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ВОВЕД 

ШТО Е „МЛАДИ ВО КРИЗА 2.0“? 
 
 
 
 

„Млади во криза 2.0 – Ефекти од пандемијата врз младите и препораки до 
институциите“ е документ кој е резултат на работата на 12 граѓански организации што 
директно работат со млади и дејствуваат за креирање на квалитетни младински политики.  

 
Од почетокот на пандемијата, оваа мрежа на организации постојано ги следи 

промените и креира препораки за олеснување на последиците предизвикани 
здравствената и општествена криза. Во април 2020 година, мрежата го создаде документот 
„Перспектива: Млади во криза – итни препораки за намалување на негативните ефекти од 
КОВИД-19 кризата врз младите“1.  Документот беше доставен до надлежните институции, 
а дел од препораките се преточија во мерки за млади. Сепак, здравствено-економската 
криза продолжува да постои, а младите се една од значајно погодените групи во Северна 
Македонија. Оттаму, како организации бевме решени да вложиме подлабоки напори во 
анализа на мерките кои беа наменети за млади, економските ефекти врз младите и да 
подготват нова серија препораки преку кои ќе се намалат негативните ефекти, од денешна 
перспектива.  
 

За младите луѓе, особено за оние што се припадници на ранливите категории, 
КОВИД-19 кризата предизвикува особени проблеми во областите на образованието, 
вработеноста, менталното здравје и расположливиот доход. Дополнително, додека 
младите и идните генерации ќе ги претрпат најмногу економско-социјалните последици од 
кризата, нивната благосостојба може да биде подобрена преку краткорочни економски и 
правични решенија.  
 

Оттука, во отсуство на систематизирани податоци за чекорите кои ги преземаат 
државните институции текот на пандемијата, но и анализа каков е нивниот импакт врз 
младите како категорија, овој документ содржи анализа на политиките за млади како и 
финансиска анализа за ефектите од кризата врз доходите на младите. Финално, документот 
содржи препораки кои ќе се достават и застапуваат пред институциите, препораки кои беа 
организирани преку работни средби на мрежата на граѓански организации од кои 
произлегоа конкретните итни предлози и барања до институциите.  
 

Овој документ како и реализацијата на средбите со младинските организации – 
членки на иницијативата „Млади во криза“, ХЕРА, Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), 

 
1 Документот Перспектива: Млади во криза од април 2020 година, е достапен на линкот: https://mof.mk/wp-
content/uploads/2020/04/1.-Mladi-vo-kriza-itni-preporaki-do-institutsiite-predlog-preporaki-1.pdf  

https://mof.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.-Mladi-vo-kriza-itni-preporaki-do-institutsiite-predlog-preporaki-1.pdf
https://mof.mk/wp-content/uploads/2020/04/1.-Mladi-vo-kriza-itni-preporaki-do-institutsiite-predlog-preporaki-1.pdf
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Сојузот на извидници, Младински сојуз – Крушево, Здружение за едукативен развој 
Еквалис - Скопје, Писхотерапика, ХОПС, Националниот младински сојуз на Македонија,  
Хелсиншкиот комитет за човекови права и Здружение за социјални иновации „АРНО“ -  беа 
направени под фасилитација на Младински образовен форум (МОФ), во соработка со 
Реактор – Истражување во акција и Здружение за истражување и анализи (ЗМАИ). 
 

Овој документ служи да ги информира институциите, младинските организации, 
медиумите и јавноста за начините на кои пандемијата ги погоди младите, преземените 
мерки и препораки за подобрување на ситуацијата. Овој документ е скратена верзија од 
подетална анализа. Организациите зад овој документ искажуваат отвореност и достапност 
за средби со институциите и сите засегнати и заинтересирани чинители, за подетално 
претставување на препораките и изнаоѓање решенија.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процесот на креирање на документот и анализите беше поддржан од 
Фондацијата за демократија на Вестминстер преку Иницијативата за демократија на 
Западен Балкан. Содржината на овој документ не ги одразува ставовите или 
мислењата на Фондацијата за демократија на Вестминстер или Британската влада. 
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ПРВ ДЕЛ:  ПОЛИТИКИ ЗА МЛАДИ И ПОЛИТИКИ ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕФЕКТИ ОД КОВИД -
19 КРИЗАТА ВРЗ МЛАДИТЕ 

  
Реактор – Истражување во акција 
 
 

 
Во овој дел на оваа анализа ќе бидат претставени почетните позиции на 

младинските политики со цел да се осознаат темелите и можностите што ги имала 
државата пред себе за намалување на ефектите од КОВИД-19 епидемијата. Ова е важно да 
се знае пред да се продолжи кон анализирање на мерките преземени за време на кризата 
поврзана со КОВИД-19 пандемијата, пред сѐ за да се има целосна слика за поставеноста на 
младинските политики и можностите или недостатоците кои произлегуваат од таквата 
ситуација. Во овој дел од анализата беа користени претходни истражувања на младинскиот 
сектор, јавни информации од државните институции и секундарни статистички 
информации достапни на Државниот завод за статистика и Еуростат.  
 
  Во вториот дел од оваа анализа авторскиот тим се осврнува на директните мерки 
преземени од државните институции, пред сѐ, Владата на Република Северна Македонија, 
а кои се однесуваат на младите или имаат ефект врз младите во државата. За да се соберат 
потребните податоци околу имплементацијата на овие политики, беа користени 
официјални информации од веб-страниците на институциите, одговори од институции на 
барања за пристап до информации од јавен карактер и јавно достапни информации.  
 

Во однос на процесот на добивање одговори на барањата за информации од 
слободен карактер поднесени согласно со Законот за пристап до информации од јавен 
карактер, Младински образовен форум поднесе 31 барања за пристап до информации од 
јавен карактер по писмен пат во декември 2020 година, 2 барања во јануари 2021 година и 
2 барања по устен пат во февруари 2021 година. Во повеќемина наврати институциите ги 
препратија барањата до друга институција, други се изјаснија како ненадлежни или дека 
не ги поседуваат бараните информации, додека пак некои не одговорија воопшто. 
Процесот на добивање информации укажа дека постои отсуство на координација меѓу 
институциите во поглед на надлежноста за спроведување на мерките. Воедно, воочено 
беше дека иако се очекува Владата како носител на мерките или Министерството за 
финансии како надлежно за креирање и спроведување на буџетот – да имаат информација 
за реализацијата или финансиските импликации за мерките, тие не ги поседуваа сите 
информации во целост. Особен предизвик беше да се добијат информации за доделените 
средства преку мерката „платежни картички за млади во вредност до 3.000 денари за 
домашни производи и услуги“. За оваа информација не се добија соодветни одговори на 
барањата, поради што беа одново доставени барања до Генералниот секретаријат на 
Владата и Министерството за образование и наука во февруари 2021 година. По второто 
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поставување на барањето, институциите до кои беше упатено се изјаснија дека не ги 
поседуваат податоците, по што одговор на барањето со потребните податоци беше 
испратен од Министерството за финансии.  

Деталите околу поднесените барања за пристап до информации од јавен карактер 
и добиените одговори можат да се најдат во Анекс 1 од овој документ.  

 
 

Поставеноста на младинските политики пред КОВИД-19  

 
Во оваа анализа ќе се водиме според дефиницијата на младинска политика 

воведена во Законот за младинско учество и младински политики2, која гласи: „младинска 
политика е збир на мерки и активности кои се преземаат за да се задоволат потребите на 
младите, со цел остварување на нивниот полн потенцијал“. Ваквата дефиниција е важна од 
два аспекти: првиот е дека ваквата дефиниција ги зема предвид сите активности на 
државната власт (извршна и законодавна), без разлика дали станува збор за конкретни 
закони или стратегии и активности на извршните тела од власта. Второ, бидејќи става 
акцент на остварување на целиот потенцијал на младите. Оттаму, можеме да заклучиме 
дека е навистина значајно за младите државните тела да креираат и спроведуваат 
младински политики за достигнување на таа цел.  
 

Во овој дел на анализата ќе се биде објаснета состојбата со дел од младинските 
политики пред кризата предизвикана од пандемијата.   Со тоа ќе  биде објаснета почетната 
поставеност на младинските политики и нивните влијанија врз позицијата на младите, но и 
како истите можат да бидат искористени за поцелисходно вклучување на младите за време 
на кризата и после неа. 
 
Закон за младинско учество и младински политики 
 

Законот за младинско учество и младински политики3 беше донесен непосредно 
пред кризата. Тој има за цел да овозможи и даде институционални механизми за креирање 
и учеството на младите во политиките за млади на локално и на национално ниво. Законот 
ја дава рамката за таквите механизми, но и ги регулира процесите за начинот на креирање 
на новите младински политики, пред сѐ стратегиите за млади на локално и национално 
ниво. Иако законското решение беше донесено во јануари 2020 година и е јасно дека во 
голема мера неговата имплементација беше попречена од пандемијата, сепак се 
забележува дека надлежните институции кои имаа конкретни рокови во членот 26 од 
законот, не успеаја да ги спроведат одредбите навремено. Во овој момент се преминати 
четири од осумте рокови предвидени во законот кои се однесуваат на креирањето на 
механизмите за локално учество во општините (формирање на локални младински 

 
2 Закон за младинско учество и младински политики донесен на 14.1.2020 година, „Службен весник на Република Северна 
Македонија” број 10/20 достапен на https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-mladinsko-uchestvo-
i-mladinski-politiki-16-01-2020.pdf  
3 Ibid 

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-mladinsko-uchestvo-i-mladinski-politiki-16-01-2020.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2020/03/Zakon-za-mladinsko-uchestvo-i-mladinski-politiki-16-01-2020.pdf


 
 

6 
 

совети)4 и креирањето на младинските канцеларии и службеници за млади на локално 
ниво и национално ниво во сите државни институции5. Само дванаесет општини имаат 
функционален Локален младински совет во својата општина (односно 15 % од сите 
општини во државата), додека пак седумнаесет општини назначиле службеник за млади6 
(21 % од вкупниот број на општини имаат назначено службеник за млади). 
 

