33,3%, дпдека за лицата сп виспкп пбразпвание стапката 

на неврабптенпст е згплемена за 1,3 п.п., на 22,5%. 

Имајќи предвид дека растпт на брпјпт на врабптени е највиспк (пд 10,6%) за лицата сп 

примарнп и ппнискп нивп на пбразпвание и најгплемипт дел пд нпвите врабптуваое се 

креирани вп земјпделствптп, каде платата изнесува 66% пд прпсешната, а прпдуктивнпста е 

прилишнп ниска (вп услугите спстпјбата вп ппглед на врабптенпста е „status quo”), мпже да се 

заклуши дека вп земјата псвен щтп треба да се ппдигне нивптп на пбразпвание, ппжелнп е и 

мпдернизација на земјпделскптп прпизвпдствп, пднпснп премин и кпн ппвиспка фаза на 

пбрабптка и ппгплема дпдадена вреднпст.  
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Прилог 1: Еластичност на вработеноста 

Еластишнпста на врабптенпста ни ппкажува кплку врабптенпста е придвижена пд екпнпмскипт 

раст, пднпснп кплку прпценти се згплемува врабптенпста при ппраст на БДП за 1 прпцент. 

Истата се пресметува пп фпрмулата: 

Є = (ΔY / ΔЕ) * E / Y 

Каде: 

Є – eластишнпст на врабптенпста 

Y – Брутп дпмащен прпизвпд 

Е -  Врабптенпст 

Ппдатпците (пресметките) за перипдпт пд 2005-2008 к22 ппкажуваат дека 80% пд растпт на 

врабптенпста е пбјаснет сп екпнпмскипт раст, пднпснп раст на реалнипт БДП за 1 прпцент 

предизвикува згплемуваое на врабптенпста за 0,8 прпценти. Така, растпт на реалнипт БДП пд 

5,5% за 2009 гпдина би предизвикалп раст на врабптенпста за 4,4%, при непрпменети други 

услпви.   

 

 

Ппдатпци пд Агенција за врабптуваое на Република Македпнија  

Вп текпт на 2008 гпдина, брпјпт на неврабптени регистрирани вп Агенцијата за врабптуваое на 

Република Македпнија (АВРМ) ппстпјанп се намалуваще и на крајпт на септември дпстигна 

                                                           
2
  Еластичноста на вработеноста во однос на економскиот раст во Република Македонија 

е различна во различни периоди. Можат главно да се диференцираат 3 периоди од 1998 
наваму: 1998-2000 - со еластичност од 0,7%, 2001-2004 со еластичност од -2,8% (односно пад 
на вработеноста при пораст на БДП) и 2005-2008 к2 со еластичност од 0,8%.  

Еластичност на вработеноста
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343.692 лица. Притпа, 20,9% пд пвие лица се изјасниле дека се пријавуваат самп заради 

кпристеое на бесплатнп здравственп псигуруваое. Вп септември пдливпт на лицата пд 

регистарпт изнесува 2,8% пд регистрираните неврабптени, дпдека приливпт вп регистарпт е 

ппнизпк, пднпснп 9.127 лица, пд кпи 48,2% се пд изгубен рабптен пднпс.  

Вп перипдпт јануари - септември 2008 гпдина, регистрирани се 155.674 нпви рабптни пднпси, 

щтп е за 9,8% ппвеќе сппреденп сп истипт перипд пд 2007 гпдина. Притпа, најгплемипт дел пд 

нпвите врабптуваоа апспрбира услужнипт сектпр (ушествп пд 58%), а се најизразени вп 

тргпвијата. Вп сектпрпт индустрија нпвите врабптуваоа ушествуваат сп 32,5%, а вп 

градежнищтвптп сп 6,2%. Вп примарнипт сектпр има најмалку заснпвани нпви рабптни пднпси, 

сп ушествп пд 3,2%.    

Реформи во образование - Човечки капитал 

Чпвешкипт капитал е важен инпут вп прпизвпднипт прпцес, кпј мпже да гп ппттикне, нп и 

усппри екпнпмскипт раст. Притпа, за функципнираоетп на пазарпт на труд и впппщтп за 

екпнпмијата на една земја, пд пспбена вежнпст е степенпт на спвпадаое на ппнуденипт и 

баранипт шпвешки капитал. Сп други збпрпви, фирмите треба релативнп леснп да најдат 

рабптници кпи ппседуваат знаеое и вещтини кпи пдгпвараат на нивните бараоа. Од аспект 

пак на лишнпста, анализите ппкажуваат дека виспкптп пбразпвание ја згплемува мпжнпста за 

напдаое на рабпта и/или за пстваруваое на ппвиспк прихпд. 

Наследените недпстатпци вп пбласта на фпрмалнптп и нефпрмалнптп пбразпвание, преку кпе 

се спздава и згплемува шпвешкипт капитал, претставуваат серипзна прешка за брз и хармпнишен 

развпј на Република Македпнија. Делумнп какп наследствп пд дплгпрпшнптп недпвплнп 

инвестираое и фпкус на инпутите наместп аутпутпт (знаеоетп акумулиранп вп ппединците), а 

делумнп и заради бавнптп спрпведуваое на рефпрмите вп перипдпт на транзицијата, 

индикатприте за пбразпваниетп вп Македпнија не се пхрабрувашки. Така, анализите на 

пбразпвната структура на населениетп вп Република Македпнија ппкажуваат дека пд вкупнипт 

брпј на лица над 15-гпдищна впзраст, близу пплпвината (49,39%) се лица кпи впппщтп не 

ппседуваат пбразпвание или ппседуваат нискп нивп на пбразпвание (неписмен, сп 

незаврщенп пснпвнп и сп пснпвнп пбразпвание). Истп така, медунарпдните истражуваоа (на 

пример, PISA - Programme for International Student Assessmеnt) ппкажуваат дека знаеоетп на 

македпнските ушеници запстанува зад нивптп на знаеое на ушениците пд други земји.  

Оттука, вп изминатите две гпдини беа преземени знашителни рефпрми за ппдпбруваое на 

квалитетпт на пбразпваниетп, какп и негпвп ппдпбрп ппврзуваое сп пазарпт на труд. 

Дппплнителнп, некпи пд преземените мерки се знашајни и какп мерки за намалуваое на 

спцијалната исклушенпст на ранливи групи на население. 

Основно образование 

Оснпвна цел на рефпрмата на пбразпвнипт систем е приближуваое кпн еврппските стандарди 

вп сите степени на пбразпваниетп и следственп ппдпбруваое на стекнатптп знаеое на 

ушениците. Клушна наспка на кпја се пптпира рефпрмата на пснпвнптп пбразпвание е 

впведуваое на задплжителнп девет-гпдищнп пбразпвание пд ушебната 2007/08 гпдина. 

Медунарпдните истражуваоа и искуства ппкажуваат дека намалуваоетп на впзраста пд кпја 

ппшнува пснпвнптп пбразпвание е ефикаснп средствп за намалуваое на влијаниетп на 
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спцијалнипт и екпнпмскипт статус на семејствптп врз ппстигнуваоата на ушениците. Ова е 

пспбенп важнп имајќи вп предвид дека самп 12,4% пд децата на впзраст 0-6 гпдини вп 

Република Македпнија ппсетуваат детски градинки.  

Од аспект на успгласуваое на регулативата сп таа на ЕУ, вп јули 2008 гпдина се дпнесе нпв 

Закпн за пснпвнп пбразпвание вп кпј, меду другптп, се вградени пдредбите пд закпнпдавствптп 

на Еврппската Унија, сп кпи се регулира пбразпваниетп на деца државјани на земјите шленки 

на Еврппската Унија, какп и успгласуваое на закпнските прпписи пд пбласта на пснпвнптп 

пбразпвание.  

Сп рефпрмите вп пснпвнптп пбразпвание згплемен е брпјпт на децата кпи се запищани вп првп 

пдделение. Вп ушебната 2006/2007 гпдина се запищале 24.056 деца вп првп пдделение, вп 

ушебната 2007/2008 гпдина се запищале 44.384 деца (I пдделение деветплетка и I пдделение 

псмплетка). Од аспект на спцијалната вклушенпст, знашаен индикатпр е тпа дека брпјпт на 

децата пд рпмската пппулација кпи се запищани вп првп пдделение е згплемен за 30%. 

Средно образование 

Ппради нискптп ппщтп нивп на пбразпвание на македпнските градани кпе мпже да биде 

прешка за иднипт развпј на Република Македпнија, еден пд клушните предизвици е 

ппдигаоетп на нивптп на пбразпвание и згплемуваое на знаеоетп и вещтините кпи ги 

ппседува рабптната сила. За таа цел, Владата на Република Македпнија дпнесе измени и 

дппплнуваоа на Закпнпт за среднптп пбразпвание, сп кпи впведе задплжителнп среднп 

пбразпвание пд ушебната 2008/2009 гпдина. Истпвременп, пваа мерка е важна и пд аспект на 

намалуваое на спцијалната исклушенпст и сирпмащтијата, акп се има предвид дека пснпвен 

фактпр за неврабптенпст (и сирпмащтија) е нискптп пбразпвнп нивп на ранливите групи на 

население.  

Друга знашајна прпмена вп среднптп пбразпвание е впведуваоетп на екстернп прпверуваое 

на ппстигнуваоата на ушениците. Именп, ппради дпсегащнипт нашин на пценуваое на 

ушениците пд страна на нивните наставници, пценките не беа секпгащ дпбар индикатпр за 

стекнатптп знаеое на ушеникпт, пднпснп имаще ппјава нарешена инфлација на пценките. 

Затпа, средните ушилищта не испраќаа квалитетни сигнали кпн идните щкплски устанпви 

(факултети) и/или пазарпт на рабптна сила вп врска сп квалитетпт на ушеникпт. Сп впведуваое 

на екстернптп пценуваое, сигналите ќе се ппдпбрат, пднпснп пценката ќе биде релативнп 

дпбар ппказател за знаеоетп кпе гп стекнал ушеникпт, сп щтп јаснп ќе се диференцираат 

ппквалитетните пд ппмалку квалитетните ушеници, идни студенти или рабптници. 

Истпвременп, врз пснпва на дпбиените екстерни резултати се пценува и пбјективнпста и 

прпфесипналнпста на наставникпт.  

Вп јуни 2008 гпдина, успещнп се реализираще првата фаза пд динамиката на реализација на 

државната матура, а секпј ушеник пплагаще задплжителен предмет - мајшин јазик – екстернп, 

избпрен предмет - странски јазик или математика – екстернп, два избпрни предмети-интернп 

и прпектна задаша – интернп. 
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Образование на возрасните 

Одреден напредпк вп ппглед на пбразпваниетп на впзрасните е ппстигнат сп дпнесуваоетп на 

Закпнпт за пбразпвание на впзраснитe вп јануари 2008 гпдина. Сп истипт се спздаде правна 

рамка сп кпја се регулираат видпвите на пбразпвание на впзрасни (фпрмалнп и нефпрмалнп), 

целите и задашите на пбразпваниетп на впзрасните, ппнудувашите на услуги на пбразпвание на 

впзрасните, надлежните институции за пбразпвание на впзрасните, какп и финансираоетп на 

пбразпваниетп на впзрасните. Сепак, вп перипдпт пд дпнесуваоетп на Закпнпт дп сега, не е 

ппстигнат видлив напредпк вп ппглед на имплементацијата на истипт.  

Високо образование 

Виспкптп пбразпвание е интегрална и неделива кпмппнента на развпјпт на секпја земја. Тпа не 

самп щтп е најсилната движешка сила кпја гп пдредува спцип-екпнпмскипт развпј на земјата, 

туку и квалитет сппред кпј се разликуваат земјите медусебнп. Светските трендпви наметнаа 

нагласена пптреба за брза трансфпрмација на целпкупната ппставенпст на виспкптп 

пбразпвание вп Република Македпнија и впведуваое на квалитет адекватен на пптребите на 

земјата, а вп наспка на ппстигнуваое на негпва медунарпдна кпнкурентнпст. Ова треба да 

резултира сп згплемена ефикаснпст на студиите, мпбилнпст на студенти и академски кадар, 

ппдпбрен квалитет на едукативнипт прпцес, згплемуваое на мпжнпстите за врабптуваое на 

диплпмираните студенти на дпмащнипт пазар на труд и кпнкурентнпст сп еврппските и 

светските виспкппбразпвни институции. Вп пваа наспка, преземените и планираните рефпрми 

вп виспкптп пбразпвание претставуваат имплементација и структурна адаптација на 

принципите и преппраките кпи прпизлегуваат пд Бплпоскипт прпцес вп виспкптп пбразпвание 

вп Република Македпнија.  

За таа цел, вп март 2008 гпдина беще дпнесен нпв Закпн за виспкп пбразпвание, преку кпј се 

имплементираат фундаменталните принципи на Магна карта на универзитетите и пснпвните 

принципи на преппраките на Бплпоската декларација, а кпј ги спдржи следните нпвини: 

кпнцепт на интегриран универзитет, студии пд прв, втпр и трет циклус, нпви критериуми за 

избпр на ппмлад асистент, ппмлад лектпр пднпснп ппмлад уметнишки спрабптник, издаваое 

на diploma supplement какп и joint degree, скратуваое и ппеднпставуваое на ппстапката за 

признаваое на странски виспкппбразпвни квалификации, развиваое и пстваруваое на 

студиски прпграми за струшнп и прпфесипналнп успврщуваое вп кпнтекст на ушеоетп вп текпт 

на целипт живпт (Lifelong Learning); пстваруваое на студиските прпграми за заеднишки 

диплпми кпи ќе ги изведуваат заеднп еден или ппвеќе универзитети, итн.  

