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Сеси�ата се одржа на 23 �ануари 2020

година во Клубот на пратениците
започнува�ќи во вообичаеното време
од  09:30 до 13:00 часот. Од страна на
Секретари�атот на НКЕУ-МК беа
испратени покани до претставници
на релевантни институции, членови
на невладини организации, синдика-

ти, комори, амбасади, меѓународни
организации, меѓународни експерти
кои работат во Македони�а, менаџери
за човечки ресурси и претставници
на големи компании, а учествуваа 45

претставници – релевантни чинители.

Оваа сеси�а беше карактеристична по
големиот бро� на говорници поради
природата на темата, но и поради
стратеги�ата да се обезбедат квалите-

тни учесници во работната група. Во
своето обраќање Милева Ѓуровска,
Национален координатор и претсе-

дател на ЕММК информираше за
отпочнувањето на Вториот двогоди-

шен циклус на НКЕУ-МК во ко� ќе се
одржат четири сесии.

Таа ги потен-цираше целите на НКЕУ-

МК кои се насочени кон вклучување
на стручната �авност во претпристап-

ниот ди�алог за членство во потенци-

ра�ќи �а експертската поддршка од Р.

Словачка. Таа потсети и дека НКЕУ-МК
претставува прва граѓанска платфор-

ма ко�а де�ствува во пет поглав�а од
претпристапните преговори и �а наг-

ласи сложеноста на Поглав�ето 19,

Соци�ална политика и вработување,

поради неговата тесна поврзаност со
голем бро� различни сегменти на
општеството (економи�а, право, поли-

тика). Во однос на темата беше
истакнато дека таа претставува дел од
првиот столб на новата Европска
соци�ална политика и добива значе-

ње еднакво на значењето што го
доби�а климатските промени. Во
однос на изборот на темата беше
истакнато дека таа ги опфаќа трите
знача�ни сегменти на пазарот на труд:

работодавачите, работниците и ин-

ституциите.

Првата сесија од Вториот циклус на Работна група 2
– Социјална политика и вработување

 
„Перформансите на пазарот на трудот: меѓу очекувањата на

работодавачите и на барателите на работа (вработените)“

 



Промените, таа ги разби-ра во насока
на развивањена нов „психолошки
договор„ преку ко� ќе се постигне
консензус во очекувањата на
работниците и на работодавачите, а
препораките што ќе произлезат од
излагањето на експертите, како и од
дискусиите на учесниците, ќе придо-

несат за предлагање на конкретни
мерки за приближување кон европ-

ските практики во оваа област. 

 

1. Владини политики и мерки за
усогласување на понудата и поба-
рувачката на пазарот на трудот
 

Со сеси�ата копретседаваше Јована
Тренчевска државен секретар во
МТСП ко�а во сво�от воведен дискурс
даде краток осврт на состо�бите на
македонскиот пазар на труд, како и на
некои од на�карактеристичните ре-

форми, политики и програми кои
Владата ги имплементира во ово�
период.Според Тренчевска, тенденци-

ите во Поглав�ето 19 имаат позитивна
насока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имено, се зголемување бро�от на
активното население; се намалува
стапките на невработеност ко�а е на
историски минимум од 17.1%;   се
зголемува стапката на вработеност на
лицата на возраст од 15 до 64 години
и изнесува 54.8%.   Овие резултати се
постигнати со бро�ните реформи, про-

грами и мерки реализирани од стра-

на на Владата. Врз позитивните про-

мени вли�аеше подобрувањето на
деловното опкружување, односно: на-

малување на трошоците за работна
сила и поддршка на државата во суб-

венционирање на нови вработувања;

спроведување на мерки за нама-

лување на административниот товар
врз компаниите; олеснување и поев-

тинување на пристапот до финанси-

ски средства за поддршка на мали и
средни претпри�ати�а; поттикнување
на претприемништвото; поддршка во
самовработвање; стимулирање на
иновации со цел зголемување на
конкурентноста. 