 
Приказ бр.1 
 

Дополнително, два рока од законот се реализирале, но со задоцнување, а се 
однесуваат за регистарот на младински форми на организирање7. Иако законскиот рок за 
двете точки беше 90 дена од донесувањето на законот за воспоставувањето на рамката за 
водењето на регистарот и дополнителни 30 дена за воспоставување на самиот регистар, 
оваа одредба беше реализирана кон крајот на декември 2020 година8. Последниот аспект 
кој ќе биде опфатен во овој сегмент за Законот за младинско учество е креирањето на нова 
Национална стратегија за млади, која според законот треба да биде донесена до јули 2021 
година. Истражувачкиот тим не успеа да најде податоци за подготовките на ваквата 
стратегија во моментот на пишување на оваа анализа. Последниот документ од ваков вид 

 
4 Закон за младинско учество и младински политики, член 26 точка 6 
5 Закон за младинско учество и младински политики, член 26 точка 4 и точка 5 
6 „Никој не ги ферма младите – пандемијата, изборите и апатијата ги закочија младинските политики“, Радио Моф, 
Јасмина Јакимова и Мартин Колоски, објавено на 9.2.2021 година достапно на https://www.radiomof.mk/nikoj-ne-gi-ferma-
mladite-pandemijata-izborite-i-apatijata-gi-zakochija-mladinskite-politiki/ (пристапено на 4.3.2021 година) 
7 Закон за младинско учество и младински политики, член 26 точка 1 и точка 2 
8 Јавен повик за упис во регистарот на младински организации и организации за млади, како и чадор организации, 
Агенција за млади и спорт, објавено на 21.12.2020 година  http://ams.gov.mk/pochetna/20-odnosi-so-
javnosta/soopstenija/1524-javen-povik-za-upis-vo-registarot-na-mladinski-organizacii-organizacii-za-mladi-i-mladinski-chador-
organizacii  

8
1

8
1

1
7

1
2

С Л У Ж Б Е Н И Ц И  З А  М Л А Д И Л О К А Л Н И  М Л А Д И Н С К И  С О В Е Т И

ОПШТИНИ КОИ ИМААТ 
СЛУЖБЕНИК/ЛМС

Вкупен број на општини Општини кои изјавиле дека имаат службеник за млади/ЛМС

https://www.radiomof.mk/nikoj-ne-gi-ferma-mladite-pandemijata-izborite-i-apatijata-gi-zakochija-mladinskite-politiki/
https://www.radiomof.mk/nikoj-ne-gi-ferma-mladite-pandemijata-izborite-i-apatijata-gi-zakochija-mladinskite-politiki/
http://ams.gov.mk/pochetna/20-odnosi-so-javnosta/soopstenija/1524-javen-povik-za-upis-vo-registarot-na-mladinski-organizacii-organizacii-za-mladi-i-mladinski-chador-organizacii
http://ams.gov.mk/pochetna/20-odnosi-so-javnosta/soopstenija/1524-javen-povik-za-upis-vo-registarot-na-mladinski-organizacii-organizacii-za-mladi-i-mladinski-chador-organizacii
http://ams.gov.mk/pochetna/20-odnosi-so-javnosta/soopstenija/1524-javen-povik-za-upis-vo-registarot-na-mladinski-organizacii-organizacii-za-mladi-i-mladinski-chador-organizacii
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е досегашната Стратегијата за млади 2016-20259. Во овој момент не е целосно јасно дали 
истата сѐ уште е на сила, дали истата е укината со носењето на Законот или престанува во 
моментот кога ќе се донесе нова стратегија за млади. Ваквата неизвесност креира нејасна 
ситуација во однос на имплементацијата и креирањето на новата стратегија, со што се 
намалени активностите за млади од страна на државните органи. Стратегијата како 
документ е важна затоа што  низ повеќе тематски целини ги утврдува целите на државата 
и клучните активности кои таа ќе ги преземе за подобрување на положбата на младите. 
Целта на стратегија треба да биде да се осигура дека министерствата и агенциите ќе се 
водат согласно со утврдените цели, а со тоа ќе се постигне повисоко ниво за живот на 
младите. Истражувачкиот тим не успеа да најде податоци за реализација на оваа 
стратегија, односно не дојде до акциски планови кои би можеле да бидат анализирани како 
дел од самата стратегија. Оттаму, нема начин да се анализираат и евалуираат мерките и 
стратешките цели на самата стратегија. 
 

Ниското ниво на имплементација на законот е пред сѐ резултат на самата КОВИД-19 
криза, бидејќи беше донесен непосредно пред нејзиниот почеток, но вреди да се 
напоменат и факторите како  постоењето на техничката Влада, парламентарните избори и 
поставувањето на новите претставници на државните институции надлежни за млади. 
Сепак, ниското ниво на имплементација значеше дека младите не ги добија 
институционалните механизми за директно учество во одлуките кои се креирани за нив, 
ниту пак можеа директно да учествуваат во креирањето на мерки и политики, особено во 
формалниот аспект кој го предвидува самиот закон. 
 
Вработување 
 

Во системот на политики за млади постојат и стратегии, планови и директни мерки 
на министерствата кои се насочени спрема младите. Таков пример се сетот на мерки за 
вработување на млади, кои се темелат на годишните оперативни планови за вработување 
и услуги на пазарот на трудот10. Ваквиот документ е вообичаено чадор политика11 за сите 
ранливи групи кои се невработени. Во него се составени конкретни мерки од повеќе 
стратешки документи, како што е Националната стратегија за вработување 2016-2020 и 
Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020. Во оваа област значајна е 
политиката наречена Гаранција за млади, која Владата на Република Северна Македонија 
ја усвои како пилот програма во 2016 година. Ваквата програма е пракса и програма на 
Европската Унија12, со што Република Северна Македонија е единствената земја од 

 
9Стратегија за млади 2016-2025, Агенција за млади и спорт 
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD
%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-2016-2025.pdfW  
10 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот 2020 година, 
Министерство за труд и социјална политика достапен 
https://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%202019/OP-2020.doc  
11 Под чадор политика се подразбира една политика која во себе состои повеќе целни групи. 
12 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en 

http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-2016-2025.pdfW
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-2016-2025.pdfW
http://strategijazamladi.mk/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-2016-2025.pdfW
https://www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%202019/OP-2020.doc
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кандидат членките која ја спроведува13. Во нашиот случај „младинската гаранција“ се 
базира на три клучни понуди, прво вработување за младите, второ продолжување на 
формалното образование и трето практикантство14.  
 
 Од табелата за стапките на невработеност (приказ бр. 2), може да се увиди дека во 
последните години опаѓа невработеноста на млади во Република Северна Македонија 
(исклучок е периодот од почетокот на кризата, образложен подолу). Од друга страна, 
стапката на вработеност кај младите не расте на исто ниво. Една од причините за оваа 
појава е што секоја година во возрасните граници од 15 до 29 години има околу 10.000 
млади лица помалку (приказ бр. 3), а со тоа и помалку работна сила. Државниот завод за 
ревизија во својот извештај „Владино планирање – ефективност на владини мерки за 
справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средства за 
надминување на истите“ забележува дека мерките за вработување преземени од страна 
на надлежните институции„...се недоволно ефективни за обезбедување вработување и 
вештини согласно со побарувачката на пазарот на трудот и надминување на 
континуиран одлив на кадар од државата“.15  
 
 

 
13 Министерство за труд и социјална политика, извештај од првите три месеци од пилот програмата „младинска 
гаранција“, достапно на https://www.mtsp.gov.mk/juli-2018-ns_article-mtsp-vo-prvite-tri-meseci-od-pilot-programata-
mladinska-garancija-vraboteni-419-lica.nspx 
14 План за спроведување на гаранција за млади 2020-2022, Министерство за труд и социјална политика, достапно на 
https://www.mtsp.gov.mk/content/MKD%20YG%20%20implementation%20plan%202020-
2022%20za%20na%20Vlada%20na%20RSM.doc  
15 „Владино планирање – ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на 
планирање на средства за надминување на истите”, Државен завод за ревизија на Република Северна Македонија, 
објавен јануари 2021 година, достапен на https://dzr.mk/sites/default/files/2021-
02/1_52_RU_Vladino_planiranje_megunarodna_paralelna_revizija_2020_KOMPLET_REDUCE.pdf 
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Приказ бр.2 
Извор – Еуростат 
 

 
Приказ бр.3 
Извор – Макстат база на податоци на Државен завод за статистика 
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Практикантство 
 
 Закон за практикантство се занимава со практичниот аспект во работата на младите 
на пазарот на трудот16. Донесен во април 2019 година, овој закон се базира на два важни 
елементи: – да ги реактивира младите на пазарот на трудот, со тоа што ќе им даде полесни 
шанси за повторно вклучување на пазарот на трудот и учење на нови вештини; и да се 
овозможат нови услови за оние млади кои се невработени да добиваат паричен 
надоместок за нивниот евентуален труд. Законското решение предвидува дека самите 
фирми ќе ги плаќаат своите практиканти. 

Мерки и политики за млади во време на КОВИД-19 епидемијата 

 
  Епидемијата предизвикана од КОВИД-19 вирусот ја затекна Република Северна 
Македонија во исклучително специфична политичка ситуација, со распуштено собрание, 
закажани и подоцна одложени избори и техничка влада. Недостатокот на законодавната 
власт беше надминат на 18 март 2020 година, кога беше прогласена вонредна состојба на 
целата територија на државата, а со што Владата на Република Северна Македонија (во тој 
момент техничка влада) се стекна со овластување да донесува уредби со законска сила. 
 
  Кризата не ги стави само институциите во досега невиден предизвик, туку и самите 
млади кои ги почувствуваа ефектите од кризата низ сите држави. Организацијата за 
економска соработка и развој (ОЕЦД) во својата студија „Младите и КОВИД-19 кризата“ 
забележува „За млади луѓе, особено за ранливи категории на млади, КОВИД-19 кризата 
содржи значителни ризици на темите поврзано со образование, вработување, 
ментално здравје и расположлив приход. Покрај тоа, додека младите и идните 
генерации ќе преземат голем дел од долгорочните економски и социјални последици од 
кризата, нивната благосостојба може да биде занемарена со краткорочни економски и 
капитални размислувања. За да се избегне влошување на меѓугенерациските 
нееднаквости и да се вклучат младите во градењето на општествена еластичност, 
владите треба да го предвидат влијанието на мерките за ублажување и закрепнување 
во различни возрасни групи, со примена на ефективни механизми за управување.“17.  
 