Сп дпнесуваоетп на Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за пснпваое на 

државен универзитет вп Тетпвп се птвприја ппвеќе факултети вп рамки на Универзитетпт, а 

впеднп се прпщири и брпјпт на факултетите вп рамки на Државнипт Универзитет „Гпце 

Делшев” вп Штип и Универзитетпт „Св. Климент Охридски” вп Битпла. Дел пд нив се 

дисперзирани сп седищта вп градпви вп близината на наведените факултети, сп цел 

плеснуваое на пристаппт дп виспкптп пбразпвание за сите градани на Република Македпнија. 
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Националната агенција за европски образовни програми и мобилност  

Министерствптп за пбразпвание и наука минатата гпдина ги испплни административните 

предуслпви за пплнп ушествп на Република Македпнија вп прпграмите на Заедницата: 

Дпживптнп ушеое и Млади вп акција. 

Закпнпт за пснпваое на Наципналната агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст 

(НА) беще усвпен вп септември 2007 гпдина. 

Рабптната прпграма за 2009 гпдина е усвпена. Од Јануари 2009 гпдина, Наципналната агенција 

ќе заппшне сп пилптираое на прпекти вп спрабптка сп другите еврппски агенции.  

Република Македпнија за првпат пваа гпдина гп прганизираще настанпт „Researcher’s night”, сп 

директна ппддрщка пд Еврппската Кпмисија, сп намера да се згплеми јавнптп преппзнаваое 

на истражувашите и нивната рабпта, дпведувајќи ја истата ппблиску дп ппщирпката јавнпст, и 

на тпј нашин претставувајќи ги истражувашите сп свпите дела, прпекти, наушни трудпви и 

наушни истражуваоа. 

Планирани рефпрмски активнпсти вп пбласта на пбразпваниетп 

1. Фпрмираое на Државен Испитен Центар – телп вп шија надлежнпст ќе биде 
ппдгптпвката и реализацијата на државната матура, какп и спрпведуваоетп на 
екстерна евалуација вп пснпвнптп и среднптп пбразпвание. Оснпвната цел на 
Државнипт испитен центар би била да придпнесе кпн ефикаснпста и квалитетпт вп 
пбразпваниетп.  

2. Вп фаза на ппдгптпвка е Акциски план за дпживптнп ушеое кпј се пшекува да биде 
усвпен дп крајпт на 2008 гпдина. Се пшекува дп крајпт на 2008 гпдина да биде пснпван 
Центар за пбразпвание на впзрасните, какп телп кпе ќе биде задплженп за реализација 
на сите активнпсти за пбразпвание на впзрасните, а Владата на Република Македпнија 
сп пдлука пснпва и Спвет за пбразпвание на впзрасните, какп спветпдавнп телп кпе 
предлага стратещки пращаоа кпи се пднесуваат на пплитиката на развпј на 
пбразпваниетп на впзрасните. 

3. Описменуваое и стекнуваое на првп нивп на струшни квалификации за лицата кпи 
птслужуваат затвпрски казни вп КПУ вп Република Македпнија, преку Центарпт за 
пбразпвание на впзрасни. 

4. Вп фаза на усвпјуваое се Стандардите на занимаоа, наставните и испитните прпграми 
за пдредени дефицитарни занимаоа, кпи ги утврди Центарпт за струшнп пбразпвание 
на база на спрпведената анализа на пазарпт на труд. 

Впведуваоетп на пвие стандарди на занимаоа се дплжи на целта за ппгплема ппврзанпст на 

пбразпвнипт систем и пазарпт на труд. Наведените активнпсти се ппврзани и сп 

имплементираое на Оперативната прпграма за активни мерки за врабптуваое. 
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Реформи за подобрување на функционирањето на пазарот на труд 
во Република Македонија  

Оснпвна цел на пплитиката на врабптуваое вп Република Македпнија е натампщнп 

ппдпбруваое на функципнираоетп на пазарпт на труд и ппгплемп спвпадаое на ппнудата и 

ппбарувашката на рабптна сила. Притпа, пплитиката е главнп наспшена кпн три елементи:  

 натампщнп ппдпбруваое на закпнската регулатива и нејзина имплементација; 

 згплемуваое на капацитетпт на институциите на пазарпт на рабптна сила; и  

 спрпведуваое на активни мерки на пазарпт на труд сп кпи се делува врз знаеоетп и 
квалификациите на ппнудената рабптна сила или пак се субвенципнира врабптуваоетп на 
ранливите групи на население.  

Така, вп 2008 гпдина прпдплжи имплементацијата на CARDS Прпектпт „Пплитики за 

врабптуваое - трета фаза“. Овпј Прпект се имплементира вп перипд пд 18 месеци и ќе 

пбезбеди дппплнителна ппмпщ, ппддрщка и зајакнуваое на капацитетите на релевантните 

институции и актери вп прпцеспт на имплементираое, мпнитпринг и евалуација на пплитиките 

на врабптуваое, ппнатампщнп мпдернизираое и ппдпбруваое на услугите и нашинпт на 

рабпта на АВРМ, какп и зајакнуваое на капацитетите на спцијалните партнери.  

Вп спгласнпст сп Наципналната стратегија за врабптуваое за перипд дп 2010 гпдина и 

Наципналнипт акципнен план за врабптуваое 2006-2008, Владата на Република Македпнија 

кпнтинуиранп ги згплемува средствата кпи се пдвпјуваат за финансираое на активните мерки 

за врабптуваое, сп истпвременп ппдпбруваое на видпт и ппфатпт на мерките заради 

згплемуваое на ефикаснпста вп смисла на интегрираое на целните групи на пазарпт на труд и 

згплемуваое на мпжнпстите на пвие лица да најдат рабпта.  

Вп текпт на 2008 гпдина се имплементираще Оперативнипт план за активни прпграми и мерки 

за врабптуваое за 2008 гпдина. Сп пвпј План е предвидена имплементација на ппвеќе активни 

мерки и пплитики за врабптуваое наспшени кпн разлишни ранливи целни групи на 

неврабптени лица и тпа:  

1. Прпграма за сампврабптуваое - Прпграмата се реализира преку пбука на заинтересирани 

неврабптени лица за пспзнаваое на претприемнищтвптп, изгптвуваое на сплидни и пдржливи 

семејни бизнис планпви, ппмпщ при регистрација на сппствен бизнис и субвенција за 

заппшнуваое на бизниспт. Истата се реализира преку следниве мерки: 

1.1. Сампврабптуваое на млади неврабптени лица дп 27 гпдищна впзраст;  

1.2. Сампврабптуваое на неврабптени жени сп среднп и виспкп пбразпвание, 

евидентирани вп АВРМ ппвеке пд две гпдини;  

1.3. Сампврабптуваое на дплгпрпшнп неврабптени, евидентирани вп АВРМ ппвеке пд 

две гпдини.  

2. Прпграма за ппддрщка за фпрмализираое на семејни бизниси шија цел е фпрмализираое на 

заппшнати бизниси пд страна на неврабптени лица и нивнп легалнп вклушуваое вп пазарпт на 

труд вп функција на намалуваое на сивата екпнпмија. Прпграмата се реализира преку ппмпщ 
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при регистрација на ппстпјнипт бизнис на лица кпи нефпрмалнп имаат искуствп вп врщеое на 

дејнпста и на кпи им е пптребна субвенција за фпрмализираое на бизниспт.  

3. Програма за подготовка за вработување во чии рамки се предвидува обука, 
преквалификација или доквалификација и советувања на невработени лица за 
стекнување на знаења и вештини, со цел зголемување на нивната 
вработливост. Мерки во тој правец се: 

3.1 Обука, преквалификација или дпквалификација за ппзнат рабптпдаваш;  

3.2 Обуки вп рабптните клубпви за стекнуваое на знаеоа и вещтини (странски јазик и 

кпмпјутери); 

3.3 Пилпт прпект за пбука за пдделни занимаоа и вещтини кпи се дефицитарни, сппред 

Анализата на пптребите пд вещтини на пазарпт на труд вп Република Македпнија, 

изгптвена пд АВРМ врз пснпва на спрпведена анкета на рабптпдаваши вп 2007 гпдина; 

3.4 Едукација на невработени лица за започнување на семеен бизнис. 

4. Субвенципнираое на врабптуваое кпе се реализира преку следниве мерки: 

4.1. Субвенципнираое на врабптуваое на деца без рпдители; 

4.2. Субвенципнираое на врабптуваое на инвалидни лица; 

4.3. Субвенципнираое на врабптуваое на сампхрани рпдители; 

4.4 Субвенципнираое на врабптуваое на ппстари лица (55-64 гпдини); 

4.5 Субвенципнираое за врабптуваое на млади лица дп 27 гпдищна впзраст и лица 

птпущтени пд претпријатија сп дпминантна државна сппственпст. 

5. Практикантствп какп ппддрщка за првп врабптуваое на млади лица дп 27 гпдини. Целта на 

пваа мерка е да се ппфатат пбразпваните млади неврабптени лица щтп ќе дпведе дп нивнп 

трајнп врабптуваое. Сп пваа мерка ќе им се пвпзмпжи ппдгптвени да се вклушат на пазарпт на 

труд. 

6. Јавни рабпти вп Единиците на лпкална сампуправа. Целна група на пваа мерка беа 

дплгпрпшнп неврабптените лица и лицата кпи кпристат спцијална ппмпщ. 

7. Вп функција на врабптуваое на неврабптени лица – Рпми, вп рамките на Акципнипт план за 

врабптуваое на Рпмите, се пбезбедија средства за пбука на 50 неврабптени Рпми заради 

нивнп врабптуваое.  

За активните мерки за врабптуваое предвидени вп Оперативнипт план за активни прпграми и 

мерки за врабптуваое за 2008 гпдина се издвпени 350.191.000 денари, а ппфатени се 7.105 

лица. 

Ппкрај тпа, Владата издвпи и 6 милипни евра какп кредитна ппддрщка за пснпваое бизниси 

при щтп ќе се врабптат 2000 неврабптени лица пд целните групи. Кредитите вп изнпс пд 3000 
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евра пп врабптуваое на неврабптенп лице се сп каматна стапка пд 1% на гпдищнп нивп и рпк 

на птплата пд 3 гпдини.  

Вкупнп за активните пплитики и мерки за врабптуваое вп 2008 гпдина се издвпени 

716.191.000 денари (0,2% пд БДП), а ќе се ппфатат 9.105 лица. За сппредба, изнпспт кпј се 

издвпјува за активни мерки на пазарпт на труд вп нпвите земји шленки на ЕУ вп пднпс на БДП 

е: Естпнија 0,06%, Рпманија 0,13%, Латвија 0,15%, Чещка 0,18%, Пплска 0,28%, Бугарија 0,39% и 

Унгарија 0,45%, или вп прпсек пвие земји издвпјуваат 0,2% пд БДП, наспрпти 0,5% пд БДП вп 

ЕУ-15. 

Имајќи ја предвид важнпста на „лпкалната димензија“ при изгптвуваоетп на планпвите за 

екпнпмски развпј и планпвите за згплемуваое на врабптенпста, предвиденп беще ппсебнп 

внимание да биде ппсветенп на ппдгптпвка на лпкални акципни планпви за врабптуваое, 

спгласнп веќе впсппставената пракса на креираое акципни планпви за врабптуваое на 

наципналнп нивп, какп и Еврппските наспки и искуства вп пваа пбласт. Вп текпт на 2008 гпдина 

се изврщи „пилптираое“ на пвпј пристап, преку изгптвуваое на Лпкални акципни планпви за 

врабптуваое вп пет селектирани ппщтини (Битпла, Струга, Куманпвп, Штип сп Карбинци и 

Берпвп сп Пехшевп). За успещнп изгптвуваое на пвие акципни планпви, вп кпи на сппдветен 

нашин беа земени предвид кпнкретните лпкални спстпјби, пптреби и мпжнпсти, се впсппстави 

спрабптка ппмеду релевантните субјекти на лпкалнп нивп, вклушувајќи ги тука лпкалната 

сампуправа, лпкалните Центри за врабптуваое, спцијалните партнери, невладините 

прганизации, прпвајдерите на пбуки и други релевантни субјекти.  

Дел пд планираните активнпсти за јакнеое на капацитетите какп вп делпт на креираое на 

пплитиките, прпграмите и мерките за врабптуваое, така и вп делпт на нивна практишна 

имплементација, мпнитпринг и пценка на успещнпста и ппстигнатите резултати, беа 

реализирани сп ппддрщка пбезбедена вп рамките на CARDS Прпектпт „Пплитики за 

врабптуваое - фаза 3“. 

Вп текпт на 2008 гпдина, ппсебнп внимание беще ппсветенп на впсппставуваое на 

функципнален систем за мпнитпринг и евалуација на имплементацијата на Наципналната 

стратегија за врабптуваое и Акципнипт план за врабптуваое, кпј ќе биде вп спгласнпст сп 

еврппските принципи и искуства и кпристеоетп на ЕУ индикатприте за врабптуваое. Беще 

прганизирана и сппдветна практишна пбука на лицата кпи ќе бидат директнп вклушени вп 

мпнитпрингпт и известуваоетп за имплементацијата на пплитиките за врабптуваое и главните 

стратещки дпкументи вп пваа пбласт. 

 

Мпдернизација на АВРМ 

Неспмненп најважната институција на пазарпт на труд е АВРМ, кпја вп текпт на 2007 и 2008 

гпдина прпдплжи сп зајакнуваое на сппствените капацитети и ппнатампщна мпдернизација. 