 

 



Беше истакнато дека се преземени
различни мерки за зголемување на
вработливоста со цел усогласување
на потребите на компаниите со пону-

дата на работна сила. Меѓу мерките е
ревидираниот Акциски план за врабо-

тување на млади 2020 чи�а основна
цел е усогласувањето на вештините
на младите со побарувачката на
пазарот на трудот и пилот – програ-

мата „Младинска гаранци�а“ ко�а запо-

чна од март 2018 година во три
општини, а од 2019 година   се
спроведува на целата територи�а на
државата. Согласно остварените ре-

зултати (41.7%)   ово� проект се оцену-

ва за успешен и да вклучи по 10.000

млади луѓе на годишно ниво.

Тренчевска �а презентираше и на�-
новата мерка за младински додаток,

со ко� на млади лица до 23 години,

кои се вработени или ќе се вработат
во производство преку Агенци�ата за
вработување, ќе им се исплатува
додаток на плата од 3.000 денари.

2.  Неопходност од промени во
пристап на работдавачите кон
човечките ресурси
 

Насловот на ово� дел е заклучок ко�
произлегува од излагањата на пове-

ќето говорници, но и од дискуси�ата
на членовите на работната група.

Така, Јован Пејковски укажа на
постоење на расчекор меѓу очекува-

њата на работодавачите и очеку-

вањата на работниците. То� расчекор
произлегува од начинот на обете
страни комуnицираат со институ-

циите кои ги креираат политиките.

Според Ристо Иванов работодавачи-

те вли�аат на работните политики на
државата стимулира�ќи мерки за
обучување на кадри со државна
финансиска поддршка. Меѓутоа, ка�
нив постои мал интерес за обуки кои
би ги организирале тие самите за да
ги подготват работниците за потпол-

нување на работнитните места кои
тие ги огласуваат. Ова особено се
однесува за микро и малите претпри-

�ати�а.

 



Подржување на растот и инвентивноста
на домашните ком-пании (странските
директни инвестиции се со ограничен
домен и ефект); 

Размислување за поефикасни мерки за
намалување на сивата економи�а и
доследна даночна политика; 

Обврска за задолжително усогласу-вање
на платите со растот на тро-шоците на
живот; 

Нов соци�ален договор за да не се
заоструваат разликите и незадо-

волството ка� работниците.

Клучна е, според него, промена на
пристапот од: понуда и испорака на
мерки за подобрување на понудата
на работници (квалификации, веш-

тини, информации) кон понуда на
услуги за задоволување на побарува-

чката на работна сила (потребите на
работодавачите). За излегување од
оваа состо�ба на баланс на паарот на
трудот беа донесени следните заклу-

чоци: 

 

 

 

 

3.  Карактеристики на пазарот на
труд во РС Македонија
 

Пазарот на труд во РС Македони�а се
карактеризира со голема понуда на
невработени лица и ниска побарува-

чка на работна сила. Според Ристо
Иванов, анализата на огласите пока-

жува дека посто�ат 7.500 работни
места кои континуирано се огласу-

ваат, меѓутоа не можат да бидат
потполнети. Ово� бро� на нови работ-

ни места е значително поголем спо-

редено со 2013 година кога имало
3.500 огласи за нови работни места.

Голема улога во состо�бите на пазарот
на трудот имаат политиките и мерки-

те на државата кои посредуваат
помеѓу побарувачката и понудата на
работници, главно, излегува�ќи во
пресрет на потребите на работодава-

чите. Структурата на пазарот на
трудот во 2018 година покажува дека
77% од вкупниот бро� вработени се во
приватниот сектор, меѓу нив 69,4% се
вработени за сопствена сметка.

Годишната побарувачка на нови
работници е 18.000, каде 55% се
барања на работници со средно
образование. Меѓутоа, вкупна понуда
на работници е 184.623 (регистрирани
во АВРСМ), од кои 94.721 се актвни
баратели и 89.962 други лица кои
бараат работа. Учеството на неврабо-

тени млади до 29 години изнесува
18,7%.