 

Промени во секторот образование за време на пандемијата 
 
  Иако оваа анализа нема за цел детално да ги обработи образовните политики, кои 
претставуваат комплексен систем кој може да биде предмет на самостојна анализа, сепак 
е важно да се издвојат најважните аспекти кои влијаеа врз формалниот образовен процес 

 
16 Закон за практикантство, донесен 24.4.2019 година, „Службен весник на Република Северна Македонија” број 98/19, 
достапен на http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b93148a6b9d64649b69b74db9b2ccdad.pdf 
17 Youth and COVID-19, response, recovery and resilience, OECD, објавено во јуни 2020, достапно на 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-
resilience-c40e61c6/ 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
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во државата за време на КОВИД-19 кризата. Ова е особено важно затоа што една од првите 
големи промени во животот на младите поради пандемијата се случи во образованието. 
Имено, на својата 17 седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 
12.3.2020 година, по препорака на Комисијата за заштита од болести ги затвори сите 
формални образовни институции18. Ваквата уредба првично предвидуваше затворање на 
училиштата на 14 дена, но до пишување на оваа анализа, се немаат целосно отворено 
училиштата. Ваквиот пристап беше одбран со цел да се спречи ширење на КОВИД-19 во 
образовните институции. На истата седница Владата одлучи и даде насоки на 
Македонската радио-телевизија, како и до Министерството за образование и наука (МОН) 
и Бирото за развој на образованието (БРО), заеднички да креираат план за едукативни 
материјали кои би се емитувале преку каналите на јавниот сервис и тоа на сите јазици на 
кои се одржува настава. Тоа всушност е и првиот чекор за време на КОВИД-19 кризата што 
беше преземен а со цел обезбедување на алтернативен начин на настава, по што следеа и 
насоките на МОН и БРО за одржување на далечинска настава во основните и средните 
училишта. 
 
  На 30 април 2020 година, министерот за образование и наука објави дека учениците 
од основните и средните училишта ќе ја продолжат наставата со далечинско учење до 
крајот на училишната година, односно до 10 јуни 2020 година. На истата прес-конференција 
беше соопштено дека државната матура за средношколците за учебната 2019/2020 година, 
нема да се спроведува и дека матурантите кои требало да полагаат матура во овој период 
ќе можат да се запишат на високообразовните установи кои се стекнале со диплома за 
завршено четиригодишно средно образование во оваа учебна година19. Сепак, дури по 
завршувањето на учебната 2019/2020 година, во месец јули МОН и БРО изготвија „Концепт 
за развивање системи за образование од далечина во основните и средните училишта во 
Република Северна Македонија“.20 Со таквиот пристап, се воведе практиката на далечинска 
настава за учениците во основните и средните училишта. На тој начин, 187.240 ученици во 
основно образование и 69.980 ученици во средно образование21, ja следеа наставата преку 
далечинско учење се до крајот на учебната 2019/2020 година.  
 
  Во периодот на летниот распуст, од јуни до август, Реактор – истражување во акција, 
со финансиска поддршка од UKAID и УНИЦЕФ и во соработка со МОН и БРО спроведе 
истражување за искуствата и ставовите во врска со учењето на далечина. Повеќе од 
половина (54 %) од наставниците забележале зголемување на бројот на ученици и 
ученички кои имаат потешкотии или не успеваат да го научат тоа што им било предавано. 
Мнозинството наставници, 77 % во некој момент за време на учењето на далечина не 
можеле да стапат во контакт со некои од нивните ученици. Пристапот до интернет и до 

 
18 Одлука на 17-та седница на Влада на Република Северна Македонија, одржана на 12.3.2020 година, достапна на 
https://vlada.mk/node/20489 
19 Прес-конференција на министерот на Министерството за образование и наука, одржана на 30.4.2020, достапна на 
https://vlada.mk/node/21239?ln=mk 
20 Концепт за развивање системи за образование од далечина во основните и средните училишта во РСМ, МОН; БРО со 
поддршка Македонскиот центар за  граѓанско образование, УНИЦЕФ и УСАИД. Усвоена 21.6.2020 година, достапна тука  
21 Податоци од Макстат база на податоци на Државниот завод за статистика, број на запишани ученици во средно и 
основно образование за учебната 2019/2020 година 

https://vlada.mk/node/20489
https://vlada.mk/node/21239?ln=mk
https://mon.gov.mk/stored/document/Koncept%20za%20dalecinsko%20obrazovanie-design-MK-with%20logos.pdf
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компјутерска опрема, исто така, беше пречка за некои домаќинства каде 37 % од 
родителите изјавија дека децата мора да делат лаптопи или компјутери со други членови 
на семејството, а други изјавија дека немаат стабилен интернет додека пак само 5 % 
изјавија дека немаат пристап до лаптоп или компјутер. Мнозинството анкетирани 
директори на училишта, наставници и родители се за повторно отворање на училиштата со 
настава во училница или комбиниран модел на настава во училница и на далечина. Само  
6 % од директорите, 14 % од професорите од средните училишта и 10 % од наставниците од 
основните училишта сакаат да продолжи наставата на далечина. Меѓу анкетираните 
родители 19 % се изјасниле за продолжување на наставата на далечина22.  
  
  Покрај ваквите потешкотии во учењето на далечина, со цел на зачувување на 
здравјето на граѓаните и спречување на ширењето на вирусот КОВИД-19, Владата на 
Република Северна Македонија на 11 август 2020 година ја усвои информацијата за 
креирање на „Планот за одржување на настава во основните и средните училишта за 
учебната 2020/2021“23. Со оглед на краткиот временски период до почетокот на учебната 
година на први септември и парламентарните избори, формирањето на новата Влада и 
конституирањето на Собранието на Република Северна Македонија, тогашниот мандатар 
за креирање на нова Влада, во своето обраќање пред Собранието најави дека учебната 
година ќе започне еден месец подоцна од стандардниот термин24. По воспоставувањето на 
новата Влада, на својата прва седница, Владата го усвои „Планот за одржување на настава 
во основните и средните училишта за учебната 2020/2021“25. Самиот план предвидува 
мешан модел на формално образование, односно комбинација на физичко присуство и 
далечинско учење во основните и средните училишта. Според планот, учениците од прво 
до трето одделение треба да следат настава со физичко присуство. Учениците од четврто 
до деветто одделение, согласно со планот,  можат да учат на далечина и со физичко 
присуство. Наставата со физичко присуство може да биде одобрена од страна на основачот, 
односно Министерството за образование и наука, доколку бидат исполнети критериумите 
во протоколот за настава со физичко присуство. Оттаму, најголемиот дел од учениците во 
овие одделенија ја следат наставата преку далечинско учење. Ваквиот мешан метод може 
да се увиди и кај средношколците, иако повторно врз основа на  важечките протоколи 
речиси ниедно училиште не беше во можност физички да одржува образование.  
 
  Како основна алатка во далечинското учење беше креирана Националната 
платформа за учење на далечина, која кон крајот на септември беше објавена од страна на 

 
22 Соопштение на УНИЦЕФ Северна Македонија, објавено во август 2020 година, достапно на 
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/mnozinstvoto-direktori-na-ucilista-nastavnici-i-roditeli-go-
poddrzuvaat-povtornoto-otvoranje-na-ucilistata, прелиминарните податоци од истражувањето изработено од 
Реактор – истражување во акција е достапно тука, објавено во јули 2020 година 
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/media/6886/file 
23 80-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 11.8.2020 година, достапно на 
https://vlada.mk/sednica/2020-80 
24 „Владата одлучи: Учебната година ќе започне на 1 октомври“, Deutsche welle на македонски јазик, објавено 
на 26.8.2020, достапно тука  
25 1-ва седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 1.9.2020 година, достапно на 
https://vlada.mk/sednica/001 

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/mnozinstvoto-direktori-na-ucilista-nastavnici-i-roditeli-go-poddrzuvaat-povtornoto-otvoranje-na-ucilistata
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/mnozinstvoto-direktori-na-ucilista-nastavnici-i-roditeli-go-poddrzuvaat-povtornoto-otvoranje-na-ucilistata
https://vlada.mk/sednica/2020-80
https://www.dw.com/mk/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%9C%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8/a-54706392
https://vlada.mk/sednica/001
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Владата на Република Северна Македонија.26 Системот на оваа платформа е базиран на MS 
Teams алатката, каде наставниците и професорите воспоставуваат аудио-визуелен контакт 
со учениците и така ги одржуваат своите часови. Покрај ваквиот систем, се воспостави 
интернет платформата Едуино каде што, согласно со самата веб-страница: „...може да 
најдете видеолекции, ресурси, игри и разни активности за поддршка на воспитно-
образовниот процес. Едуино има за цел да прерасне во колективна платформа на 
којашто, заедно со учениците, наставниците и родителите, ќе се креираат, 
проверуваат и објавуваат нови ресурси и материјали, градејќи ја првата национална 
библиотека на дигитални едукативни материјали во нашата држава.“27 Содржината на 
за учениците е достапна на повеќето јазици на кои се одржува образовна настава, но не и 
на влашки и ромски јазик, како и на знаковен јазик. 
 