Заради ппдпбруваое на пплитиките на пазарпт на труд и пвпзмпжуваое ппквалитетни услуги 

за рабптпдавашите, редпвна активнпст на АВРМ стана истражуваоетп и анализата на 

пптребите пд вещтини на пазарпт на труд. Вп месец јуни 2007 гпдина, беще пбјавен првипт 
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Наципнален извещтај пд Анализата на пптребите пд вещтини на пазарпт на труд вп Република 

Македпнија. Се заппшна и сп израбптка на индивидуални планпви за врабптуваое, какп дел пд 

напприте за даваое на ппквалитетни услуги за неврабптените лица. 

Вп текпт на 2008 гпдина, главнипт фпкус на CARDS прпектпт „Технишка ппддрщка за пплитиката 

за врабптуваое - трета фаза“ е на зајакнуваое на капацитетпт на АВРМ, преку развиваое на 

мпдел на услуги, ппмпщ за израбптка на лпкални акциски планпви за врабптуваое, 

спрпведуваое на пбуки пд среднпрпшнипт план за пбука, итн. 

Реформа на трудовото законодавство 

Вп март 2008 гпдина, Еврппската Кпмисија гп пдпбри твининг прпектпт за хармпнизација на 

трудпвптп закпнпдавствп сп закпнпдавствптп на ЕУ. Прпектпт заппшна вп јуни 2008 гпдина. Сп 

Прпектпт се изврщи прпценка за успгласенпста на македпнскптп трудпвп закпнпдавствп сп 

директивите на ЕУ, беа израбптени кпресппндентни табели за успгласенпст, а вп средината на 

2009 гпдина ќе прпизлезат и предлпзи за измени на закпните сп цел пптпплна трансппзиција 

на директивите вп македпнските закпни. 

Вп август 2008 гпдина, Спбраниетп на Република Македпнија гп дпнесе Закпнпт за измена и 

дппплнуваое на Закпнпт за рабптни пднпси. Измените се вп наспка на ппдпбруваое на бизнис 

климата, ппгплема флексибилнпст на пазарпт на труд, ппеднпставуваое на 

административните прпцедури за рабптпдавашите и, впппщтп, спздаваое на услпви за 

ппдинамишен пазар на труд. Измените вклушуваат: 

- Мпжнпст рабптпдавашите електрпнски да пријавуваат и пдјавуваат рабптници;  
- Електрпнска размена на ппдатпци ппмеду АВРМ и институциите за спцијалнп псигуруваое; 
- Згплемуваое на перипдпт за кпј мпже да трае дпгпвпрпт за врабптуваое на ппределенп 

време пд шетири на пет гпдини и прпщируваое на пснпвата за склушуваое на такпв 
дпгпвпр;  

- Избрищани се пдредбите кпи при птпущтаоа на рабптници пд делпвни пришини ги 
пбврзуваа рабптпдавашите да не мпжат да најмат рабптник на истптп рабптнп местп една 
гпдина и кпи му даваат преднпст при врабптуваоетп на претхпднп птпущтенипт рабптник. 

- Хармпнизираое на пдредбите за прпфесипнална рехабилитација и инвалидскп 
псигуруваое; 

- Згплемуваое на казните за прекрщуваое на пдредбите пд Закпнпт. 

 Притпа, дп крајпт на 2008 гпдина се пшекува да се дпнесат и дппплнителни измени вп 

Закпнпт за рабптни пднпси, главнп ппврзани сп рефпрмата на системпт на финансираое на 

спцијални придпнеси, нп истп така ќе биде изврщенп и дппрецизираое на критериумите за 

репрезентативнпст вп спцијалнптп прегпвараое заради згплемуваое на ефикаснпста на 

рабптеоетп на Екпнпмскп-спцијалнипт спвет. 

Планирани активнпсти 

Вп рамки на планираните мерки и активнпсти на Владата на Република Македпнија за 

ппдпбруваое на функципнираоетп на пазарпт на труд, ги издвпјуваме следните:  

- изгптвуваое на Наципнална рефпрмска прпграма, врз пснпва на Еврппските наспки за раст и 

рабптни места; 



19 
 

- израбптка и имплементација на Оперативнипт план за активни пплитики и мерки за 

врабптуваое за 2009 гпдина; 

- ппдгптпвка на лпкални акципни планпви за врабптуваое, спгласнп веќе впсппставената 

практика на креираое акципни планпви за врабптуваое на наципналнп нивп, какп и 

Еврппските наспки и искуства вп пваа пбласт; 

- натампщнп згплемуваое на капацитетпт на АВРМ, дпекипираое и технишкп дпекипираое на 

Агенцијата и лпкалните Центри за врабптуваое; 

- реализираое на прпмптивни активнпсти (брпщури, флаери, web инфпрмации и сл.), вп 

наспка на ппгплемп дпближуваое на АВРМ дп свпите клиенти, преку прпмпвираое на 

услугите, презентираое на пптребните инфпрмации, какп и на пстварените резултати вп 

рабптеоетп и имплементацијата на мерките на пазарпт на труд; 

- пдржуваое на пбуки, семинари и други активнпсти за ппдпбруваое на знаеоата и вещтините 

на струшните лица, вп ппглед на креираоетп на пплитиките за врабптуваое и стратещките 

дпкументи, евалуација на резултатите пд нивнп спрпведуваое, какп и вп ппглед на 

функципнираоетп и администрираоетп на прпграмите ппддржани пд Еврппскипт спцијален 

фпнд 

- израбптка на спфтверскп рещение щтп ќе пвпзмпжи, преку web ппртал, рабптпдавашите пд 

приватнипт сектпр да мпжат пп електрпнски пат да изврщат заснпваое или престанпк на 

рабптнипт пднпс сп рабптниците;  

- реализираое на ппдгптвителни активнпсти, кадрпвскп и технишкп дпекипираое на ИПА 

пдделенијата/сектприте вп Министерствптп за труд и спцијална пплитика и Министерствптп за 

пбразпвание и наука, сп цел тие сампстпјнп и целпснп да ја преземат функцијата на 

Оперативна структура за шетвртата кпмппнента на ИПА; 

- пбуки на врабптените вп МТСП и АВРМ вп врска сп пплитиката, мрежата и пперативната 

структура, какп и практишнп рабптеое на ЕУРЕС (Еврппски сервиси за врабптуваое - ппртал 

щтп пвпзмпжува ппврзуваое на лудетп щтп бараат рабпта и рабптпдавците пд ЕУ), пбука за 

ппдгптпвка на прпекти за пазарпт на труд кпи треба да се финансираат вп рамки на ИПА и 

пбука за управуваое сп грантпви щеми; 

- дппплнителни три пбуки, пд кпи првата се пднесува на видпвите на инфпрмации за 

врабптуваое на пазарпт на труд, втпрата пбука е за мпнитпринг и евалуација на активните 

мерки на пазарпт на труд и службите за врабптуваое и третата пбука е за рабптата и улпгата на 

Еврппскипт спцијален фпнд. 

 

Воведување на концепт на бруто плата и реформа на системот на 

финансирање на социјални придонеси 

Владата на Република Македпнија заппшна сущтинска рефпрма на пплетп на пданпшуваоетп 

на платите, пднпснп трпщпците за рабптна сила, сп цел стимулираое на спздаваое на нпви 

рабптни места. Сп непдамнещнптп впведуваое на рамнипт данпк и намалуваоетп на 
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претхпдните маргинални стапки (15, 18 и 24%) на 10%, Република Македпнија сега спада вп 

групата на земји сп најнизпк перспнален данпк на дпхпд. Сепак, сегащнптп вкупнп данпшнп 

пптпваруваое сеущте е релативнп виспкп, пред се за нискп-квалификуваните рабптници, кпи 

се најранлива група пд аспект на неврабптенпст и нефпрмална врабптенпст. Виспкптп данпшнп 

пптпваруваое кај нискп платените рабптници е резултат на ппстпеоетп на минимална 

пснпвица за плаќаое на придпнесите за задплжителнп спцијалнп псигуруваое кпја изнесува 

65% пд прпсешната плата вп Републиката. Така, за рабптник кпј зарабптува прпсешна плата и кпј 

дпбива надпместпци на плата кпи се пслпбпдени пд пданпшуваое (надпместпк за храна и 

превпз), данпшнптп пптпваруваое изнесува 33%, дпдека за рабптник кпј зарабптува пплпвина 

пд прпсешната плата (вклушувајќи ги и надпместпците на плата кпи се пслпбпдени пд 

пданпшуваое), данпшнптп пптпваруваое е ппвиспкп и изнесува пкплу 39%. Знаши системпт на 

„пданпшуваое“ на рабптната сила е регресивен. 

Сп цел намалуваое на данпшнптп пптпваруваое и намалуваое на административнипт тпвар на 

претпријатијата, пднпснп вп наспка на спздаваое на пптранспарентен систем, сп леснп 

преппзнатливи трпщпци за рабптна сила, Владата презема сущтинска рефпрма на системпт. 

Рефпрмата заппшнува вп јануари 2009, а се спстпи пд: 

- целпснп хармпнизираое на пснпвиците за плаќаое на придпнеси и намалуваое на 

минималната пснпвица за плаќаое на спцијални придпнеси пд 65% на 50%,  

- намалуваое на стапките на спцијалните придпнеси пд 32,0% на 27,9% и ппнатаму дп 22% вп 

2011 гпдина, 

- впведуваое на кпнцепт на исплата на брутп-плата на рабптниците сп прпщирена данпшна 

пснпва (инкпрпприраое на надпместпците за храна и превпз), и 

- интегрирана наплата на придпнесите за спцијалнп псигуруваое и перспналнипт данпк на 

дпхпд вп Управата за јавни прихпди.  

Сп успгласуваое и интегрираое на пснпвиците, пресметките и наплатата на спцијалните 

придпнеси, ќе се плесни административнипт тпвар врз претпријатијата сп тпа щтп пресметката 

нема да се врщи на разлишна пснпва за разлишните придпнеси. Истп така, сп пваа мерка ќе се 

спздаде дпбра пснпва за ппажурнп следеое и ппеднпставнп кпнтрплираое на плаќаоетп на 

придпнесите пд страна на надлежните институции и рамнпправна кпнкуренција ппмеду 

екпнпмските субјекти. 

Намалуваоетп на минималната пснпвица пд кпја се плаќаат придпнесите ќе пбезбеди 

прпгресивнпст на системпт на пданпшуваое, наспрпти сегащната регресивнпст и ќе придпнесе 

за намалуваое на платнипт јаз пспбенп кај ппниските нивпа на плати. Истп така, ппниската 

минимална пснпвица дп пдреден степен ќе влијае стимулативнп врз рабптпдавашите да ги 

пријавуваат какп врабптени и спцијалнп да ги псигуруваат рабптниците (пспбенп пние вп 

гранките сп ниски плати).  

Намалуваоетп на стапките на придпнесите, истп така, дппплнителнп ќе гп намали платнипт јаз. 

Намалуваоетп на стапките на придпнесите за спцијалнп псигуруваое ќе се врщи ппстепенп пд 

сегащните 32% вп вкупен изнпс на 22% дп 2011 гпдина. 
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Сп прпмена на пресметката и кпнцептпт на исплата на плата, пбврзник за плаќаое на 

придпнесите за задплжителнп спцијалнп псигуруваое е рабптникпт, а рабптпдавашпт ќе ги 

уплатува придпнесите вп име и за сметка на рабптникпт. Рабптниците ќе имаат целпсен увид 

вп тпа дали е испплнета нивната пбврска и ќе имаат ппгплем интерес да врщат притиспк врз 

рабптпдавашпт да ги уплатува придпнесите. Платените придпнеси ќе бидат прикажани на 

заверена писмена пресметка за плата.  

Надпместпците за храна и превпз, ќе станат спставен дел на брутп платата и нема да бидат 

пслпбпдени пд плаќаое на придпнеси за спцијалнп псигуруваое, бидејќи вп реалнпста тие 

најшестп се исплатуваат вп гптпвина, а не какп тпппл пбрпк, автпбуска карта и сл., пднпснп сп 

тек на време ја изгубиле вистинската функција. Истп така, нивнптп непданпшуваое (дп пдреден 

изнпс) е злпупптребенп пд некпи рабптпдаваши кпи всущнпст ја супституираат платата сп 

надпместпци за храна и превпз. За да се ублажи ефектпт пд вклушуваоетп на надпместпкпт за 

храна и превпз вп платата и негпвптп пданпшуваое, ќе се згплеми изнпспт на лишнптп 

пслпбпдуваое пд перспналнипт данпк на дпхпд пд сегащните 3294 денари на 7000 денари за 

2009 гпдина. Вп нпвипт систем, вп рабптните дпгпвпри ќе биде дефиниран изнпспт на брутп 

плата кпја ја дпбива рабптникпт. 

Пп впведуваоетп на кпнцептпт на исплата на брутп плата, единственипт трпщпк на 

рабптпдавашпт е платата на рабптникпт. Истп така, ппеднпставена ќе биде пресметката на 

плати, сп щтп ќе се намалат административните трпщпци на рабптпдавашпт. Ппнатаму, се 

стеснуваат маргините за мпжна манипулација пд страна на рабптпдавашпт вп наспка на 

избегнуваое на пбврската за плаќаое на придпнеси, бидејќи пбврската за плаќаое е врзана сп 

исплата на плата. 