Карактеристиките на пазарот на
трудот значително се одредени од
струкурата на економи�ата каде
преовладува базичната индустри�а со
ниска продуктивност на трудот и
незначителна додадена вредност.

Според ово� економски модел се
креира и потребата за работна сила –

истaкна Ангел Димитров. За да се
надмине ово� проблем потребно е
владите, освен за одржливост на
посто�ните индустрии, да воведуваат
мерки за да се поттикнува разво� на
високо технолошки сектори. Како
следна причина за неусогласеност на
страната на понудата и на побару-

вачката за работна сила го наведе
отсуството на кариерно насочување
на младите. Во суштина, во облику-

вањето на пазарот на трудот пости
неусогласеност меѓу сите актери т.е.

носителите на одлуки, работодава-

чите претпри�ати�ата и младите со
своите специфични перцепции за
работата. Државата: се препорачува
да се прекинат интервенциите на
политичките партии при вработува-

њето биде�ќи тоа ги руши критериу-

мите за вработување што значително
вли�ае врз перформансите на еконо-

ми�ата (пораст на трошоци, раст на
долговите и висока стапка на сиро-

машти�а на долг рок). 

Работодавачите: Да се прекине со
транзициската практика на ниски
плати за квалификуваната работна
сила и да се работи на развивање на
пристапот кон работниците – како
партнери во работниот процес. На
ово� аспект укажа и Ангел Димитров
нагласува�ќи �а потребата од разви-

вање на об�ективен пристап на
работодавачите во однос на реално
плаќање на работната сила. Исто така,

се укажува на потребата да се
зголемат вложувањата на работо-

давачите во образованието и подига-

њето на стручните квалификации на
работниците според нивните потре-

би, а да не чекаат државата да го
направи тоа за нив. Пе�ковски
заклучува дека очигледен, но и погу-

бен за целата економи�а, е фактот за
екстремна доминаци�а на профи-

тните мотиви на работодавачите кои
не �а разбрале целата вредност на
работната сила.  

 

Младите: Очекувањата на младите, и
посебно на новите семе�ства, е да
живеат и работат во стабилно
опкружување и постоење на можно-

сти за разво� на кариерите. 

 



Активен и поефективен пристап на
Агенци�ата на вработување во пресретну-

вање на потребите на работодавачите; 

Јасно дефинирање на работните места
што ги огласуваат работодавачите; 

Мерки за професионален разво� и
задржување на вработените на работни-

те места;

Мерките и политиките треба да одгова-

раат на карактеристиките на македонскот
стопанство и да не се копираат готови
модели од надвор;

Промена на очекувањето во поглед на
вработувањето, односно од вработување
за плата кон активен пристап за избор на
работно место и придонес во заработува-

њето.

Во отсуство на стабилни општествени
процеси младите ќе бараат  решени�а
меѓу кои е и масовното напуштање на
државата. За унапредување на усогла-

сеноста на понудата и побарувачката
на пазарот на труд се регрупираа
неколку заклучоци: 

 

 

 

 

 

 

4. Искуствата на Р. Словачка во
јакнење на перформансите на
пазарот на трудот
 

Според Даниел Шкобла, експерт од
Република Словачка, за разбирање на
пазарот на трудот потребно е да се
започне од анлизата на активните
политики на пазарот на труд чи�а цел
е да ги зголеми можност за вработу-

вање и да �а унапреди усогласеноста
помеѓу огласените работни места и
невработените.

За словачкиот пазар на трудот е
карактерстична невработеноста на
младите од 18%, особено на младите
со ниски квалификации од 47%  и уче-

ството на млади кои не се вклучени
на пазарот на труд нити во образова-

нието од 12%. Активните политики за
пазарот на труд имаат шест приори-

тетни столба: едукаци�а, иници�атива
за младинска активност, вработување,

соци�ално вклучување, интеграци�а на
маргинализираната група на Роми.