  На ваквите планови за одржување на далечинска настава на Министерството за 
образование и наука за реализација на формалното образование се спротивстави Сојузот 
на средношколци, невладина организација регистрирана во Скопје. Имено, претставниците 
на Сојузот на средношколци, на 22 август најавија протест и бојкот на планот на 
министерството, барајќи да нема само далечинско учење, туку и можност за физичко 
присуство во училиштата, онаму каде што дозволуваат здравствените установи28.  Само 
еден ден претходно, средношколците седнаа на иста маса со претставниците на Владата 
на Република Северна Македонија, каде им беше гарантирано учеството во креирањето на 
планот за учебната 2020/202129. Сојузот на средношколци организираше протест на 31 
август 2020 година против пристапот на исклучиво користење на методи за учење на 
далечина за време на учебната година30, по што следеа протести и во Тетово и Куманово 
на 7 октомври 2020 година31. Покрај протестите за далечинското учење, средношколците 
дополнително во ноември 2020 година, побараа повторно укинување на државната матура 
за учебната година 2020/2021 година и доколку не се случи тоа најавија нови протести32. 
Повторните протести одржани на почетокот на декември и најавите за бојкот на наставата 
во текот на јануари и февруари, не го променија цврстиот став на Министерството за 

 
26 Информација на Министерството за образование и наука, објавена на 26.6.2020 година достапна 
https://vlada.mk/node/22625 
27 http://www.eduino.gov.mk/ 
28„Средношколците ќе протестираат против онлајн настава“, Радио слободна Европа на македонски јазик, 
објавено на 22.8.2020 година, достапно на https://www.slobodnaevropa.mk/a/30797347.html 
29 „Средношколците и Владата ќе соработуваат на моделот за настава“, Радио слободна Европа на 
македонски јазик, објавено на 21.8.2020 година, достапно на 
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30797347.html 
30„Средношколците излегоа на протест, бараат враќање во училишните клупи“, Слободен печат, објавено на 
31.8.2020 година, достапно на https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-izlegoa-na-protest-baraat-
vrakane-vo-uchilishnite-klupi-foto/ 
31 „Средношколците од Тетово и Куманово со протест бараат враќање во училишните клупи“, Слободен печат, 
објавено на 7.10.2020 година достапно на https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-od-tetovo-i-
kumanovo-so-protest-baraat-vrakane-vo-uchilishtnite-klupi/ 
32„Средношколците против одржување на државната матура, најавуваат протести“, Канал 5 телевизија, 
објавено на 28.11.2020 година, достапно на https://kanal5.com.mk/srednoshkolcite-protiv-odrzhuvanje-na-
drzhavnata-matura-najavuvaat-protesti/a450101 

https://vlada.mk/node/22625
http://www.eduino.gov.mk/
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30797347.html
https://www.slobodnaevropa.mk/a/30797347.html
https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-izlegoa-na-protest-baraat-vrakane-vo-uchilishnite-klupi-foto/
https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-izlegoa-na-protest-baraat-vrakane-vo-uchilishnite-klupi-foto/
https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-od-tetovo-i-kumanovo-so-protest-baraat-vrakane-vo-uchilishtnite-klupi/
https://www.slobodenpecat.mk/srednoshkolczite-od-tetovo-i-kumanovo-so-protest-baraat-vrakane-vo-uchilishtnite-klupi/
https://kanal5.com.mk/srednoshkolcite-protiv-odrzhuvanje-na-drzhavnata-matura-najavuvaat-protesti/a450101
https://kanal5.com.mk/srednoshkolcite-protiv-odrzhuvanje-na-drzhavnata-matura-najavuvaat-protesti/a450101
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образование и наука за укинувањето на државната матура за учебната година33. Сепак, во 
текот на месец февруари 2021 година беше постигнат договор помеѓу Сојузот на 
средношколци за модифицирање на државната матура каде што учениците ќе полагаат два 
екстерни и два интерни предмети34, додека пак согласно со Протоколот за реализирање на 
државната матура, првата сесија од полагањето ќе започне на 5 јуни, додека пак втората 
августовска испитна сесија ќе започне на 11 август.35 
 

Анализа на мерки за млади за време на пандемијата во Република Северна 
Македонија 
 
  Во овој сегмент на анализата биде ставен фокус на мерките кои беа преземени од 
страна на државните институции, пред сѐ, Владата на Република Северна Македонија. 
Вкупно, Владата на Република Северна Македонија подготвила и реализирала 99 
економски мерки за справување со ефектите од кризата предизвикана од КОВИД-19 
епидемијата36. Истражувачкиот тим ги анализираше оние мерки кои како такви ги опфаќаа 
младите  како и оние мерки кои беа специфично наменети за младите. 
 

Пакет 
мерки 

Име на уредба (ако има посебна уредба) Име на мерка 

Прв 
економски 

пакет 
 

Уредба со законска сила за финансиска 
поддршка на работодавачите од 
приватниот сектор погодени од 
здравствено-економската криза 
предизвикана од КОВИД-19 

„Државата спасува работни 
места, 14.500 денари 
месечно по вработен за 
април и мај (понатаму се 
продолжи до крајот на 
годината), за компании 
погодени од кризата или 50% 
од трошоците за придонеси 
за секој вработен“ 

Уредба со законска сила за финансиска 
поддршка за спортисти, стручни лица од 
областа на спортот и спортската 
администрација за време на вонредна 
состојба 

„Помош за спортистите – 
14.500 денари за врвните 
спортисти и спортските 
работници“ 

Уредба со законска сила за примена на 
Законот за вработување и осигурување во 
случај на невработеност за време на 
вонредна состојба 

„Паричен надоместок за 
граѓаните што останале без 
работа поради кризата, 
согласно со работниот стаж 
преку Агенцијата за 
вработување“ 

 
33 Соопштение на МОН, објавено на 11.12.2020 година, достапно тука https://mon.gov.mk/m/content/?id=3573 
34 https://www.radiomof.mk/mon-drzhavniot-maturski-odbor-go-prifati-predlogot-drzhavnata-matura-da-se-
sostoi-od-dva-eksterni-i-dva-interni-ispiti/  
35 https://www.radiomof.mk/donesen-protokolot-za-realiziranje-na-drzhavnata-matura/  
36 https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19 

https://mon.gov.mk/m/content/?id=3573
https://www.radiomof.mk/mon-drzhavniot-maturski-odbor-go-prifati-predlogot-drzhavnata-matura-da-se-sostoi-od-dva-eksterni-i-dva-interni-ispiti/
https://www.radiomof.mk/mon-drzhavniot-maturski-odbor-go-prifati-predlogot-drzhavnata-matura-da-se-sostoi-od-dva-eksterni-i-dva-interni-ispiti/
https://www.radiomof.mk/donesen-protokolot-za-realiziranje-na-drzhavnata-matura/
https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19
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Трет 
економски 

пакет 
 

Уредба со законска сила за финансиска 
поддршка на граѓани и вработени со низок 
доход, млади лица и здравствени 
работници преку издавање на домашна 
платежна картичка за купување на 
македонски производи и услуги за време 
на вонредна состојба 

„Картичка купувам 
домашно“ 

Уредба со законска сила за издавање на 
ваучери на млади лица за обуки за 
дигитални вештини заради подобрување 
на нивната конкурентност на пазарот на 
трудот за време на вонредната состојба 

Без посебен назив на мерка 

Уредба  со  законска  сила  за  плаќање  на  
дел  од  партиципацијата  во  трошоците  за  
студирање  за  студенти,  партиципација за 
сместување во студентски дом и 
партиципација на трошоците од приватно 
сместување на студенти чие образование 
се финансира од буџетот, а се од семејни 
домаќинства со низок доход, за време на 
вонредна состојба 

Без посебен назив на мерка 

Четврт 
економски 

пакет 
 

Уредба со законска сила за финансиска 
поддршка на граѓани и вработени со низок 
доход, млади лица и здравствени 
работници преку издавање на домашна 
платежна картичка за купување на 
македонски производи и услуги за време 
на вонредна состојба 

„Картичка купувам 
домашно“ 

- „Субвенции за младински 
организации“ 

Приказ бр. 4 
 
  Уредбите со законска сила кои се прикажани во табелата претставуваат појдовна 
точка за анализа на мерките преземени од страната на Владата за намалување на ефектите 
од кризата предизвикана од пандемијата. Втора појдовна точка се постоечките механизми 
и политики објаснети во претходниот дел на анализата, како и преземените мерките за кои 
не беше потребна законска измена. Тука влегуваат таканаречените економски пакети на 
Владата, односно четирите економски пакети донесени до моментот на пишување на оваа 
анализа. И трето, користени се статистички податоци и податоци од министерствата 
надлежни за спроведување на овие уредби, мерки и политики. На тој начин ќе биде 
прикажана сликата и ситуацијата на младите во КОВИД-19 кризата, но и дали одредени 
мерки и политики биле целисходни. 
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  Во однос на владините уредби со важност на закон, во три изрично се наведени 
младите како категорија од интерес:  
  1. „Уредба со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени со 
низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна 
платежна картичка за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна 
состојба“.37  
  2. „Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за 
дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот 
за време на вонредната состојба“.38 
  3. „Уредба  со  законска  сила  за  плаќање  на  дел  од  партиципацијата  во  
трошоците  за  студирање  за  студенти,  партиципација за сместување во студентски дом 
и партиципација на трошоците од приватно сместување на студенти чие образование се 
финансира од буџетот, а се од семејни домаќинства со низок доход, за време на 
вонредна состојба“.39 
 
  Уредбата за финансиска поддршка на млади лица беше наменета за млади во 
формалниот процес на образование, студенти и средношколци на државните универзитети 
и средни училишта, како и за други лица од ранливи категории со низок или никаков доход. 
Истата уредба беше неколку пати менувана40, пред сè од технички аспект, но со една важна 
промена за младите. Имено, таа промена се однесуваше на терминот „Млади“ која во 
првичната уредба ги дефинираше на лица на возраст од 16 до 29 години, а измената се 
однесуваше на терминот „активни учесници во формалното високо додипломско 
образование во Република Северна Македонија“ се замени со „активни учесници во 
формалното високо образование“. Самата уредба предвидуваше неколку степени на износ 
што треба да им биде префрлен на специфичните групи наведени во уредбата. Во однос на 
целната група млади, уредбата не ги опфаќа сите млади, туку оние кои се во формалниот 
образовен процес, односно студенти на додипломски, постдипломски и средношколците 
на возраст од 16 до 29 години заклучно со 22 мај 2020 година. Владата очекуваше со 
ваквиот пристап да поттикне потрошувачка кај младите кои се дел од формалниот 
образовен процес и тоа 87.014 млади да добијат еднократно 3.000 денари.41 За оваа мерка 
биле предвидени 270.942.000 денари, а искористени биле 242.349.000 денари. Вкупно, 
80.783 млади лица, односно средношколци и студенти, биле корисници на оваа мерка и 
добиле 3.000 денари42. 
 