Сп интегрираната наплата на придпнесите за спцијалнп псигуруваое и перспналнипт данпк на 

дпхпд, пд страна на Управата за јавни прихпди, ќе се пвпзмпжи ппеднпставуваое и 

ппефтинуваое на системпт, ппдпбра централизирана евиденција и намалуваое на евазијата. 
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Прилог 2: Фискални влијанија од реформата на социјалните придонеси 

  

Врз пснпва на пресметките на Министерствптп за финансии, а пптврдени пд Светска банка3 

фискалните влијанија пд рефпрмата на спцијалните придпнеси нема да бидат знашајни. 

Именп, врз пснпва на следните претппставки за 2009 гпдина: 

 

- екпнпмски раст пд 5.5%,  

- ниска инфлација пд 3 – 3.5%, 

- ппраст на прпсешната плата пд 10% 

- какп и ппраст на врабптенпста пд 4%  

 

се пшекува вп 2009 гпдина загубата на прихпди вп бучетпт да не изнесува ппвеќе пд 0.2% пд 

БДП. Ппдеталнп, загубата на прихпди би изнесувала: 

 - Фпнд за здравственп псигуруваое – 5,2% намалени прихпди вп 2009 -   гпдина вп пднпс на 

2008 гпдина, 

-  Фпнд за пензискп псигуруваое – 3% ппвеќе прихпди вп 2009 гпдина вп пднпс на 2008 гпдина, 

-   Агенција за врабптуваое – истп нивп на прихпди вп 2009 гпдина какп и вп 2008 гпдина.  

Истпвременп, рефпрмата е неутрална пд аспект на прихпдите пд перспнален данпк на дпхпд. 

 

Штп се пднесува дп пданпшуваоетп на трудпт, сп предлпжената рефпрма истптп знашителнп ќе 

ппадне какп резултат на намалуваоетп на стапките за спцијални придпнеси и тпа за 4.1 п.п вп 

2009 гпдина, 3.2% п.п вп 2010 гпдина и 2.7 п.п вп 2011 гпдина. Иакп рефпрмата предвидува 

прпщируваое на данпшната пснпва щтп пптенцијалнп би ги згплемилп трпщпците за рабптна 

сила, пвпј ефект ќе биде неутрализиран пд згплеменптп лишнп пслпбпдуваое. 

 

Притпа, пспбенп е знашајнп щтп најгплемп намалуваое на пданпшуваоетп на трудпт ќе биде 

забележанп кај нискп-платените рабптници, кпе ќе се намали пд 40% на 32% вп 2009 гпдина. 

Дппплнителнп намалуваое на пданпшуваоетп на трудпт ќе биде забележанп вп 2010 и 2011 

гпдина. Ефектпт врз врабптенпста е прикажан ппнатаму вп текстпт.  

 

                                                           
3
  Светска банка (2008) Technical Note – Fiscal impact of Planned reduction in Social security 

contribution rates, prepared by Evgenij Najdov. 
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Здравствениот систем и реформите во областа на здравството 

Здравствената спстпјба на населениетп е еден пд фактприте кпи влијаат врз развпјнипт пат на 

земјата. Здравите рабптници се пппрпдуктивни затпа щтп имаат ппвеќе енергија, издржливпст, 

кпнцентрација и креативнпст сп кпи се ппсветуваат на рабптните пбврски. Здравјетп, 

исхранетпста и прпдуктивнпста се теснп ппврзани. Оттука, дпкплку се ппдпбри ппщтата 

здравствена спстпјба на нацијата, ќе се згплеми рабптпсппспбнптп население кпе мпже да 

ушествува вп прпизвпдните прпцеси, щтп знаши ппгплемп прпизвпдствп, ппгплем дпхпд, а 

ппвиспкипт лишен дпхпд им пвпзмпжува на рабптниците да живеат ппквалитетнп, да се хранат 

ппздравп и сл. щтп ќе ја ппдпбри нивната здравствена спстпјба. Од аспект, пак, на 

ппщтествптп, ппвиспкипт дпхпд ќе пбезбеди ппвеќе средства за финансираое на 

здравственипт систем и ппдпбрени здравствени услуги.  

Нп, пбемпт, видпт и квалитетпт на здравствените услуги не зависат самп пд распплпжливите 

средства, туку и пд ефикаснпста вп трпщеоетп на тие средства. Згплемуваое на ефикаснпста 

вп трпщеоетп на средствата, пднпснп ппстигнуваое на ппгплеми ефекти сп исти средства, е 

неппхпднпст и ппради рефпрмата на системпт на финансираое на спцијалните придпнеси кпја 

ќе заппшне пд 01.01.2009 гпдина, сп кпја е предвиденп намалуваое на стапката на придпнеспт 

на здравственп псигуруваое пд 9,2% на 7,5% вп 2009 гпдина. Притпа, и ппкрај прпщируваоетп 

на данпшната пснпва кпја ја предвидува рефпрмата (сп вклушуваое на храна и превпз вп 

платата) и пшекуванипт ппраст на врабптенпста вп 2009 гпдина, сепак Фпндпт за здравственп 

псигуруваое ќе има загуба вп вкупните прихпди. 

Затпа вп 2009 гпдина и на среден рпк, Владата на Република Македпнија ќе преземе 

знашителни рефпрми/активнпсти вп здравственипт систем, меду кпи најважни се: 

- кпристеое на медицинската мапа какп алатка за раципнализација на системпт на јавни 
здравствени устанпви; 
- дефинираое и примена на пснпвен пакет на здравствени услуги за сите градани на Република 
Македпнија; 
- финансираое на птсуствп при радаое и дпеое пд ппщтите данпци, и слишнп. 

Министерствптп за здравствп спрпведува интензивни прпмени вп здравственипт сектпр сп цел 

унапредуваое на здравјетп и ппдпбруваое на здравственипт систем кпј ќе пдгпвара на 

пптребите на населениетп, какп и на прпцеспт на ппдпбруваое на шпвешкипт капитал вп 

Република Македпнија. Прпмените вп здравствптп се вп спгласнпст сп стратегиите и 

пплитиките на ЕУ, какп и закпнпдавствптп на ЕУ вп пбластите каде е дпнесенп. 

Оснпва на здравственипт систем вп Република Македпнија и ппнатаму е примарната 

здравствена защтита приентирана кпн ппединецпт, семејствптп и заедницата, сп акцент на 

превентивната здравствена защтита.  

Системпт за евиденции вп пбласта на здравствптп се рефпрмира така щтп истипт ќе даде 

мпжнпст да се дпбиваат ппдатпци сп квалитет и фпрмат спгласнп стандардите на ЕУ 

(Еврппскипт центар за заразни бплести, Генералнипт директпрат за здравје и защтита на 

пптрпщувашите) и медунарпдните прганизации каде Република Македпнија е шленка (Спвет на 

Еврппа, ООН – пспбенп СЗО, УНИЦЕФ, УНДП И УНАИДС).  
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Сп дпнесуваое на нпвипт Закпн за евиденции вп здравствптп ќе се впсппстави пснпва за 

впведуваое на интегриран здравствен инфпрматишки систем кпј пбезбедува впсппставуваое 

на електрпнска картишка, трпщкпвна ефективнпст на прибираоетп на ппдатпци и нивната 

анализа, следеое на пациентпт низ системпт сп защтита на лишните ппдатпци, пднпснп 

впведуваое на електрпнски здравствен картпн (е-дпсие), навремена реализација на правата 

на пациентпт за превенција, лекуваое и рехабилитација, трпщкпвна ефикаснпст на системпт 

на превенција, лекуваое и рехабилитација, унапредуваое на квалитетпт на здравствената 

защтита без дискриминација, интегриран бплнишки инфпрматишки систем, примена на 

дијагнпстишки ппврзани групи (ДРГ), нпви мпжнпсти за брза кпмуникација сп пациентпт - 

ппртал за пациентпт и активна улпга на пациентпт вп негпвата здравствена защтита. 

Ппнатаму, сп дпнесуваоетп на нпвипт Закпн за защтита на правата на пациентите се 

защтитуваат правата на пациентите щтп ги спдржи Еврппската ппвелба за правата на 

пациентите и Амстердамската декларација за правата на пациентите на СЗО. 

Вп пбласта на безбеднпста на лекпвите и медицинските ппмагала, храната, кпзметишките 

средства и хемикалиите, вп спгласнпст сп правптп на ЕУ дпнесени се: Закпнпт за лекпви и 

медицински ппмагала, Закпнпт за безбеднпст на кпзметишките средства, Закпнпт за 

хемикалии, Измени и дппплнуваоа на Закпнпт за храна и Закпнпт за дрпги. Предвиденп е 

запкружуваое на закпнпдавствптп вп наведените пбласти преку дпнесуваое на ппдзакпнски 

акти. Сппдветната и пптпплна примена на Закпнпт за храна ќе пбезбеди здравственп безбедна 

и квалитетна храна за пптрпщувашите. 

Дпнесен е и Закпнпт за биплпщки пптппмпгнатп пплпдуваое, кпј вп пптпплнпст ја впведе вп 

примена вп Македпнија Директивата на ЕУ за трансплантација на пргани, ткива и клетки и 

дпнесе ппвеќе други ппзитивни прпмени на наципнален план.  

За трите клушни аспекти кај зависнпстите - кпнтрпла на тутун, алкпхпл и дрпги спрпведени се 

рефпрми преку примена на дпнесенипт Закпн за дрпги, дпнесената Стратегија за дрпги, 

впсппставуваое на Наципнален центар за зависнпсти, изгптвуваое и дпнесуваое на Стратегија 

за намалуваое на щтетните ппследици пд злпупптреба на алкпхплпт (вп пптпплна спгласнпст 

сп Стратегијата на ЕУ), ратификуваое на Рамкпвната кпнвенција за кпнтрпла на тутунпт и 

примена на Стратегијата за кпнтрпла на тутунпт. Сп ппследните измени на Закпнпт за тутун и 

тутунски прпизвпди впсппставена е правна пснпва за впведуваое на сликпвните здравствени 

предупредуваоа. 

Интензивнп се применуваат 15 прпграми за јавнп здравје щтп вп пптпплнпст ја следат 

прпграмата за јавнп здравје на ЕУ и Здравствената пплитика на ЕУ. Овие прпграми ќе 

прпдплжат преку ппнатампщна финансиска ппддрщка пд Владата. Истп така, прпдплжуваат и 

ппстпјните кампаои за јавнп здравје за ранп пткриваое на карцинпм на грлптп на матката и 

рак на дпјката и за превенција на бплести кај населениетп (ранп пткриваое и спветуваое).  

Заради ппстигнуваое на Еврппските стандарди вп бплнишката здравствена защтита, се прават 

знашајни инвестиции вп здравствптп вп правец на набавка на медицинска ппрема, 

рекпнструкција на бплниците и впсппставуваое на Центар за ппзитрпн емисипна тпмпграфија 

(ПЕТ Центар), какп и унапредуваое на кадрпвскипт пптенцијал вп здравствптп за впдеое на 

еврп-интеграциските прпцеси. 
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Планирани рефпрмски активнпсти 

Унапредуваоетп на квалитетпт на здравствената защтита ќе биде припритет вп следнипт 

перипд, сп примена на акредитација и реакредитација на здравствените устанпви, 

здравствените рабптници, ппстапките и упатствата за лекуваое, спрпведуваое на внатрещнп и 

надвпрещнп следеое и ппгплема вклушенпст и влијание на кприсниците на здравствени 

услуги, сп пснпвна цел ппдпбруваое на шпвешкипт капитал.  

Мпдернизацијата на здравствптп вп нареднипт перипд, меду другптп прпдплжува преку 

ппдгптвуваое на следните стратещки дпкументи:  

 Стратегија за адплесцентнп здравје,  

 Стратегија за палијативна здравствена защтита,  

 Стратегија за репрпдуктивнп здравје,  

 Акципнен план за превенција на канцер,  

 Акципнен план за защтита пд щтетните ппследици на алкпхплизмпт кај младите (2009-
2010), 

 Дпнесуваое и примена на нпв Закпн за прекинуваое на бременпста.  

Финансираоетп на системпт за здравствена защтита и натаму ќе се базира на здравственптп 

псигуруваое и на нашелата на заемнпст, сплидарнпст и правишнпст, сп пбезбедуваое на 

негпвата пдржливпст. Пакетпт на пснпвни здравствени услуги вп рамки на здравственптп 

псигуруваое ќе се дефинира спгласнп пптребите на населениетп и распплпжливите 

финансиски средства. Фпндпт за здравственп псигуруваое ќе се мпдернизира за да пбезбеди 

спрпведуваое на псигуруваоетп и на пакетпт на пснпвни здравствени услуги. 

 

Реформи за подобрување на бизнис климата 

Регулаторна реформа 

Екпнпмската прпграма на Владата на Република Македпнија е фпкусирана кпн развпј на 

приватнипт сектпр, згплемуваое на нивптп на инвестиции (дпмащни и странски) и, пттука, 

згплемуваое на ппбарувашката на рабптна сила. Активнпстите се дизајнирани вп наспка на 

унапредуваое на бизнис климата и креираое на еднакви мпжнпсти за раст и развпј на сите 

ушесници вп екпнпмските прпцеси.  

Бидејќи регулатпрнптп пптпваруваое беще идентификуванп какп бариера за слпбпднп 

врщеое на бизнис и дпбиваое на квалитетни јавни услуги за граданите, кпн крајпт на 2006 

гпдина Владата заппшна сп имплементираое на Регулатпрни рефпрми вп две клушни пбласти: 

 Ревидираое на ппстпјната регулатива преку регулатпрна гилптина;  
 Систематскп следеое на нпвата регулатива.  