Според Шкобла, Младинската гаран-

ци�а е проект на ЕУ чи�а цел е да им
овозможи на младите до 25 години
полесен пристап до вработување,

континуирано образование, стажира-

ње, тренинг во рамки на четири
месеци од останување без работа или
од напуштање на формалното обра-

зование. Оваа иници�атива е насоче-

на кон оние региони во кои младин-

ска невработеност е повисока од 25%

и посебно ги подржува младите луѓе
кои не се во образованието, не се
вработени и/или не се во програма за
тренинг. Исто така, се постои финан-

сиска стимулаци�а на работодавачи-

те кои креираат работни места за
одредени таргет групи. Предвидено е
менторирање во првите 3 до 6

месеци од вработувањето заради
стекнување теоретски и практични
вештини. Предвидени се и финанси-

ски плаќања на работодавачите кои
креираат работни места за прво вра-

ботување на млади луѓе.

 



Според Шкобла, Словачката еконо-

ми�а е значително отворена и бележи
брз раст во автомобилската индустри-

�а и електрониката што значително �а
амортизира стапката на невработено-

ст и привлекува странски работници.

Меѓу мерките кои треба да имаат
посебни ефекти е комбинирањето на
школското образование со практика
на студентите во компаниите со цел
стекнување на вештини што работо-

давачите ги бараат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словачката влада неодамна вовела
дуални ВЕТ шеми со кои се нуди
учење базирано на работа во компа-

ниите врз основа на договор со инди-

видуални ученици, при што компани-

ите преземаат активности за да при-

влечат млади луѓе во ЕУ. Според
Никица Мојсоска Блажевски,

младите преставуваат осетлива кате-

гори�а население во однос на пазарот.

Како и во други држави, така и во РС
Македони�а популаци�ата на млади се
намалува во вкупното население
(20% вкупно население во 2018).

5. Положбата на младите на паза-
рот на трудот
 

И покра� ово� факт ка� нив се забеле-

жува висока невработеност (45.4%), со
ниска вработеност (17%). Значителен
дел од младите оствару-ваат низок
квалитет на вработување заради по-

големо учество во нефор-мално вра-

ботување, висока неактивност (30.8%),

но со повисоко образование во однос
на целото население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За младите е карактеристичен процес
на долго траење (2.5 години) на
транзици�а од завршување на учили-

шето до прва стабилна или задоволи-

телна работа т.е.мал процент (46%) од
младите се вработуваат во период од
1 до 3 години по завршување на обра-

зованието. Причината е неусогласе-

носта на нивното образование со
барањата на новите работни места.

Образованието, како и системот на
обуки  не овозможуваат вработливост
на младите луѓе и подготвеност за
професинален разво�.



Причината е неусогласеноста на
нивното образование со барањата на
новите работни места. Образование-

то, како и системот на обуки  не овоз-

можуваат вработливост на младите
луѓе и подготвеност за професинален
разво�. Исто така, постои ниска вклу-

ченост на возрасни лица (2.3%) во
процесот на доживотно учење. Пос-

тои ниска внатрешна ефикасност на
образовниот систем и на пазарот на
труд, а тоа се аргументира со подато-

кот дека 50% од запишаните студенти
го завршуваат образованието, а само
54% од дипломираните се вработува-

ат. Работодавачите не се многу задо-

волни со вештините на дипломирани-

те студенти, ги оцениле со просечна
оценка од 6.4 на скала од 1-10.

Причините за лошата положба на
младите е ниското ниво на ново-кре-

ирани работни места и недостаток на
работно искуство на младите (што
работодавачите го сметаат за важно).

 

 

 

Да се развие функционален модел за
поголема вклученост на младите во уче-

ње базирано на работа;

Унапредување на тековите на информа-

ции до учесниците на пазарот на труд;

Унапредување на капацитетот на центри-

те за кариера за подиректен пристап до
младите; 

Кофинансирање од владата за тренинзи
на вработени со фокус на високо-продук-

тивни сектори.