 
37Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба 2020 година, Blueprint група за 
реформи во правосудството, достапно на https://cutt.ly/OkW2A9L. Конкретната законска уредба: Одлука на Влада на 
Република Северна Македонија, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 137/20) 
38 Одлука на Владата на Република Северна Македонија, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 
152/20)  
39 Со одлука на Владата на Република Северна Македонија, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 
157/20) 
40 Со одлука на Владата на Република Северна Македонија, („Службен весник на Република Северна Македонија”  број 
147, 151, 156, 157 и 169/20) 
41 Прес-конференција на министерката на Министерството за финансии, 10.6.2020 година, достапно на 
https://vlada.mk/node/21691 
42 Одговор на прашање поставено по пат на слободен пристап до информации, одговорено од Министерство за финансии 

https://vlada.mk/node/21691
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  Мерката „купувам домашно“ за средношколци и студенти, како и за други ранливи 
категории на граѓани со низок или никаков доход, беше повторно реализирана во текот на 
декември 2020 година. За време на реализирање на првата мерка, пристигнале 70.000 
приговори од граѓани кои не успеале да ја реализираат првичната мерка43. Овој пат, 
мерката ги опфаќаше младите кои не биле опфатени, односно биле испуштени во 
претходниот пакет на економски мерки, согласно со евиденцијата на Министерството за 
образование и наука, додека пак висината на средствата се зголеми на 6.000 денари44. 
Дополнително, опфатот на мерката се прошири и за пасивните баратели на работа, каде 
што младите не се наведени како директна цел, но сепак со зголемувањето на 
невработеноста кај младите45, очекувањата беа дека и во овој сегмент од мерката ќе бидат 
опфатени млади.  
 
  Втората уредба за ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини за 
подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот имаше за цел да им помогне 
на младите во реинтегрирањето во пазарот на трудот по економската криза и во „новата 
развојна економија“46. Ваквата уредба предвидуваше ваучери за млади од 16 до 29 години 
во вредност до 30.000 денари за кофинансирање за обуки за ИТ и дигитални вештини. 
Вкупниот буџет на оваа мерка изнесуваше 150.000.000 денари, од кои 47.524.080 денари 
биле реализирани до крајот на 2020 година. Оваа мерка ја искористиле 2.136 млади до 29 
години47. Иако бројот на млади лица кои ја искористиле мерката е значаен, средства кои се 
реализирани се во висина од една третина од планираните средства. Останува нејасно која 
е причината за ваквата состојба. Една од потенцијалните причини која можеби имала 
влијание  е големиот бирократскиот товар за пријавување за оваа мерка, кој предвидуваше 
регистрирање на неколку државни платформи. Втората можна причина е краткиот 
временски период за пријавување за самата мерка, односно од 19 јуни 2020 до крајот на 
август 2020 година48. 
 
  Третата владина уредба предвидe субвенционирање, oдносно давање поддршка на 
студентите кои доаѓаат од семејства со ниски примања со цел олеснување на трошоците за 
домување и школување. Според информациите добиени од институциите, оваа мерка била 
искористена од 972 млади кои доаѓаат од семејства со ниски приходи. Вкупниот буџет за 
оваа мерка беше 6.000.000 денари, од кои 5.784.000 денари биле искористени за 

 
43Прес-конференција на министерот на Министерството за економија, 22.12.2020 година, достапно на 
https://a1on.mk/economy/bekteshi-so-kupuvam-domashno-ja-pottiknuvame-potroshuvachkata-kako-vazhen-del-od-bdp/ 
44 Информации достапни на https://www.kupuvamdomasno.gov.mk/mk/info 
45 Информации добиени по пат на слободен пристап до јавни информации од Министерството за труд и социјална 
политика 
46 Терминот нова развојна економија беше претставен прес-конференција на советникот на премиерот за третиот пакет 
економски мерки Фатмир Битиќи, објавено на 18.5.2020 година, достапно на https://vlada.mk/node/21431. 
47 Информации добиени од страна на Министерството за образование и наука во февруари 2021 година со користење на 
правото на пристап до јавни информации 
48 Ваучери за финансирање ИТ-обуки за млади до 29 години, Медиумска информативна агенција на Северна Македонија, 
објавено на 18.6.2020 година, достапно на https://mia.mk/vaucheri-za-finansira-e-it-obuki-za-mladi-do-29-godini/  

https://a1on.mk/economy/bekteshi-so-kupuvam-domashno-ja-pottiknuvame-potroshuvachkata-kako-vazhen-del-od-bdp/https:/a1on.mk/economy/bekteshi-so-kupuvam-domashno-ja-pottiknuvame-potroshuvachkata-kako-vazhen-del-od-bdp/
https://vlada.mk/node/21431
https://mia.mk/vaucheri-za-finansira-e-it-obuki-za-mladi-do-29-godini/
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покривање на трошоците за партиципација на универзитетите, а 84.000 денари биле 
искористени за партиципација за сместување во студентски дом.49  
 
  Покрај уредбите, Владата се обиде преку „чадор политики“ и мерки да опфати што 
поголем број на луѓе, без специфичен пристап кон конкретни демографски групи. Еден од 
главните ефекти од кризата се манифестираше кај вработувањето на младите. Имено, 
младите во значително поголем број ги изгубија своите работни места, поточно стапката на 
невработеност кај младите од првиот квартал од 2020 година кој изнесуваше 27,3 % брзо 
се зголеми за скоро 4 % поени во квартал 3 од 2020 година на 31,2 %. Стапката на 
вработеност кај младите во првиот квартал на 2020 година изнесувала 35,7 %, а во третиот 
квартал изнесувал 32,3 %50.  
 

 
Приказ бр. 5 
Извор – Министерство за труд и социјална политика добиени преку слободен пристап 
до информации 
 
  Ваквото зголемување на невработеноста укажува дека младите се група која 
претрпела значителни загуби на работни места за време на кризата предизвикана од 
пандемијата. Ваквиот тренд може да се забележи и во анализата на „Краткорочниот ефект 
на пандемијата КОВИД-19 брз распределбата на доходот кај младите во Република Северна 
Македонија“ која е дел од овој документ51. 
 

 
49 Информации добиени од страна на Министерството за образование и наука во февруари 2021 година со користење на 
правото на пристап до јавни информации 
50 Податоци добиени од страна на Министерството за труд и социјална политика преку слободен пристап до информации 
51 Следниот сегмент на овој документ 
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  Мерките на Владата пробаа да го антиципираат ваквиот тренд на пазарот на трудот 
со мерката наречена „Државата спасува работни места, 14.500 денари месечно по вработен 
за април и мај, за компании погодени од кризата или 50 % од трошоците за придонеси за 
секој вработен“52. Иако првичниот план за оваа мерка се однесуваше за месеците април-
мај, истата продолжи се до крајот на годината. Ваквиот пристап се обиде да ги зачува 
работните места, со што Владата се обиде да спаси вкупно 250.000 работни места без 
разлика на возрасните граници53, но се чини дека оваа мерка не беше доволно насочена и 
за зачувување на дел од работните места на младите.  
 
  Во антиципирање или одговор на загубата на работните места, Владата ја донесе 
мерката „Паричен надоместок за граѓаните што останале без работа поради кризата, 
согласно со работниот стаж преку Агенцијата за вработување“. Право на ваков паричен 
надоместок имаа вработени кои биле во работен однос девет месеци континуирано без 
прекин или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци54. Ваквата мерка имаше за цел 
да го гарантира приходот на лицата кои ќе останат без работа поради кризата. Агенцијата 
за вработување во периодот од март до септември 2020 година евидентирала 14.819 лица 
кои загубиле работа, од кои 3.437 биле млади55. Со оглед на зголемувањето на 
невработеноста прикажана погоре во текстот, станува јасно дека не сите млади кои ја 
изгубиле својата работа имале можност да ја искористат вака дефинираната мерка.  Тоа е 
поради фактот што младите се една од групите кои често се вработени само на договори за 
авторско дело или не се формално пријавени како вработени лица. Дополнително, оваа 
мерка е врзана со работниот стаж кај младите кој е најчесто мал или пак непостоечки. 
Оттаму,  достапноста на ваквата мерка за младите без формален работен стаж или со стаж 
помалку од девет месеци претставуваше мерка која не ги опфати сите млади. 
 
  Во текот на декември 2020 година, Владата на Република Северна Македонија на 
28-та седница донесе дополнителни мерки за поддршка во справувањето со последиците 
од кризата со КОВИД-1956. Овие мерки беа насочени кон поддршка на различни субјекти, 
меѓу кои и младинските организации. Една од мерките беше конкретно насочена за помош 
на младинските организации „Субвенционирање на плати на вработени во 48 младински 
организации и организации за млади од 21.776 денари месечно, за 2 месеца и за хонорарно 
ангажираните лица во овие организации. Временскиот период за оваа мерка се 
однесуваше за месеците ноември и декември. Вкупно 42 организации ја искористија оваа 
мерка, а беа опфатени 250 вработени во младинските форми на организирање. За оваа 

 
52 Мерка 1 од мерките на Владата на Република Северна Македонија достапни https://vlada.mk/ekonomski-
merki-covid19 
53 Прес-конференција на техничкиот претседател на Владата на Република Северна Македонија, објавено на 
2.4.2020 година, достапно на https://vlada.mk/node/20837 
54 Мерка 4 од мерките на Владата на Република Северна Македонија достапни https://vlada.mk/ekonomski-
merki-covid19 
55 Информации добиени по пат на барање на слободен пристап за јавни информации од Агенцијата за 
вработување 
56 Соопштение по завршување на 28-та седница на Влада на Република Северна Македонија, објавено 
11.12.2020, достапно на https://vlada.mk/node/23516  

https://vlada.mk/node/23516


 
 

20 
 

мерка беа искористени 9.177.170 денари57.58 Сепак, во однос на оваа мерка има различни 
одговори за искористеноста. Имено, во сторијата „Што донесе пандемијата за младинскиот 
активизам“ на порталот Радио МОФ, владата одговорила дека вкупно 43 организации ја 
искористиле оваа мерка, а 251 вработени биле поддржани59. Ваквата разлика во доставени 
информации укажува на фактот дека е потребна поголема координација помеѓу државните 
институции и следење на искористеноста на мерките, особено што и двете барања за 
информации се доставени во сличен временски период по завршување на 
имплементацијата на оваа мерка.  