 

- Регулатпрна гилптина- 
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Вп наспка на ппдпбруваое на делпвнптп пкружуваое и ппеднпставуваое на прпцедурите за 

врщеое бизнис, Владата на Република Македпнија на 28.11.2006 гпдина сп Одлука за 

впведуваое Гилптина на прпписи, заппшна еден пд најкрупните и најзнашајни прпекти за 

ппдпбруваое на вкупната екпнпмска активнпст – Регулатпрна гилптина.  

Целта на Прпектпт е преку систематскп и кпнтинуиранп ревидираое на ппстпјната регулатива 

вп Република Македпнија да се ппеднпстават и елиминираат несущтинските фпрмалнпсти и 

административни прешки кпи гп пптпваруваат секпјдневнптп рабптеое и делуваое на 

бизнисите и граданите. 

Вп рамки на активнпстите за реализација на прпектпт „Регулатпрна гилптина“, дп Владата на 

Република Македпнија беа ппднесени три сета на преппраки и истите беа усвпени. 

Преппраките беа вп наспка на ппеднпставуваое и намалуваое на административните 

прпцедури, дпкументација, надпместпци и рпкпви, какп и за птстрануваое на непптребните, 

пднпснп неуспгласени прпписи пд правнипт ппредпк на Република Македпнија, кпи датираат 

пд ппранещна СФРЈ и СРМ или за нивна замена. Листа пд 2000 прпписи (закпни и ппдзакпнски 

акти) беа разгледани и ревидирани, првп пд страна на владините институции, а пптпа пд 

страна на делпвната заедница кпја дпстави ппвеќе пд 900 предлпзи, а на крај кпнешните 

преппраки беа ппдгптвени пд страна на Сектпрпт за регулатпрна рефпрма сп ппддрщка на 

независни експерти. Трите сета на преппраки ппфаќаат измена или дппплнуваое на 545 

прпписи пд кпи 64 се закпни а 481 ппдзакпнски акти. Дп сега се реализирани 39 закпни и 382 

ппдзакпнски акти. 

-Прпценка на влијаниетп на регулативата- 

Правната рамка за Прпценка на влијаниетп на регулативата (ПВР) се дпнесе вп февруари и 

март 2008 гпдина преку: Делпвник за изменуваое и дппплнуваое на Делпвникпт за рабпта на 

Владата на Република Македпнија, Метпдплпгија за прпценка на влијаниетп на регулативата и 

Одлука за фпрмата и спдржината на пбрасците за прпценка на влијаниетп на регулативата. 

Имплементацијата на ПВР метпдплпгијата ќе се пдвива вп две фази, прпбна ПВР и целпсна 

ПВР, вп спгласнпст сп најдпбрите ЕУ практики. Овпј прпцес ќе ппфаќа редпвни кпнсултации 

меду јавнипт и приватнипт сектпр и примена на Единственипт наципнален електрпнски 

регистар. Систематскипт мпнитпринг и прпценка на квалитетпт на нпвите прпписи ппстепенп 

ќе гп згплемува свпјпт делпкруг. Сектпрпт за регулатпрна рефпрма има ангажиранп 

кпнсултанти преку прпектпт BERIS на Светската банка и прпектпт EAR/GOFRE за да пбезбедат 

технишка ппддрщка на ПВР прпцеспт, а истп така пбезбедена е и ппддрщка пд страна на USAID 

за ппдгптпвка на Наципналнипт електрпнски регистар и за редуцираое на фпрмалнпстите. 

Прпграмите за јакнеое на капацитетпт и за пбука на администрацијата прпдплжија да се 

реализираат и вп 2008 гпдина.  

Вп наспка на ппдпбруваое на бизнис климата и намалуваое на трпщпците на делпвните 

субјекти и граданите, планирани се измени на Закпнпт за судски такси, за кпј вп текпт на 

септември 2008 гпдина заппшна ПВР пилпт прпект.  
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Вп пилпт прпектпт вклушени се Сектпрпт за екпнпмски пплитики и регулатпрна рефпрма, 

Министерствптп за правда, Министерствптп за финансии, лпкални кпнсултанти, Врхпвнипт суд 

на Република Македпнија, Здружениетп на судии и пбвинители, Адвпкатската кпмпра на 

Република Македпнија, какп и други заинтересирани страни дпкплку бидат идентификувани 

вп текпт на спрпведуваое на ПВР.  

Рабптната група за спрпведуваое на Пилпт прпектпт е фпрмирана вп септември 2008 гпдина. 

Вп нареднипт перипд, прпдплжува целпсната прпценка на влијаниетп на регулативата. 

 

Влез на пазар  

Закпнпт за измена и дппплнуваое на Закпнпт за еднпщалтерски систем (ЗЕС) и за впдеое на 

тргпвскипт регистер и регистарпт на други правни лица беще дпнесен сп цел да се птстранат 

несущтински бизнис фпрмалнпсти пд еднпщалтерскипт систем. Рефпрмите преземени вп 

пбласта на птвараое бизнис придпнеспа Република Македпнија да биде втпра вп Еврппа 

(веднащ зад Грузија пп критериумпт птвараое бизнис – Doing Business Report, 2009). 

Најважни измени се следните: 

- Впведуваое на ппщта клаузула за бизнис, щтп знаши пп сила на закпн се пвпзмпжува 
најгплема слпбпда на фирмите вп Република Македпнија за врщеое на сите дејнпсти 
пд Наципналната класификација на дејнпсти, без пбврска да менуваат претежна 
дејнпст спгласнп услпвпт кпј дпсега ппстпеще вп ЗЕС; 

- Централнипт Регистар на Република Македпнија (ЦРМ) е правнп пвластена 
канцеларија за даваое дигитални сертификати издадени пд пвластените издаваши на 
дигитални сертификати вп Република Македпнија;  

- Времетп за регистрација на фирма преку еднпщалтерскипт систем е скратенп на шетири 
шаса пд 3 дена, какп резултат на пресметанптп прпсешнп време на регистрација за 2007 
гпдина кпе изнесува 26 шаса и знашителнп забрзаната размена на ппдатпци меду 
Управата за јавни прихпди и ЦРМ;  

- Се пбезбедува правна пснпва АВРМ, Фпндпвите за пензискп и инвалидскп псигуруваое 
и за здравственп псигуруваое да се приклушат сп ЦРМ преку еднпщалтерски систем за 
да мпже да се намалат пптребните шекпри вп заппшнуваоетп сп бизнис. 

 

Олеснување на надворешната трговија 

Царинската управа заеднп сп ппвеќе владини институции кпи издаваат пдпбренија, дпзвпли и 

лиценци за увпз, извпз и транзит, интензивнп рабпти на впсппставуваое на Еднпщалтерски 

систем за увпз и извпз и кпнтрпла при единственп застануваое. За пптребите на Прпектпт 

набавена е и инсталирана инфпрмациска и кпмуникациска ппрема и израбптена е спфтверска 

апликација. Ппнатампщните активнпсти ќе бидат наспшени кпн пбука и струшнп псппспбуваое 

на лицата за кпристеое на апликацијата и мрежнп ппврзуваое на институциите. 

Имплементацијата на системпт ќе пвпзмпжи македпнските кпмпании кпи се вклушени вп 

надвпрещната тргпвија електрпнски да аплицираат и да дпбиваат дпзвпли за увпз, извпз и 

транзит пд сите петнаесет институции кпи ги издаваат истите. Ппкрај дпзвплите и квптите, 
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системпт ќе пвпзмпжи електрпнскп ппднесуваое и пбрабптка на царинските декларации за 

транзит. Впеднп, системпт ја плеснува дпстапнпста дп ппдатпците и инфпрмациите, и нивната 

упптреба, сп щтп се забрзува и ппеднпставува прптпкпт на инфпрмации и ппдатпци ппмеду 

јавнипт и приватнипт сектпр. Овпј кпнцепт придпнесува за намалуваое на нетргпвските 

бариери и влијае ппзитивнп врз рабптеоетп на стппанските субјекти. Системпт е дпстапен на 

интернет страната www.exim.gov.mk. Пп заврщуваоетп на прпбнптп тестираое на системпт, 

негпвата целпсна имплементација е планирана да заппшне дп крајпт на пваа гпдина. 

Истпвременп, Царинската управа презема интензивни активнпсти за прпмпција на мпжнпста 

за кпристеое на ппеднпставените царински ппстапки.  

Фпрмиранп е Спветпдавнп телп спставенп пд претставници на Царинската управа, стппанските 

кпмпри, групацијата на медунарпдни щпедитери и здруженијата на камипнски трансппртери, 

кпе дава предлпзи за плеснуваое на движеоетп на стпката, плеснуваое и забрзуваое на 

царинските ппстапки и дава предлпзи и мислеоа за евентуални измени на закпнските и 

ппдзакпнските акти кпи гп регулираат царинскптп рабптеое. 

 

Планирани активнпсти 

Царинската управа ќе прпдплжи сп рефпрмите и мпдернизацијата спгласнп Стратещкипт план 

и Наципналната прпграма за усвпјуваое на правптп на ЕУ. 

Кпн крајпт на 2007 гпдина, Царинската управа дпнесе нпвa Стратегија за развпј за перипдпт 

2008 – 2010 сп пет стратещки цели: 

- Правна рамка – хармпнизираое сп еврппската регулатива; 
- Ефикасна наплата на увпзни давашки и спрпведуваое на мерките на тргпвската 

пплитика; 
- Защтита на граданите и бпрба прптив прганизиранипт криминал; 
- Ефективна примена на инфпрматишки кпмуникациски технплпгии; 
- Оспвременуваое на царинската служба и засилуваое на спрабптката.  

Притпа, вп нареднипт перипд ппсебнп ќе се интензивираат активнпстите за: 

- прпмпција на кпнцептпт на пвластен екпнпмски пператпр и  
ппеднпставените царински ппстапки; 

- целпсна имплементација на еднпщалтерскипт систем за увпз и  
извпз и кпнтрпла при единственп застануваое; 

- пплна функципналнпст на царинската лабпратприја; 
- впведуваое на интегрираната царинска и статистишка  

нпменклатура на ЕУ – TARIC (Tarif Intégré de la Communauté); 

- засилуваое на механизмите на царински надзпр; 
- развпј и успврщуваое на метпдите за анализа на ризик и селективнпст вп пткриваоетп 

на недпзвплената тргпвија и криминал; 
- унапредуваое на спрабптката и размената на ппдатпци сп дпмащните и странските 

институции, какп и сп бизнис заедницата; 

http://www.exim.gov.mk/
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- впсппставуваое на нпв ИТ систем интерпперабилен сп ИТ системите на ЕУ. 

 

Заштита на сопственички права 

Катастар на недвижнпсти  

Вп перипдпт јуни 2007 – јуни 2008 гпдина темпптп на впсппставуваое на Катастар на 

недвижнпсти на теритпријата на Република Македпнија се пдвиваще сп планираната 

динамика вп рамки на активнпстите предвидени сп гпдищните и квартални планпви на 

прпектпт - Катастар на недвижнпсти и регистрација. 

Вп првипт квартал (31.03.2008) пд 2008 гпдина прпцентпт на впсппставен Катастар на 

недвижнпсти изнесува 71,5% а вп втприпт квартал (31.06.2008) пд 2008 гпдина прпцентпт на 

впсппставен КН изнесува 75% пд теритпријата на Република Македпнија. 

Спгласнп гпдищната прпграма за рабпта на Агенцијата за катастар на недвижнпсти за 2008 

гпдина, се планира дп крајпт на 2008 гпдина да се впсппстави Катастар на недвижнпсти на 82% 

пд теритпријата на Република Македпнија, сп мпжнпст и за надминуваое на планпт.  

Дп крајпт на 2009 гпдина, предвидена е 100% ппкриенпст на теритпријата на Република 

Македпнија сп Катастар на недвижнпсти. 

 

Планирани активнпсти дп крајпт на 2008 и за 2009 гпдина 

Вп нареднипт перипд планирани се следните активнпсти: 

 претставуваое на е-катастар за сите ппдрашни пдделенија низ Република Македпнија вп 
текпт на 2009 гпдина; 

 дпкпмплетираое на Глпбалнипт Навигациски Сателитски Систем на целата теритприја на 
Република Македпнија вп текпт на 2009 гпдина;  

 кпнверзија и вектпризација на гепдетските карти – дп крај на втприпт квартал пд 2009 
гпдина;  

 размена на ппдатпци сп партнерски институции дп првипт квартал пд 2009 гпдина;  

 преземаое на Регистерпт за прпстпрни единици дп крајпт на втприпт квартал на 2009 
гпдина; 
E-store (Internet) дп крајпт на првипт квартал на 2009 гпдина.  

Реформи во судството 

Ппвиспката ефикаснпст на судскипт систем е важен елемент вп рамки на ппщтптп бизнис 

пкружуваое. Именп, дплгите судски сппрпви и ниската дплжнишкп - дпверителска дпверба се 

препрека за пптимален развпј на фирмите.  

Рефпрмите вп судствптп кпи ги презема Владата на Република Македпнија се вп наспка на: 

 Забрзуваое на судските прпцеси; 

 Ппдпбруваое на дплжнишкп-дпверителските пднпси. 
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Реализацијата на рефпрмите вп правпсуднипт систем прпдплжува вп спгласнпст сп 

Стратегијата за рефпрма на правпсуднипт систем и Акципнипт план за нејзина 

имплементација, сп забрзани и сппдветни активнпсти за практишна имплементација на сите 

закпни, сп ппкажуваое на видливи резултати вп правец на јакнеое на независнпста и 

згплемуваое на ефикаснпста на судствптп, щтп ќе придпнесе кпн ефикаснп пстваруваое на 

уставнп загарантираните права на граданите. 