Предлози за подобруање на
состо�бата на младите на пазарот на
трудот:

 

 

 

 



6. Родовата перспектива на паза-
рот на трудот
 

Податоците за пазарот на трудот
покажуваат дека постои ниска стапка
на вработеност на жените (39.2%),

како и ниска економска активност од
42.7%. Во просек жените заработуваат
помалку (9-28.5% ), а нивното  учество
на менаџерски позиции   изнесува
12%. Од ново-отворените претрпи�а-

ти�а   само 15% биле основани од же-

ни, а 24 % од работдавачите биле же-

ни. Според Македонка Радуловиќ,

особено загрижува фактот дека, иако
над 90% од жените работат со полно
работно време, само 1% имаат плата
повисока од 40.000 денари. Како
причини за ваквата состо�ба ги наве-

де: репродуктивната улога на жените,

грижата за домот и за семе�ството,

традиционалното сфаќање за улогата
на жената како домаќинка и ма�ка,

родови стереотипи при избор на
образование и професи�а, дискрими-

наци�а и емиграци�а. Во однос на
мерките за вработување и вклученост
на жените на пазарот на труд таа на-

веде дека евиденци�ата и евалуац-

и�ата на овие услуги се со многу
општи без прецизно дефинирање
возраст, ранливата категори�а на ко�а
припаѓаат и слично. Подобрувањето
на родовата перспектива на пазарот
на трудот е тено поврзано со дискри-

минаци�ата.

Доколку   се развие целокупниот
систем за борба и спречување на
дискриминаци�ата (адекватно приме-

нување на легислативата), тогаш ќе
има и подобра позицинираност на
жените на пазарот на трудот.

Ма�чинството и грижата за децата не
треба да биде препрека за професио-

нална кариера ка� жените – истакна
Радуловиќ. Решението е во разво� и
адаптаци�а на европските политики
за усогласување на професионалниот
и приватниот живот (родителско отсу-

ство, флексибилно породилно отсуст-

во, работа од дома) и зголемен опфат
на мали деца во градинки. Исто, така
потребно е да се де�стува преку меди-

умски кампањи за менување на
сликата за жените охрабрува�ќи ги за
поголеми професионални потфати.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Синдикалната перспектива на 
пазарот на трудот
 

Постоечката легислатива во доменот
на трудот овозможува достоинствена
положба на работниците доколку таа
се имплементира во практиката. Но,

постои проблем со потпишување на
колективните договори. Работодава-

чите одбиваат да ги потпишат. Постои
итна потреба од усогласување на
платите со порастот на трошоците за
живот. Во нашата држава постои
тенденци�а на покачување на мини-

малните плати, а другите плати
стагнираат во тек на долг временски
период што ги демотивира квалите-

тните кадри. Трендафилов нагласи
дека е време за нов соци�ален
договор и нови колективни договори
во приватниот и во �авниот сектор.

Кординаторот на РГ 2 - Јадранка
Мршиќ   �а отвори дискуси�ата во
однос на предлог  препораките.

Во дискуси�ата се вклучи�а претста-

вници од големите компании кои го
нагласи�а значењето на вклучување
на работодавачите во обуките на
работниците, односно во: контину-

ирано професионално обучување;

разво� на доживотното учење; воведу-

вањето на практична работа за време
на учење; учење за тоа како се доаѓа
до резултати во работењето; поголе-

ма поврзаност на образованието со
компаниите; разво� на системот на
информирање ко� ќе дистрибуира
информации за потребите од специ-

фични кадри на компаниите. 

 

Сеси�ата �а заврши Националниот
координатор Ѓуровска укажува�ќи на
непостоењето на критериуми при
вработување што е причина за
мотиваци�ата на младите да �а
напуштат државата. Ова особено се
однесува за Државата ко�а
претставува на�големиот вработувач
во зем�ата. Не постењето на критери-

уми ги дестимулира студентите и
учениците за солидно образова-ние
биде�ќи вработувањето не се случува
врз основа на професионалните
курикулуми, туку според други
(партиски) критериуми. Од ова не е
поштеден ниту приватниот сектор.

Државата може да биде добар пример
за сите други сектори надминува�ќи
го системот на партиски квоти при
вработувањето.

 