 
  Владата  обезбеди и директна помош на специфични сектори. Такви се примерите 
со мерките „Помош за спортистите – 14.500 денари за месеците април и мај, директни 
средства за спортските работници да се зачуваат нивните работни места“60. Ваквиот 
пристап обезбеди финансиски средства за 855 вработени спортски работници и спортисти, 
од кои високи 65,5 % (560 вкупно) се млади. Сепак, ваквата мерка не продолжи со другите 
економски мерки и пакети до крајот на годината. Таквата ситуација го доведува во 
прашање понатамошното работење на овие спортисти и спортски работници, односно 
дали и колку во понатамошните месеци се намалил приходот во овој сектор61 или се 
изгубиле работни позиции. 
 
 
ЗАКЛУЧОК 
 
  Од добиените податоци за анализата можеме да заклучиме дека пристапот на 
Владата на Република Северна Македонија на почетокот на кризата се движеше во насока 
на „чадор политики“ каде сите сектори, работни места и дополнителни мерки ќе бидат под 
капата на единствени мерки. Ваквиот пристап ги стави во втор план специфичните услови 
во кои младите работници дејствуваат, како и долгорочно невработените млади.  
  Во овој период се забележува значително зголемување на невработеноста кај 
младите. Ситуацијата ја отежнува и тоа што голем дел од младите не се во постојан работен 
однос, односно се хонорарно вработени и не ги исполнуваат условите за директна парична 
помош во случај на невработеност. Тоа ги стави младите во понеповолна позиција од 
останатите директно чувствувајќи ги ефектите од кризата. Научните теории предупредуваат 
дека невработеноста може да остави трајни ефекти врз младите, како што се намалување 

 
57 Информации добиени по пат на слободен пристап до информации од Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија. 
58 Целосната лица на организации кои добиле финансиска помош од овој вид може да ја видите на крајот на 
документот во сегментот „Анекси“ 
59 „Што донесе пандемијата за младинскиот активизам“, Радио МОФ објавено на 26.2.2021 година, автори 
Јасмина Јакимова, Бојан Шашевски и Ивана Смилевска, достапно на https://www.radiomof.mk/shto-donese-
pandemijata-za-mladinskiot-aktivizam/ 
60 Мерка 2 од мерките на Владата на Република Северна Македонија достапни https://vlada.mk/ekonomski-
merki-covid19 
61 Во ДЕЛ Два од анализата се наведуваат овие податоци. 

https://www.radiomof.mk/shto-donese-pandemijata-za-mladinskiot-aktivizam/
https://www.radiomof.mk/shto-donese-pandemijata-za-mladinskiot-aktivizam/
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на вработливоста на младите во подоцнежни фази од животот, помали приходи, па се до 
посериозни психички ефекти врз младите.62  
 
  Вториот заклучок е дека самите млади релативно малку учествуваа во креирањето 
на ваквите политики. Со оглед на тоа што Законот за младинско учество и младински 
политики веќе беше усвоен пред самата криза, властите можеа и требаа согласно со 
роковите во самиот закон, да вложат поголем труд на негова имплементација. На тој начин 
ќе се овозможеше и формално учество на младите во креирањето на мерките. Ниското 
ниво на вклученост во креирањето на мерките е и една од критиките на граѓанскиот сектор 
за третиот економски пакет со мерки на Владата на Република Северна Македонија63.  
 
  Третиот заклучок е дека и самите државни институции не успеваат целисходно да ги 
набљудуваат ефектите од своите мерки. Тоа пред сè може да се види од отсуството на 
информации и препраќањето на барањата за слободен пристап до информации поднесени 
до институциите. Тоа укажува и на немањето специфичен фокус врз следење на 
успешноста, како и мониторинг и евалуација на самите мерки, односно одредување кои од 
мерките се ефективни кај специфични групи на граѓани, а особено врз младите.   
 
  Четвртиот заклучок е дека е потребна флексибилност во спроведувањето на 
мерките. На пример, преостанатите финансиски средства од мерката за ИТ вештини не беа 
прераспределени за други мерки кои беа целосно искористени од страна на младите. Иако 
фактот што малата финансиска реализација на таа мерка од околу 50 % од предвидените 
средства е проблем сама по себе, сепак, преостанатите средства би можеле да бидат 
искористени за други мерки каде што има поголем интерес кај младите.  
 
  Петтиот заклучок е дека КОВИД-19 кризата ќе остави сериозен белег врз младите, 
не само на економски план, туку и на можностите за развој на младите. Растот на 
младинската невработеност, падот на приходите, немањето дигитален пристап до мерките 
за вработување и до-едукација на долг рок ќе влијаат врз животите на младинската 
генерација која поминува низ кризата. Со оглед на тоа, потребно е државните институции 
ваквите негативни ефекти на долгорочен план да ги санираат и да им овозможат целосен 
развој на младите од КОВИД-19 кризата, пред сè со квалитетни политики базирани на 
податоци кои се специфични за младите.  
 
 
 
 
 
 
 

 
62 Младите на пазарот на трудот, Реактор – Истражување во акција, 2012 година достапен на 
https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Mladite_na_pazarot_na_trud_2012.pdf. Страници 3 и 4. 
63 Анализа на донесените уредби со законска сила за време на вонредната состојба 2020 година, Blueprint 
група за реформи во правосудството, достапно на tps://cutt.ly/OkW2A9L. 

https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Mladite_na_pazarot_na_trud_2012.pdf
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ВТОР ДЕЛ: ЕФЕКТОТ НА КОВИД-19 КРИЗАТА ВРЗ 
ДОХОДОТ КАЈ МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 
 

 

Вовед 

КОВИД-19 кризата не ги погоди сите луѓе на ист начин и подеднакво. Студиите од 

развиените економии покажуваат дека младите лица се повеќе погодени од пандемијата 

од лицата кои припаѓаат на помоќните социјални групи. Постојат повеќе причини за овој 

исходи: честопати младите  се вработени со привремени или краткорочни договори, кои 

не се обновуваат во вакви економски кризи. Тие, исто така, се доминантните вработени во 

дејностите кои се најпогодени од кризата, како секторот угостителство. Тие вообичаено 

имаат примања само од труд, кои се намалија многу повеќе од примањата од капитал, кои 

се главниот извор на доход на побогатите.  

Овој дел од студијата прави обид да го процени ефектот на КОВИД-19 пандемијата 

врз доходот на младите лица во Северна Македонија. За оваа цел, користени се податоци 

за месечните примања за периодот февруари-јуни 2020 година, за сите лица во државата, 

кои се исплаќаат преку системот за Месечна пресметка за интегрирана наплата (МПИН) на 

Управата за јавни приходи, преку кој се исплаќаат примањата кои подлежат на придонеси 

за социјално осигурување (главно, плати). Ова значи дека одредени видови доход не се 

опфатени во анализата, како хонорарите, дивидендите, капиталните добивки, доходот од 

капитал и слично. Сите овие видови на доход, според податоците на Министерството за 

финансии, во најголема мера се реализираат од најдоходовните лица во државава, што 

значи дека нивниот доход е потценет во нашава анализа. И покрај ова ограничување, 

истражувањето придонесува со значајни наоди и препораки. 

Податоци 

Во анализата се користени податоци од МПИН системот на Управата на јавни 

приходи (УЈП). Секој работодавач е должен да пополни и поднесе електронски Месечна 

пресметка за интегрирана наплата за секој свој вработен секој месец. Образецот содржи 

податоци за пропишаната основица за соодветниот месец и податоците за пресметана 

плата или дел од плата, надоместок на плата, односно друг паричен надоместок и 

придонеси. Исто така, тој содржи и општи карактеристики за работодавецот, како  регионот 
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и индустријата во која е регистриран. Од образецот можат да се издвојат и некои 

демографски податоци за лицата, како годината на раѓање и полот. УЈП овозможува 

пристап до овие податоци преку барање за пристап до јавни податоци. При подготовката 

на податоците УЈП ги анонимизира имињата на поединците и работодавците, кодирајќи ги 

со ист код за едно исто лице, што овозможува да се следи еволуцијата на доходот на секое 

лице низ времето. 

За потребата на оваа анализа прибрани се податоци од МПИН образецот за сите 

индивидуи во Република Северна Македонија кои имале примања во периодот од 

февруари 2020 до јуни 2020 година. Во Табела 1 може да се види каков бил месечниот број 

на млади лица кои имале примања. За споредба, табелата ги содржи и истите вредности 

на ниво на цела држава. Во овој период се извршиле исплати кон околу 540 илјади граѓани 

во Република Северна Македонија, а меѓу нив биле околу 84 илјади млади лица. 

Интересниот заклучок е дека месечните промени на бројот на исплати не се значајни, 

односно бројот на исплати е слична од месец во месец.  

Табела 1: Број на фирми кои вршеле исплати кон млади и млади кои имале примања, 

месечно. (февруари - јуни 2020) 

Mесец Млади кои 

имале примања 

Поединци кои 

имале примања 

февруа

ри 

85971 542295 

март 86093 540313 

април 83895 533208 

мај 84096 531702 

јуни 85859 532852  

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

На Графикон 1 подетално може да се види динамиката на бројот на млади лица кои 

имале примања. На нив е прикажана стапката на месечната промена на бројот на исплати. 

Конкретно, може да се види дека промената на исплатите во март во однос на февруари 

нема значителни промени во бројот на млади лица кои имале примања, додека во април 
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во однос на март се појавува огромен пад на бројот на млади лица кои имале примања. 

Овој пад е за цели 1,5 % поени поголем од падот на национално ниво. Во наредните два 

месеца стапката на бројот на исплати постепено се зголемува. Поточно, од месец април до 

месец мај исплатите се зголемиле за 0,2 %, додека помеѓу мај и јуни зголемувањето 

изнесува 2,1 %. Растот во двата периоди е поголем од оној на ниво на цела Република 

Северна Македонија. Во месец јуни повторно се забележува мал пад. Дополнително, 

севкупниот пад помеѓу месец јуни и месец февруари (последниот месец пред пандемијата) 

покажува дека падот на државно ниво е многу поголем во однос на падот само кај младите.     

Падот на државно ниво е 1,74 %, додека падот на бројот на исплати кај младите е незначаен 

и изнесува само 0,1 %. 