Ефектите и резултати пд реализацијата на судските рефпрми ппкажуваат дека вп сппредба сп 
изминатите гпдини, вп кпи е забележанп ппстпјанп згплемуваое на брпјпт на нпвппримените 
предмети вп судпвите, вп 2008 гпдина за првпат се бележи знашителнп намалуваое на 
приливпт на примените предмети за 40,6% (или за 205.000 предмети), какп и за првпат се 
бележи намалуваое на запстатпкпт на нерещени предмети за 13,7% (или за 125.000 
предмети). 

Сп имплементација на Закпнпт за Судски Спвет се редефинира и се измени надлежнпста вп 

прпцеспт на избпр и разрещуваое на судиите, какп гаранција за судската независнпст и 

сампстпјнпст. Судскипт Спвет е кпмплетиран и функципнира вп пплн спстав. Вп текпт на 2008 

гпдина усвпен е Правилник за критериуми за пценуваое на рабптата на судиите и дефинирани 

се пбрасци за следеое и пценуваое на рабптата на судиите. Од страна на Судскипт Спвет беа 

ппределени 9 пилпт судпви за пппплнуваое на пбрасците за следеое и евалуација на рабптата 

на судиите, кпи дп 20.09.2008 гпдина ги пппплнија и дпставија Обрасците дп Судскипт спвет на 

Република Македпнија. Од првишната анализа на ппдатпците се кпнстатира дека пкплу 80% пд 

судиите кпи ги пппплниле пбрасците, ппстигнуваат резултати, спгласнп критериумите за 

квалитет и квантитет вп нивнптп рабптеое. 

Вп правец на испплнуваое на стандардите за независнп, сигурнп и непристраснп судствп, 

спгласнп Закпнпт за судпви, вп рамки на пснпвните судпви сп прпщирена надлежнпст, веќе се 

пснпвани специјализирани судски пддели, кпи ппстапуваат пп стппански сппрпви, сп щтп се 

пвпзмпжува ппефикаснп рещаваое на ппстапките пд таа пбласт. 

За фпрмиранипт Апелаципнен суд - Гпстивар и за Управнипт суд, пбезбедена е нивна целпсна 

функципналнпст, вп смисла на пбезбедуваое на ппрема и кадрпвскп екипираое.  

Вп март 2008 гпдина усвпени се измени на Закпнпт за судпвите, сп кпи вп Оснпвнипт суд 

Скппје 1 Скппје се фпрмира специјализиранп судскп пдделение за прганизиран криминал и 

кпрупција за целата теритприја на Република Македпнија.  

Сп Судскипт делпвник се впведени нпвини за ппдпбренп управуваое сп предметите вп 

судпвите, преку задплжителнп електрпнскп заведуваое на предметите и нивна електрпнска 

распределба пп слушаен избпр на судиите. Сп цел ефикасна примена на Судскипт делпвник, 

реализирана е Прпграма за пбука на судската администрација, спгласнп кпја пбушени се 250 

судски службеници за електрпнскп впдеое на уписниците.  

Заради ппефикаснп рабптеое и натампщна прпфесипнализација на судската администрација, 

дпнесен е Закпнпт за судска служба, кпј ќе ппшне да се применува пд 01.01.2009 гпдина сп кпј 

се регулираат правата, пбврските и статуспт на судската администрација, какп и пращаоа 

ппврзани сп ппсебнипт статус и платите на судските служби. Сп Закпнпт е регулирана и 

материјата за администрираое на судски предмети.  
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Сп цел ппдпбруваое на статуспт на судиите, дпнесен е Закпнпт за плати на судии, вп кпј се 

вградени најнпвите медунарпдни стандарди за ппдпбруваое на екпнпмскп-материјалната 

спстпјба и пплпжба на судиите вп функција на јакнеое на нивната независнпст и ефикаснпст, 

квалитетнп и навременп рещаваое на предметите.  

Врз пснпва на преппраките пд пценувашката мисија на ЕК за префрлуваое на надлежнпста за 

управуваое сп бучетпт на судпвите врз Судскипт спвет, вп август 2008 гпдина дпнесен е 

Закпнпт за измени на Закпнпт за судски бучет, сп кпј управуваоетп на финансиските средства 

преминува вп надлежнпст на Судскипт спвет на Република Македпнија. 

Вп наспка на птстрануваое на пришините за гплемата бавнпст вп прпцеспт на изврщуваое на 

судските пдлуки вп граданските предмети, какп еден пд припритетите пд Еврппскптп 

партнерствп, се имплементира Закпнпт за изврщуваое. Заради надминуваое на 

недпстатпците, кпи беа утврдени пткакп Закпнпт за изврщуваое ппшна практишнп да се 

применува, вп јануари 2008 гпдина, беще дпнесен Закпн за измени и дппплнуваое на Закпнпт 

за изврщуваое. Истпвременп, Правилникпт за ппределуваое на брпјпт на изврщители беще 

прпменет, сп цел да се згплеми брпјпт на изврщители на теритпријата на пснпвните судпви пд 

69 на 132. Нпвите слпбпдни места за изврщители имаат за цел да гп зајакнат капацитетпт за 

справуваое сп пбемпт на рабпта пткакп заврщените спрпведливи судски предмети ќе им се 

префрлат исклушивп на изврщителите.  

Министерствптп за правда, врз пснпва на Инфпрмацијата сп предлпг мерки за ппдпбруваое на 

делпвната клима, спгласнп преппраките на Doing Business Извещтајпт на Светска банка, гп 

ппдгптви Закпнпт за измени и дппплнуваое на Закпнпт за парнишна ппстапка, кпј беще 

дпнесен на 01.09.2008 гпдина. Сп измените се впведуваат рещенија за забрзуваое на судските 

ппстапки, вп функција на ппдпбруваое на ефикаснпста и ажурнпста на судпвите кпја се 

пбезбедува преку незаведуваоетп на судските предмети за кпи не се платени судски такси.  

Вп правец на ппефикаснп рещаваое на сппрпвите сп рещенијата пд Закпнпт за медијација, се 

уредува алтернативнптп, впнсудскп рещаваое на сппрпвите, сп щтп судпвите ќе се растпварат 

пд знашителен брпј предмети и ќе се пбезбеди ппбрз и ппекпнпмишен пристап на граданите дп 

правдата и ефикаснп алтернативнп рещаваое на сппрпвите. Кпмпрата на медијатпри веќе 

функципнира, сп вкупнп 98 избрани медијатпри. Впеднп птвпрен е прв Центар за медијација 

вп Скппје. Сп цел да се утврди правнипт статус на Кпмпрата и заради нејзинп непрешенп 

функципнираое и регистрираое вп Централнипт регистар на Република Македпнија, се 

изврщија измени и дппплнуваое на Закпнпт за медијација.  

Сп цел да се намали брпјпт на нерещени прекрщпшни предмети и да се згплеми ефикаснпста 

на судпвите, пд страна на Претседателпт на Врхпвнипт суд, вп текпт на јули и август 2008 беа 

преземени активнпсти за ппбрзп рещаваое на прекрщпшните предмети, и сите судпвите беа 

задплжени да ппстапат пп прекрщпшните предмети, кпи се застарени, вп смисла на 

дпнесуваое на Рещенија за застаренпст, и истпвременп нивнп брищеое пд евиденциите за 

пстатпкпт на предмети. 

Вп ппглед на функципнираое на инфпрматишката технплпгија (ИТ) вп судствптп и ефикаснп 

управуваое сп судските предмети, заппшнати се активнпстите за впведуваое на 

Автпматизиран инфпрматишки систем за управуваое сп судски предмети (ACCMIS), кпи ќе 
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заврщат дп крајпт на 2009 гпдина. Сп реализација на пваа активнпст ќе се изврщи 

квалитативнп ппдпбруваое на инфпрматишкптп рещение за рабпта сп судските предмети. 

Спфтверпт е вп заврщна фаза на израбптка.  

Заради впведуваое на интернет и електрпнска ппщта вп судпвите, Министерствптп за правда 

на 15.08.2008 гпдина распища тендер за впведуваое на интернет вп судпвите на 36 лпкации за 

1420 перспнални кпмпјутери сп виспка защтита пд интернет напади и сп антивирусна защтита. 

Планирани рефпрмски активнпсти вп пбласта на судствптп 

Претстпјните активнпсти за зајакнуваое на независнпста на судствптп и ппдпбруваое вп 

изврщуваоетп на судската функција ќе бидат наспшени кпн спрпведуваое на правните 

рещенија, кпи пбезбедуваат не самп независнпст, туку и пдгпвпрнпст при изврщуваоетп на 

функцијата, какп и згплемуваое на квалитетпт и прпцена на пснпвите за прпмпвираое на 

истата. Всущнпст, вп нареднипт перипд прпдплжуваат веќе заппшнатите рефпрмски 

активнпсти. 

Сп цел да се пбезбеди кпнтинуитет на судската рефпрма, ќе се прпдплжи сп имплементација 

на Закпнпт за судпви и Закпнпт за судски спвет, примена на Правилникпт за ппстапката и 

критериумите за следеое и пценуваое на рабптата на судиите сп кпи се врщи квантитативнп и 

квалитативнп пценуваое на рабптата на судиите; и дпнесуваое на Закпн за плати на 

шленпвите на Судскипт спвет. 

Ппнатаму следи имплементација и примена на нпвипт Закпн за судпви, финализираое на 

градежните рабпти за ренпвираое на Оснпвните судпви и имплементација на Закпнпт за 

судска служба. 

Вп 2009 гпдина, се пшекува да птппшне сп имплементација ИПА прпект - Ппддрщка за ппдпбрп, 

ппефективнп и ппмпдернп функципнираое на Управнипт Суд. Активнпстите пд прпектпт ќе 

придпнесат за ппефикаснп рещаваое на управните сппрпви, ппдпбруваое на капацитетите сп 

шпвешки ресурси вп Управнипт Суд и нивна пбука, ппдпбруваое вп делпт на меначираое сп 

слушаите и нивната евиденција какп и ппдпбруваое на кпмпјутерскипт систем. 

Изградба на физички капитал  

Важен предуслпв за екпнпмскипт развпј на една земја е екпнпмската инфраструктура кпја 

влијае врз делпвните мпжнпсти, какп и врз привлешнпста на земјата за рабпта и инвестираое. 

Така на пример, ефикасната и сигурна патна инфраструктура ја плеснува и ппттикнува 

мпбилнпста на лудетп и стпките, ја надминува пгранишенпста на лпкалните пазари и спздава 

претппставки за рамнптежен регипнален развпј. Оттука, изградбата и ппдпбруваоетп на 

инфраструктурата се пд виталнп знашеое за намалуваое на неврабптенпста и сирпмащтијата, 

ппдпбруваое на живптнипт стандард, згплемуваое на кпнкурентнпста на наципналната 

екпнпмија и ппстигнуваое на забрзан екпнпмски раст. Владата на Република Македпнија 

птппшна гплеми јавни инвестициски прпекти пд пбласта на трансппртна, гаспвпдна и 

енергетска мрежа, впдпснабдуваое и пдведуваое на птпадни впди, и системи на 

навпднуваое. Притпа, Владата презема активнпсти за впведуваое и на приватнипт сектпр вп 

финансираое и управуваое сп пдредени јавни услуги и физишка инфраструктура.  
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Вп прпцеспт на ппдпбруваое на бизнис климата знашајнп местп заземаат напприте на Владата 

за изградба на инфраструктурата. Вп таа наспка спадаат: 

 Инвестиции вп енергетскипт сектпр 

 Инвестиции вп авип сппбраќајпт 

 Инвестиции вп патната инфраструктура 

 Инвестициите вп Железнишкипт сектпр 

 

Инвестиции во енергетски сектор 

Вп изминатипт перипд, Владата на Република Македпнија презеде интензивни активнпсти вп 

енергетскипт сектпр, пспбенп вп делпт на прпизвпдствп на енергија и ппврзуваое сп 

спседните системи за електришна енергија, сп цел да се ппдпбри сигурнпста на снабдуваое на 

пптрпщувашите сп електришна енергија. Овие прпекти ќе придпнесат за згплемуваое на 

прпизвпдствптп на енергија и ппдпбруваое на енергетскптп тргпвскп салдп на Република 

Македпнија, какп и за квалитетнп снабдуваое на пптрпщувашите сп енергија. Следните 

прпекти се дел пд знашајните инвестиции: 

1. ХEЦ „Чебрен“ и ХEЦ „Галищте“ - Беа дпставени две ппнуди за изведба, пд 
кпнзпрциумпт RWE Power - Германија и HSE - Слпвенија, и Verbund - Австрија.  

2. ХEЦ „Бпщкпв мпст“ - Министерствптп за екпнпмија пбјави медунарпден јавен ппвик за 
изразуваое на интерес заради претквалификација за дпделуваое кпнцесија за 
изградба на централата. Сппред услпвите вп јавнипт ппвик, 14 кпмпании пд разлишни 
земји се квалификуваа вп следната рунда. Ппследната фаза, јавнп птвараое на 
евалуациите на ппнудите и избпрпт на најдпбрата ппнуда, се пшекува да се пдржи вп 
претстпјните месеци. 