 

Графикон 1. Месечна промена на број на лица кои имале исплати (во %, базен период е 

претходниот месец). 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Промени кај нето-примањата 

 

Динамиката на нето-примањата на младите е анализирана со помош на две 

различни мерки за централна тенденција: медијалните нето-примања и просечните нето- 

примања. Медијалната вредност на нето-примањата претставува мерка која ја определува 
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вредноста на примањата која се наоѓа во средина откако ќе ги подредиме младите лица по 

ред од најниско платеното до највисоко платеното. Односно, половина од работниците 

имале примања под таа вредност, а половина над таа вредност. Просечните примања 

претставуваат аритметичка средина од износите на поединечните примања за секој месец. 

 

Табела 2 и 3 ги даваат нивните вредности низ истражуваните месеци, додека 

Графикон 2 и 3 ги прикажуваат нивните месечни промени, како и севкупната промена 

помеѓу месец февруари и јуни. За споредба, во табелите и графиконите се дадени 

вредностите на истите променливи на ниво на цела држава. Како што може да се види од 

Графикон 2 и Графикон 3, двете мерки имаат слична динамика низ клучните месеци од 

првиот бран на пандемијата. Како референтна точка, на истите слики соодветно за секој 

период се претставени и промените во просечните и медијални примања на сите 

поединци, независно од нивната возраст. Прво, кога се набљудуваат просечните примања, 

највисока стапка на опаѓање има помеѓу месеците март и април, додека стапката на раст е 

највисока веќе следниот период кога просечните примања кај младите пораснале за 2,5 %. 

Второ, стапката на опаѓање на медијалните нето-примања е највисока во месец април, кога 

примањата опаднале за 5,9 % во споредба со медијалните примања во претходниот месец. 

Највисок раст е забележан во јуни и изнесува 4,8 % во споредба со износот на медијалните 

примања во мај. 

Доколку се земат предвид сите поединци, се јавуваат два интересни моменти. Од 

една страна, двете мерки на централна тенденција кај младите бележат константно 

повисоки стапки на опаѓање. Од друга страна, највисоката стапка на раст кај младите е 

значително повисока од највисоката стапка на раст на двете мерки кај сите поединци. 

Сепак, ако се земат промените за целиот период помеѓу февруари и јуни, тогаш очигледен 

е заклучокот дека последиците (од аспект на просечните и медијални примања) за 

вработените лица под 29 години се повисоки од негативните ефекти врз сите вработени 

поединци во државата. Конкретно, падот на просечните месечни нето-примања кај 

младите во jуни во одност на февруари се 2,6 %, а падот на медијалната плата е 5,6 %. На 

ниво на цела држава, соодветните падови се во износ од 1,8 % и 1,4 %. 
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Графикон 2. Стапки на промена на просечната месечна нето-плата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

Графикон 3. Стапки на промена на медијалната месечна нето-плата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП 
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Табела 2: Просечна месечна нето-плата (во денари). 

Месец Млади Сите 

февруари 19815 24334 

март 19252 23750 

април 18699 23212 

мај 19165 23665 

јуни 19290 23897 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Табела 3: Медијална месечна нето-плата (во денари). 

Месец Млади Сите 

февруари 18000 20000 

март 17000 19645 

април 16000 18847 

мај 16226 19293 

јуни 17000 19726 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Примања под минималната плата 

 

Фактот дека бројот на млади кои имале примања не се намалува низ месеците, 

додека нивните примања се намалуваат дава сугестија дека намалувањата се должат 

поради промени на работните договори, а не на губењето на работните места. 

Дефинитивно, младите се тие кои најчесто работат под поинакви услови, како што на 

пример со половина работно време или преку договори за привремена работа. МПИН 

образецот не содржи вакви информации и со тоа ја оневозможува деталната анализа за 

промените на структурата на работните договори кај младите.  Како апроксимација за 

промената на работните договори е искористена промената на бројот на млади кои имале 

примања под минималната плата (минималната плата во истражуваниот период изнесува 

14.500 денари). Причината за нејзина употреба е дека таа ги содржи сите лица чии договори 

преминале од договори на полно работно време во договори на пола работно време и 

примања под минималната. Иако, ова е потценета апроксимација, бидејќи не ги содржи 

сите промени на договори, претставува солидна почетна точка. 

Резултатите, дадени во Табела 4, покажуваат дека бројот на млади кои имале 

примања под минималната плата пораснал од 27.149 во месец февруари до 31.755 во 

месец јуни. Нивното учество во целата популација на млади кои имале примања се 
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зголемил од околу 32 % на околу 37 %. Ова претставува значајно зголемување за толкав 

краток период.      

 

Табела 4. Број на млади со примања под минимална плата. 

Mесец Број на млади % од сите млади 

февруари 27149 31,58 

март 31306 36,36 

април 34278 40,86 

мај 33535 39,88 

јуни 31755 36,99 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

 

Анализа на примања по регион 

 

Анализата од овој дел е посветена на регионите во Република Северна Македонија 

поради очигледниот факт дека тие се карактеризираат со различни социјални и економски 

карактеристики. Поради тоа, може да се очекува дека и пандемијата КОВИД-19 би имала 

различен ефект врз промената на просечните примања во регионите. За таа цел, овој дел е 

фокусиран на динамиката на просечните примањата набљудувана преку нивната промена. 

Резултатите може да се видат во Табела 5 и Графикон 4. Првично, земајќи ги предвид 

првиот и последниот месец од анализата (промена февруари-јуни) може да се заклучи дека 

во Скопскиот регион е опсервиран најмалиот пад на просечните примања на младите, 

додека највисоката стапка на опаѓање е реализирана во Југоисточниот регион од 

приближно 7 %. Како референтна точка, на истата слика за секој регион се претставени и 

промените во просечните нето-примања на сите поединци, без разлика дали спаѓаат во 

групата на млади лица. Првиот момент кој треба да се увиди е дека стапките на опаѓање кај 

сите поединци, без разлика на регионот се пониски отколку оние пресметани за лицата под 

29 години, со исклучок на Скопскиот регион каде негативното влијанието на кризата врз 

младите е поумерено во однос на негативните промени настанати кај сите поединци.   

Дополнително, независно од возраста, највисоката стапка на опаѓање е опсервирана во 

Југоисточниот регион, додека најниската во Североисточниот. 
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Од друга страна, доколку се набљудуваат промените од месец до месец, тогаш она 

што иницијално е евидентно од Табела 4 е дека највисокиот раст кај примањата на младите 

од 6,4 % и највисокиот пад од 9,7 % се опсервирани во Североисточниот регион. 

Најголемата стапка на опаѓање од 9,7 % е забележана во месец април, додека стапката на 

раст од 6,4 % се однесува за наредниот период, односно промената настаната помеѓу април 

и мај. Имено, токму во овој период сите региони бележат одреден раст во просечните 

примања, додека спротивната слика на овој период се високите негативни промени во 

двата периода од кризата и тоа: февруари до март и март до април. Се чини дека промените 

за целиот период наликуваат на претходните два, што води до заклучок за високо 

продолжено влијание на првичниот удар од кризата. 

Графикон 4. Промена на просечни примања по регион (февруари - јуни 2020) 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Табела 5. Промена на просечни примања по регион 

Регион 
март-февр апр-март мај-апр јуни-мај јуни-февр 

Југозападен -0,46 % -3,32 % -1,53 % -0,26 % -2,54 % 

Југоисточен -2,98 % -4,68 % -0,10 % -0,51 % -6,96 % 

Вардарски -2,37 % -6,12 % -1,29 % -2,56 % -4,78 % 

Источен -2,11 % -4,70 % -1,64 % -0,62 % -4,60 % 

Пелагониски -3,71 % -7,79 % -2,42 % -5,21 % -4,32 % 

Полошки -2,85 % -4,13 % -2,18 % -0,78 % -5,58 % 
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Североисточен -3,64 % -9,67 % -6,41 % -3,30 % -4,32 % 

Скопски -3,09 % -0,64 % -2,94 % -0,02 % -0,86 % 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Aнализа на примања по индустрии 
Податоците од УЈП содржат информации за индустријата во која делува 

работодавачот. Овие информации може да бидат искористени за да се анализира 
влијанието на кризата врз младите за секоја индустрија во Република Северна Македонија. 
 

Класификацијата на индустрии која ја користи УЈП е истата што ја користи и 
Државниот завод за Статистика на Република Северна Македонија (NACE). Во оваа анализа, 
класификацијата е разделена до две бројки или околу 100 индустрии. На Графикон 5 се 
прикажани стапките на промени на просечните примања кај младите за секоја индустрија 
во истражуваниот период. Индустриите се подредени по ред според стапката на промена - 
од најниската до најголемата промена меѓу февруари и јуни 2020 година. Може да се 
забележи дека стапките на раст се значително непропорционално распределени и покрај 
тоа што мнозинството од индустрии имаат негативна стапка на раст на примањата, постојат 
и индустрии со позитивен раст во износот на примањата. 
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Графикон 5. Стапки на промена на просечни примања на младите по индустрија 
(февруари - јуни 2020)64. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 
Бидејќи бројот на индустрии е огромен, деталната анализа по индустрии е тема која 

е надвор од доменот на ова истражување. Сепак, во овој дел анализата е фокусирана на 
двете крајности, односно на 5-те индустрии кои биле најлошо погодени од кризата и 5-те 
индустрии од спротивната крајност со највисок позитивен раст во периодот од интерес.  
 

Пет индустрии со најниска стапка на раст - Најниски стапки на раст помеѓу февруари 
и јуни имале следните индустрии: Воден транспорт (50), Објекти за сместување (55), 
Управувачки дејности (70), Дејности за коцкање и обложување (92) и Спортски активности 
(93). Резултатите за овие индустрии се прикажани на Графикон 6. Во сите индустрии е 
опсервиран огромен пад на износот на примањата. Доколку се набљудува целиот период, 
најлошо погодена индустрија е Воден транспорт, додека најмалку погодената од овие 5 е 
индустријата во која компаниите се занимаваат со спортски и рекреативни активности. 