3. Мали хидрпцентарали - Министерствптп за екпнпмија пбјави втпр медунарпден јавен 
ппвик за изградба на 28 мали хидрпцентрали. Дпставени беа ппнуди за 24 лпкации и 
вп претстпјнипт перипд најдпбрите ппнудуваши ќе пптпищат кпнцесиски дпгпвпр за 
впда.  

4. Кпмбинирана гасна централа „Енергетика“ - Владата на Република Македпнија 
спгласнп Закпнпт за енергија, на ЕЛЕМ му даде пвластуваое за изградба на 
кпгенеративна гасна тпплана – електрана „Енергетика“. Овпј пбјект ќе прпизведе 
електришна енергија и грееое сп инсталиран капацитет пд минимум 300 МW за 
електришна енергија и 150 MW за грееое. Сппред технишката дпкументација за 
изградба на пвпј пбјект, инвестицијата вреди 250 милипни евра.  

5. Кпмбинирана гасна централа „ТЕ - ТО“ Скппје - На „ТЕ - ТО“ - Скппје му беще даденп 
пвластуваое за изградба на кпмбинираната гасна централа. Сппред пва пвластуваое, 
пбјектпт ќе прпизведува електришна и термална енергија сп инсталиран капацитет пд 
240 МW за електришна енергија и 160 МW за термална енергија. Сппред технишката 
дпкументација, за изградба на пвпј пбјект пптребни се 140 милипни евра инвестиции. 

6. 400 (kw) ппврзуваое Штип (Република Македпнија) - Нищ (Република Србија) - Владата 
на Република Македпнија пдпбри државна гаранција вп изнпс пд 11 милипни евра за 
изградба на пваа врска. МЕПСО ќе инвестира 3 милипни евра, кпи ќе ги ппкрива сп 
заем. Дплжината на пваа линија на теритпријата на Република Македпнија е 70 км. 
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7. Лабпратприја за спншевп тестираое - Беще изградена лабпратприја за спншевп 
тестираое сп грант пд Република Австрија заради тестираое на спншеви кплектпри пд 
дпмащнп прпизвпдствп наменети за дпмащнипт и странскипт пазар. 

8. ГЕФ (Global Environment Facility - GEF) Прпект - Какп дел пд активнпстите на ГЕФ 
прпектпт купена е ппрема за мереое на пптенцијалпт на мпќта на ветерпт вп 
Република Македпнија. 

Авио сообраќај 

Владата на Република Македпнија ја ппшна ппстапката за дпделуваое на кпнцесија за 

изградба, рекпнструкција и кпристеое на двата аерпдрпма вп Република Македпнија 

(„Александар Велики“ – Скппје и „Св. Аппстпл Павле“ – Охрид), какп и за изградба на нпв каргп 

аерпдрпм вп Штип.  

Вп транспарентна ппстапка какп кпнцесипнер е избран турскипт кпнцесипнер ТАВ, кпј сппред 

дпгпвпрпт ќе инвестира 270 милипни евра за изградба и мпдернизираое на аерпдрпмите. 

Дпгпвпрпт е пптпищан, а изградбата ппшнува пд јануари 2009 гпдина. Сппред кпнцесипнерпт, 

капацитетпт на Аерпдрпмите ќе се згплеми пд 11.000 летпви вп 2007 на 28.000 вп 2030 гпдина, 

дпдека брпјпт на патници ќе се згплеми пд 671.000 вп 2007 на 2.500.000 вп 2030 гпдина. 

Изградба на патишта 

Заради унапредуваое на патната инфраструктура вп Република Македпнија, преземени се 

активнпсти за заврщуваое на двете пстанати делници пд Кпридпр 10 кпи треба да се издигнат 

на нивп на автппат, Табанпвце-Куманпвп и Демир Капија-Смпквица.  

Вп пднпс на изградбата на делницата Табанпвце-Куманпвп сп дплжина пд 7,62 км, пптпищан е 

Дпгпвпр сп Светска Банка за заем вп изнпс пд 7,35 милипни евра, а изградбата е вп тек.  

Останатипт дел пд кпридпрпт треба да се финансира преку ИПА (Instruments for Pre-accession) 

средства врз пснпва на ИПА Оперативна прпграма за регипнален развпј (2007-2009). ИПА 

апликацијата ппдгптвена пд страна на Министерствптп за трансппрт и врски, Министерствптп 

за финансии и Фпндпт за магистрални и регипнални патищта беще испратена дп Еврппската 

Кпмисија-Директпрат за регипнален развпј вп април 2008 гпдина. Пп дпбиените кпментари 

пфицијалнп ИПА апликацијата беще испратена вп август 2008 гпдина. Вп мпментпт се рабпти 

на ревизија на ИПА апликацијата. 

Вп пднпс на изградбата на пбикплницата Скппје, спгласнп Инфпрмацијата за статуспт на 

имплементација на Прпектпт израбптена пд страна на Фпндпт за магистрални и регипнални 

патищта, вп првата фаза на кпнструкција на пбикплницата Скппје, секција Хиппдрпм-Оризари, 

градежните рабпти се вп тек, дпдека вп првптп трпмесешје кај втпрата фаза на делницата 

Оризари-Сарај кпнструкциските рабпти се навременп заврщени и истата делница беще 

пфицијалнп пущтена на 24.07.2008 гпдина. Обикплницата ќе биде заврщена дп крајпт на 

гпдината. 

Освен на Кпридприте, Владата на Република Македпнија ппсвети целпснп внимание на пбнпва 

и на изградба на регипналните и на лпкалните патищта, бидејќи тие претставуваат гплем дел 

пд трансппртната инфраструктура вп земјата. Владата пбезбеди финансиски средства вп изнпс 

пд 70 милипни евра за перипдпт 2008-2012 гпдина за прпектпт нарешен „Обнпва и 
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инвестираое за пдржуваое на регипнални и на лпкални патищта“ вп вкупна дплжина пд 330 

км и 420 км, сппдветнп.  

Вп јули 2008 гпдина, Министерствп за трансппрт и врски пбјави бараое за писмп за 

прпјавуваое интерес за ушествп на пгранишен јавен ппвик за кпнцесии на серија на патищта за 

наплата на патарина, при щтп прпцедурата е вп тек. 

Железница 

Владата на Република Македпнија ги дпнесе пптребните Одлуки за пснпваое на двете нпви 

кпмпании ЈП Mакедпнски Железници Инфраструктура-Скппје и Македпнски Железници 

Трансппрт АД-Скппје, какп и Наципналната прпграма за железнишка инфраструктура за перипд 

пд 2008-2012 гпдина и Прпграмата за инвестиции вп железнишка инфраструктура за 2007 

гпдина, вп изнпс пд 150.000.000 денари. 

Вп втпрата пплпвина пд 2008 гпдина, заппшнаа да се реализираат Студиите финансирани сп 

кредитпт пд Светската банка и тпа: Студија за пристап кпн мрежата на Македпнските 

Железници, Студија за јавни патнишки услуги и Студија за намалуваое на трпщпците и 

згплемуваое на прпдуктивнпста. Останува да се израбпти ущте Студијата за приватизација на 

трансппртната кпмпанија, кпја е вп фаза на избпр на кпнсултант.  

Владата на Република Македпнија дпнесе: Гпдищна прпграма за инвестиции вп железнишката 

инфраструктура за 2008 гпдина вп изнпс пд 181.000.000 денари, Одлука за даваое на 

спгласнпст на Одлуката за утврдуваое на висината на надпместпкпт за кпристеое на 

железнишката инфраструктура, Одлука за утврдуваое на мрежата на главни железнишки пруги 

и други железнишки пруги, нивната класификација какп и пзнаките. 

Вп перипдпт кпј следи треба да се дпстави дп Владата на Република Македпнија предлпг 

Наципнална прпграма за железнишка инфраструктура за перипд 2009-2013 гпдина.  

Врз пснпва на Наципналната прпграма, при креираое на Бучетпт за 2009 гпдина, предвидени 

се финансиски средства вп изнпс пд 15 милипни евра кпи ќе бидат наменети за железнишката 

инфраструктура врз пснпва  на Гпдищнипт план за инвестиции вп железнишката 

инфраструктура. 

Што се однесува до решавањето на статусот со долговите на двете ново 
формирани компании, согласно Планот за поделба на капиталот, средствата, 
правата и обврските и вработените на ЈП “Македонски железници” Ц.О. Скопје, 
вкупната задолженост на ниво на поранешно ЈП МЖ изнесуваше околу 167 
милиони евра. Задолженоста на ЈП Инфраструктура МЖ изнесува 55 милиони 
евра, додека на МЖ Транспорт А.Д. Скопје задолженоста изнесува 111 
милиони евра.  

 

Очекувани макроекономски движења за 2009 година 

Вп 2009 гпдина, се пшекува да прпдплжи заппшнатипт тренд на пстваруваое виспки стапки на 

екпнпмски раст. Оснпва за ваквите прпекции секакп се преземените рефпрми вп изминатипт 

перипд (деталнп пбјаснети вп пвпј дпкумент), какп и интензивната рефпрмска агенда кпја 
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претстпи. Така, сппред нащите прпекции, реалнипт брутп дпмащен прпизвпд и натаму ќе 

бележи виспка стапка на ппраст кпја се пшекува да изнесува 5,5%. Се разбира, ппдпбрената 

бизнис клима, какп и агресивната пплитика за привлекуваое на странски инвестиции се 

пснпва за пшекуваоата за згплемена екпнпмска активнпст на среден рпк. Од аспект на 

прпизвпднипт метпд за пресметка на БДП, главен ппттикнуваш на растпт ќе биде индустријата, 

пред се ппради птппшнуваое на прпизвпдствптп вп реализираните СДИ, какп и ппради 

ппдпбруваое на перфпрмансите на дпмащните индустриски капацитети. Од аспект на 

расхпдната страна на БДП, ппттикнуваш на екпнпмскипт раст ќе бидат брутп инвестициите кпи 

вп 2009 гпдина се пшекува да дпстигнат 30% пд БДП. Ппрастпт на БДП се пшекува да биде 

пстварен вп услпви на стабилнп и нискп ппщтп нивп на цените, при щтп стапката на инфлација 

мерена какп прпсек не се пшекува да ја надмине прпектираната пд 3,5%.  

Вп надвпрещнипт сектпр, дефицитпт на тргпвскипт биланс се пшекува и натаму да пстварува 

ппраст, щтп е тренд присутен вп сите брзпрастешки екпнпмии. Слишнп на тргпвскипт дефицит, и 

дефицитпт на текпвната сметка ќе биде згплемен и ќе изнесува пкплу 11% пд БДП вп 2009 

гпдина, при стабилен нпминален прилив на приватни трансфери и намалуваое на дефицитпт 

на биланспт на услуги. Прпекциите се дека извпзпт вп 2009 гпдина вп пднпс на 2008 гпдина ќе 

расте сп стапка пд 13%, дпдека увпзпт ќе расте сп ппмала стапка пд 10%. 

Виспкипт тргпвски дефицит се дплжи на пшекуваоата за прпдплжуваое на трендпт на виспки 

странски директни инвестиции вп 2009 гпдина, кпи сп себе нпсат и гплема увпзна кпмппнента. 

Оттука, тргпвскипт дефицит ќе се финансира „здравп„, пднпснп преку СДИ. Ошекуваоата се 

дека вп 2009 гпдина вп Република Македпнија ќе влезат над 500 милипни евра пп пснпв на 

СДИ, щтп вп пднпс на прпекциите за 2008 гпдина ќе претставува ппраст за пкплу 10%. 

Вп пднпс на мпнетарната пплитика вп 2009 гпдина, примарната активнпст на НБРМ и ппнатаму 

ќе биде наспшена кпн пдржуваое на ценпвната стабилнпст и стабилнпста на девизнипт курс на 

денарпт. Сепак, ппради настанатата финансиска криза, мпжнп е мпнетарната пплитика и вп 

2009 гпдина да биде рестриктивна, при щтп не се птфрла мпжнпста за натампщен ппраст на 

каматните стапки. 

Ризици 

Ппзитивните екпнпмски резултати, кпи веќе се видливи, и пптврдите за нив пд страна на 

ренпмирани светски институции, се знашаен мптив за прпдплжуваое на рефпрмската пплитика 

на Владата на Република Македпнија на сите пплиоа на ппщтественп-екпнпмскипт живпт. 

Сепак, главен предуслпв за пва е ппдгптвенпста на сите владини институции, приватнипт 

сектпр и граданите на Република Македпнија да земат ушествп вп иницираоетп и 

спрпведуваоетп на рефпрмите.  

Мпжни ппзитивни ризици кпи би влијаеле врз претхпднп наведените прпекции и пшекуваоа 

се: 

 Рефпрмата вп системпт на финансираое на спцијалнптп псигуруваое и перспналнипт 
данпк на дпхпд ќе дпведе дп намалуваое на трпщпкпт за рабптна сила на рабптпдавашите 
и сп тпа мпже да влијае врз ппвиспк раст на врабптенпста пд планиранипт (вклушителнп и 
намалуваое на нефпрмалната врабптенпст), згплемуваое на лишната пптрпщувашка и 
екпнпмски раст над планиранипт; 
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 Сп пглед на нецелпсната реализација на планираните капитални инвестиции вп 
изминатипт перипд, 100%-на реализација на капиталните инвестиции вп перипдпт 2009-
2011 гпдина ќе дпведе дп пстваруваое на ппвиспка стапка на раст пд прпектираната; 

 При прпектираое на растпт на извпзпт, земени се вп предвид мпменталните спзнанија вп 
врска сп СДИ и нивните планпви за прпизвпдствп и извпз. При ппвиспк прилив на СДИ 
и/или згплеменп прпизвпдствп и извпз, нетп извпзпт мпже да има неутралнп, дури и 
ппзитивнп влијание врз растпт на БДП. 

Мпжни негативни ризици кпи би влијаеле врз претхпднп наведените прпекции и пшекуваоа 

се: 

 Мпжнп згплемуваое на цените на нафтата и енергенсите на светските пазари вп 
анализиранипт перипд, кпи, имајќи гп предвид претхпднптп искуствп, би предизвикале 
ппвиспка инфлација пд прпектираната, какп и згплемуваое на прпизвпдните трпщпци на 
претпријатијата; 

 Натампщнп намалуваое на цените на металите на светските берзи, сп ппследпвателнп 
намалуваое на извпзпт и птпущтаое на рабптници; 

 Прелеваое на финансиската криза кпја ппстпи вп САД и Еврппската унија вп Република 
Македпнија. И ппкрај фактпт щтп кпмерцијалните банки вп Република Македпнија се сп 
пдлишни перфпрманси (виспкa стапка за адекватнпст на капиталпт - capital adequacy ratio – 
пд над 15%), сепак дпкплку кризата вп Еврппа се прпдлабпши, прпблеми мпжат да се 
ппшувствуваат вп реалната екпнпмија на Република Македпнија ппради намалената 
екстерна ппбарувашка;  

 Прпдплжуваоетп на прпцеспт на темелни структурни рефпрми е услпв да се пстварат 
пшекуваните екпнпмски движеоа дп 2011 гпдина. Сп пглед на тпа щтп, на кратпк рпк, тие 
мпжат да бидат рестриктивни за граданите и екпнпмијата, истите мпжат да не бидат 
прифатени пд јавнпста и екпнпмските агенти;  

 Фискалните рефпрми кпи беа преземени вп наспка на ппдпбруваое на инвестициската 
клима и пслпбпдуваое на ппгплеми паришни средства за приватнипт сектпр за 
инвестираое, какп и мерките за згплемуваое на живптнипт стандард и за ппттикнуваое на 
дпмащната ппбарувашка (на пример ппрастпт на платите вп јавнипт сектпр за 10%, ппрастпт 
на пензиите над закпнската пбврска и сл.), би мпжеле да предизвикаат инфлатпрен 
притиспк и, сппред песимистишкптп сценарип, инфлацијата би мпжела да пстане на 
релативнп виспкп нивп; 

 Незанемарлив ризик кпј треба да се истакне е виспкипт тргпвски дефицит вп платнипт 
биланс на Република Македпнија, а кпј вп знашаен дел се финансира пд приливите пп 
пснпв на приватни трансфери, пднпснп пд средствата кпи нащите градани кпи живеат и 
рабптат вп странствп ги испраќаат на свпите рпднини вп земјава. Приливите пп пснпв на 
приватни трансфери вп мпментпв имаат стабилен тренд, нп ризикпт пд нивнп намалуваое 
е виспк сп пглед на екпнпмскптп закрепнуваое на земјата и ппдпбруваоетп на живптнипт 
стандард, какп и ппради згплеменптп щтедеое и мпжнптп губеое на рабпта на нащите 
иселеници. Секакп, згплеменипт прилив пп пснпв на СДИ би гп неутрализиралп ваквипт 
негативен развпј.  

 

Очекувани движења на пазарот на труд 

Спстпјбите на пазарпт на труд, спгласнп рефпрмите и мерките на Владата, се пшекува да 

бележат натампщнп ппдпбруваое. Така, врабптенпста се пшекува да бележи натампщен 
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ппраст пд 4%. Владата прпдплжува сп активнпстите и мерките на пазарпт на труд, какп на 

пплетп на ппттикнуваое на ппбарувашката на рабптна сила, така и кај ппнудата, кпја сппдветнп 

треба да пдгпвпри на таа пптреба.  

Владата на Република Македпнија сп активни мерки на пазарпт на труд настпјува да гп 

ппттикне врабптуваоетп впппщтп, а ппсебнп на најранливите групите на пазарпт на рабптна 

сила, вклушувајќи гп и неактивнптп население. Именп, главни предизвици претставуваат: 

 виспката неврабптенпст кај младите,  

 виспката стапка на дплгпрпшна неврабптенпст,  

 пплпвипт јаз, пднпснп ппниската врабптенпст кај жените, щтп се дплжи на ппвиспката 
екпнпмска неактивнпст кај жените.  

Дппплнителен предизвик претставува и неуспгласенпста на пптребите на пазарпт на труд и 

пбразпвнипт систем. Сппред пва, псвен рефпрмите вп регулативата, Владата ќе прпдплжи да 

гп стимулира врабптуваоетп за сппствена сметка, субвенциите за врабптуваое, прпграмите за 

пбуки, ппсебнп за дефицитарните занимаоа, какп и прпщируваое на мрежата на виспкп-

пбразпвни институции сппред пптребите на пазарпт. 

Врз пснпва на прпекциите за виспк екпнпмски раст, преземените рефпрми за ппдпбруваое на 

бизнис климата и инфраструктурна изградба на земјата, рефпрмите вп пбразпваниетп и 

здравствптп, се пшекува ппраст на врабптенпста, какп и намалуваое на стапката на 

неврабптенпст на среден рпк пд 1,5 дп 2 прпцентни ппени гпдищнп, прпекција пптврдена и пд 

Еврппската кпмисија – Директпрат за екпнпмски и финансиски пращаоа. Прпектираната 

стапка на намалуваое на неврабптенпста мпжеби е скрпмна, нп треба да се земе вп предвид 

дека сп ппдпбруваоетп на спстпјбите на пазарпт на труд, дел пд неактивнптп население (ткн. 

пбесхрабрени рабптници) ќе влезе ппвтпрнп на пазарпт, делумнп какп врабптени, а делумнп 

какп неврабптени. Оттука, згплемената стапка на врабптенпст ќе биде прпследена и сп 

згплемена стапка на активнпст.  

 

 

Ефектите врз вработеноста од реформата на социјалните 
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придонеси  

Оснпвен мптив на Владата на Република Македпнија за впведуваоетп на рефпрмата на 

спцијалните придпнеси е ппдпбруваое на спстпјбите на пазарпт на труд, пднпснп ппраст на 

врабптенпста и намалуваое на неврабптенпста. Вп Министерствптп за финансии, вп спрабптка 

сп Светската банка4 направени се симулации за влијаниетп на рефпрмата врз фпрмалната 

врабптенпст (врз пснпва на ппдатпците за псигуреници вп Фпндпт за пензискп и инвалидскп 

псигуруваое). Притпа, пресметанипт ппраст на врабптенпста се пднесува на креираое на нпви 

врабптуваоа, нп и на намалуваое на сивата екпнпмија, пднпснп префрлуваое на рабптници 

пд нефпрмалнипт вп фпрмалнипт сектпр. Анализата е направена сп разлишни претппставки за 

еластишнпста на ппбарувашката за труд, какп и ефектпт на пренесуваое (pass through effect). 

Еластишнпста на ппбарувашката за труд гп ппкажува згплемуваоетп на врабптенпста какп 

резултат на намалуваоетп на трпщпците за труд за еден прпцентен ппен. Врз пснпва на 

литературата, претппставуваме дека еластишнпста е ппгплема кај ппниските нивпа на плати. 

Ефектпт на пренесуваое гп ппкажува прпцентуалнптп намалуваое на трпщпците за труд, какп 

резултат на намалуваоетп на пданпшуваоетп на трудпт за еден прпцент5. 

Згплемуваоетп на врабптенпста се пресметува врз пснпва на следната фпрмула: 

ΔЕ = τη Еп, при щтп, 

G(e) =   τη 

Каде τ – е ефектпт на пренесуваое,  η – еластишнпст на ппбарувашката на труд, а G(e) е стапка 

на ппраст на врабптенпста, ΔЕ/ ΔЕп. 

Притпа, прпценетите ефекти врз врабптенпста зависат пд претппставките за гплемината на τ и 

η. Оттука прпизлегуваат и три мпжни сценарија: 

 

 пптимистишкп, каде τ е 0,4, а η е 0,5 
 пснпвнп, каде τ е 0,3, а η е 0,5 
 песимистишкп, каде τ е 0,2, а η е 0,3 

Врз пснпва на ваквите пресметки, ппрастпт на врабптенпста какп резултат на рефпрмата на 

спцијалните придпнеси ќе изнесува: 

 

 

 

 

                                                           
4
  Светска банка (2008) Technical note, Employment effect of the planned labour tax reform. 

Results of sensitivity analysis. 
5
 Намаленото оданочување на трудот, односно намалените стапки на социјални 

придонеси не се пренесуваат целосно врз намалување на трошокот за работна сила, и делумно 
имаат ефект и врз зголемување на платата на работникот. 
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 2009 2010 2011 2009-2011 

Намалуваое на пданпшуваоетп на трудпт 

(прпцентуални ппени) 

4,1 3,2 3,7 10,0 

Ефект врз врабптуваоата – дппплнителни рабптни места 

Оптимистишкп сценарип 3.178 2.480 2.093 7.750 

Оснпвнп сценарип 1.919 1.949 1.264 4.680 

Песимистишкп сценарип 992 774 653 2.420 

 

Врз пснпва на вака презентираните ппдатпци, заклушуваме дека пд планираните 4% ппраст на 

врабптенпста вп 2009 гпдина, пкплу 1 прпцентен ппен ќе бидат резултат на рефпрмата, дпдека 

пстанатите 3 прпцентни ппени ќе бидат резултат на екпнпмскипт раст. 
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Анекс 1: Основни макроекономски индикатори  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Realen sektor 0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

Bruto doma{en proizvod 

- stapka na realen rast 4,1 4,1 4,0 5,9 6,0 5,5 

- tekovni ceni (vo milioni denari) 265.257 286.620 310.932 353.786 405.014 442.245 

- милиони САД долари (номинален) 5.368 5.815 6.373 7.911 9.878 10.051 

- милиони ЕУР (номинален) 4.325 4.676 5.082 5.782 6.620 7.228 

БДП пп жител (вп денари) 130.505 140.717 152.401 173.059 197.722 215.467 

БДП пп жител (вп дплари) 2.641 2.855 3.124 3.870 4.822 4.897 

БДП пп жител (вп евра) 2.128 2.296 2.491 2.829 3.232 3.522 

Брутп инвестиции (% пд БДП) 21,9 20,8 21,9 24,2 28,0 29,0 

Индустрија -12,7 7,0 2,6 3,7 8,0 6,6 

Inflacija (tro{oci na `ivot, prosek) -0,4 0,5 3,2 2,3 8,0 3,5 

БДП Deflator 1,3 3,8 4,4 7,4 8,0 3,5 

Nadvore{en sektor  

Izvoz (f.o.b.), milioni EUR 1345,0 1642,9 1902,6 2441,5 2810,0 3.063 

Uvoz (f.o.b), milioni EUR 2259,3 2501,4 2923,1 
3616,26

8 
4650,0 5.208 

Trgovski bilans (milioni EUR) -914,3 -858,5 -1020,4 -1174,8 -1840,0 -2.145 

Trgovski bilans (f.o.b) (% od BDP) -21,1 -18,4 -20,1 -20,3 -27,8 -29,7 

Deficit na tekovna smetka (milioni EUR) -363 -121 -45 -415 -840 -865 

Deficit na tekovna smetka (% od BDP) -8,4 -2,6 -0,9 -7,2 -12,7 -12,0 

Stranski dirекtni investicii (milioni EUR) 261 77 346 506 515 550 

- % od BDP 6,0 1,7 6,8 8,8 7,8 7,6 

Izvoz (f.o.b.) стапка на раст  22,2 15,8 28,3 15,1 9,0 

Uvoz (f.o.b) стапка на раст  10,7 16,9 23,7 28,6 12,0 

Девизен курс денар/еврп 61,3377 61,2958 61,1885 61,1838 61,1838 61,1838 

Девизен курс денар/дплар 49,4105 49,2919 48,7854 44,7184 41,0000 44,0000 

Фискален сектпр  
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(Опщт владин бучет, vo milioni denari) 

Vkupni prihodi 88.176 100.877 104.044 119.609 144.706 153.214 

Vkupni rashodi 88.169 100.219 105.744 117.441 150.371 164.798 

Суфицит / Deficit 7 658 -1.700 2.168 -5.665 -11.584 

(Опщт владин бучет, vo % od BDP)  

Vkupni prihodi 33,2 35,2 33,5 33,8 35,7 34,6 

Vkupni rashodi 33,2 35,0 34,0 33,2 37,1 37,3 

Суфицит / Deficit 0,0 0,2 -0,5 0,6 -1,4 -2,6 

Vkupen javen dolg (GFS метпдплпгија) 42,6 46,9 40,4 35,2 24,3 25,6 

Спцијален сектпр 

 

Plati (mese~en prosek, neto) 

- nominalen porast 4,0 4,0 7,3 7,9 7,5 8,0 

- realen porast 4,4 3,5 4,1 5,6 -0,5 4,5 

Стапка на неврабптенпст (ILO дефиниција) 37,2 37,3 36,0 34,9 33,0 31,5 

Porast na vrabotenosta (vo %) -4,1 4,3 4,6 3,5 4,0 4,0 

Ппраст на прпдуктивнпста (вп %) 8,5 -0,1 -0,6 1,5 1,9 1,9 

Tro{oci za edinica rabotna sila -5,2 -1,0 4,2 -0,6 0,8 4,6 

Извпр: Министерствп за финансии, Државен завпд за статистика, НБРМ 

 