 
64 На x-оската се прикажани кодовите по индустрија. Деталната NACE класификација може да се види тука 
https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi.aspx?id=2.  

https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi.aspx?id=2
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Негативните стапки на промена за овие индустрии се движат од 23 % до 31 %. Сите овие 
индустрии се меѓу оние кои добиле најголема помош во рамките на програмата P1 која 
предвидува финансиска поддршка за исплатата на платите на работниците за април, мај и 
јуни, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по вработен65. 
 
 
Графикон 6. 5 индустрии со најниска стапка на раст на примањата кај младите (февруари 
- јуни 2020). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: 

Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Пет индустрии со највисока стапка на раст - Највисок позитивен раст на примањата 

кај младите во периодот од февруари до јуни. Индустриите кои припааѓаат во оваа група 

се: Шумарство и искористување на шуми (02), Вадење на руди на метал (07), Производство 

на тутунски производи (12), Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 

(39) и Воздуxопловен транспорт (51). Резултатите се може да се видат на Графикон 7. 

 

 
 
 
 

 
65 Повеќе за распределбата на поддршката по индустрии може да се види тука https://www.wfd.org/wp-
content/uploads/2020/09/Efektite-od-Kovid-vrz-MK-ekonomija-MK-2.pdf?fbclid=IwAR0r2jDSUUW-O3GoypWDvRbs2CYe86Ql-
3Wxv9pDRZ8Te6Mx9Imw_yNBxZM.  

https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/09/Efektite-od-Kovid-vrz-MK-ekonomija-MK-2.pdf?fbclid=IwAR0r2jDSUUW-O3GoypWDvRbs2CYe86Ql-3Wxv9pDRZ8Te6Mx9Imw_yNBxZM
https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/09/Efektite-od-Kovid-vrz-MK-ekonomija-MK-2.pdf?fbclid=IwAR0r2jDSUUW-O3GoypWDvRbs2CYe86Ql-3Wxv9pDRZ8Te6Mx9Imw_yNBxZM
https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2020/09/Efektite-od-Kovid-vrz-MK-ekonomija-MK-2.pdf?fbclid=IwAR0r2jDSUUW-O3GoypWDvRbs2CYe86Ql-3Wxv9pDRZ8Te6Mx9Imw_yNBxZM
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Графикон 7. 5 индустрии со највисока стапка на раст на примањата кај младите (февруари 
- јуни 2020) 

 

 

 

 

 

 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Распределба на доход 

 

Промените во распределбата на доходот во една економија помеѓу два периоди се 

анализираат со споредба на движењето на просечниот доход во различните доходовни 

групи во двата периоди. Класичната алатка за споредба се кривите на инциденца на раст 

(КИР), кои го валоризираат растот на просечниот доход во секоја доходовна група (децил). 

Основни КИР - Основните резултати, во кои се употребени податоци за сите поединци под 

29 години и имале примања во периодот од февруари - јуни 2020 година, се прикажани на 

Табела 5. Табелата ги прикажува месечните криви на инциденца како функција од 

доходовната група за секој месец. Дополнително на неа е прикажана и севкупната КИР – 

промената на распределбата на доход во јуни во споредба со февруари и прагот за премин 

во повисока доходовна група.  На пример, вредноста во колоната 80 % - 90 % покажува дека 

за премин од вториот по ред децил со највисоки примања во топ 10 % од примателите во 

Република Северна Македонија потребни се примања над 38.401 денари. 

На ниво на цела држава, може да се заклучи дека: (1) за целокупниот период 

процентуалната промена на примањата во секоја група е негативна и (2) најниската 

доходовна група има најмал пад на доходот, додека најголем пад има втората доходовна 
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група. Кај младите лица преовладуваат истите карактеристики како и кај основните КИР. 

Меѓутоа, резултатите покажуваат дека во сите доходовни групи, падот кај младите е 

значително поголем во споредба со падот прикажан на Графикон 3. Падот е поголем за 

околу 10 % поени во повеќето доходовни група. Единствено во најниската група се 

забележува позитивен раст на примањата, спротивно од основните КИР. 

 

Табела 5. КИР кај млади споредено со ниво на цела Република Северна Македонија 

(февруари-јуни 2020) 

Mесец Доходовна група 

0 %-

10 % 

10 %-

20 % 

20 %-

30 % 

30 %-

40 % 

40 %-

50 % 

50 %-

60 % 

60 %-

70 % 

70 %-

80 % 

80 %-

90 % 

90 %-

100 % 

Сите -3.51 -8.06 -5.68 -7.2 -7.34 -6.35 -5.87 -4.32 -3.74 -7.29 

Млади 
-9.28 -14.58 -11.21 -9.65 -11.05 -12.05 -11.37 -8.03 -7.76 -8.74 

Праг 

за 

преми

н 

(денар

и) 

1450

0 

15000 16240 18409 20335 23180 26537 30006 38401 80437

50 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 

 

Полова структура на КИР - За да се согледа дали имало разлики во примањата за 

време на пандемијата помеѓу младите мажи и жени, направена е дополнителна анализа. 

Имено, по поделбата на лицата во доходовни групи, дополнително тие се поделени на 

мажи и жени. Ова резултира со посебни КИР за мажи и жени. Тие се прикажани на Табела 

6. За споредба, табелата ги содржи и КИР по пол на ниво на цела држава. Половата поделба  

дополнително открива дека во овој период значително повеќе се намалиле примањата кај 

младите жените во споредба со младите мажи, и тоа за околу 3 % поени повеќе во секоја 

доходовна група освен најниската. Разликата на намалувањата на примањата е многу 

поголема кај младите жени во споредба со останатите жени во Република Северна 

Македонија, отколку кај младите мажи во споредба со мажите во Република Северна 

Македонија. Конкретно, стапката на пад на примањата кај младите жени е поголема за 
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речиси 5 % поени во секоја доходовна група, освен најниската, во споредба со останатите 

жени во државава. Кај мажите, стапката на пад на платите е помала за околу 3 % во секоја 

доходовна група. 

 

Табела 6. Полова структура на КИР кај младите во Република Северна Македонија 

(февруари-јуни 2020) 

Mесец Доходовна група 

0 %-

10 % 

10 %-

20 % 

20 %-

30 % 

30 %-

40 % 

40 %-

50 % 

50 %-

60 % 

60 %-

70 % 

70 %-

80 % 

80 %-

90 % 

90 %-

100 % 

Жени 

(сите) -5.93 -9.55 -6.65 -7.66 -9.31 -9.05 -7.33 -4.84 -4.96 -7.04 

Мажи 

(сите) -1.65 -6.77 -4.59 -6.02 -6.03 -4.62 -4.67 -3.67 -3.34 -7.50 

Жени 

(млад

и) 

-5.45 -

18.15 

-

13.97 

-

12.91 

-

13.90 

-

14.42 

-

13.20 

-

10.61 

-

10.56 

-11.90 

Мажи 

(млад

и) 

-5.50 -9.11 -6.30 -9.99 -

10.48 

-9.42 -6.39 -5.06 -7.22 -7.50 

Извор: Пресметки на авторите врз база на податоци од МПИН образецот на УЈП. 
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Заклучок 

 
Оваа анализа имаше за цел да ги испита ефектот на КОВИД-19 кризата врз доходот 

кај младите лица во Република Северна Македонија.  Анализата на податоците од МПИН 

системот на УЈП покажува дека во периодот од февруари 2020 до јуни 2020 година немало 

значајна промена во бројот на млади лица кои имале примања пред и за време на кризата. 

За разлика од ова, се појавуваат значајни разлики во износот на примањата - тие во просек 

се намалиле за повеќе од 7 % во секоја доходовна група. Исто така, процентот на млади во 

вкупниот број на млади кои имале примања под минималната плата се зголемил за повеќе 

од 5 % поени. 

Дополнителната поделба по региони и индустрии покажа дека ефектот на КОВИД-

19 кризата врз доходот кај младите е зависен од географската локација и од областа во која 

е вработен поединецот. Притоа, побогатите региони и индустриите кои се помалку трудо-

интензивни се и послабо погодени. Демографската поделба откри дека младите жени 

имале значително поголем пад на примањата за време на првиот бран на пандемијата од 

мажите и постарите лица. 

 

Општо гледано, резултатите покажуваат дека ефектот на КОВИД-19 кризата врз 

примањата на младите е во насока на зголемување на нееднаквоста помеѓу нив и 

останатите демографски групи. Ова понатаму значи и дека наредните мерки за поддршка 

треба да бидат дизајнирани на таков начин што ќе обезбедат поголема нивна заштита. 
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ТРЕТ ДЕЛ: 

ПРЕПОРАКИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА ПОЗИЦИЈАТА НА МЛАДИТЕ ПРИ КОВИД-19 КРИЗАТА 

Група младински организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Работната мрежа „Млади во криза“ работеше на мапирање на најголемите 
проблеми и предизвици на младите во областите: (1) Невработеност и економски ефекти, 
(2) Образование, (3) Психо-социјални и здравствени последици и (3) Младинско учество. 
Покрај МОФ, РЕАКТОР и ЗМАИ, во креирањето на овие препораки се вклучија: ХЕРА, Центар 
за интеркултурен дијалог (ЦИД), Сојузот на извидници, Младински сојуз – Крушево, 
Здружение за едукативен развој Еквалис-Скопје, Писхотерапика, ХОПС, Националниот 
младински сојуз на Македонија, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Здружение за 
социјални иновации „АРНО“. Секоја од овие организации е на дневно ниво во 
комуникација со младите луѓе и активно ги следи чекорите и политиките на националните 
институции, оттука и потребата, на едно место да се стават клучните предизвици кои се дел 
од секојдневието на младите.  
 

На самиот почеток на кризата, во април 2020 година, oвие организации го 
изработија првиот документ со препораки до институциите именуван: „Млади во криза – 
итни препораки за намалување на негативните ефекти од КОВИД-19 кризата врз 
младите“66. Документот содржеше 48 конкретни препораки до државните институции, кои 
имаа итен карактер, односно целеа да дадат брз одговор на импликациите од здравствено-
економската криза врз добросостојбата на младите. Од овие препораки, осум беа 
спроведени во форма на мерки и политики од државните институции (односно 16,6 % од 
препораките).  
  
  Препораките во овој документ, претставуваат надградување на документот од 
април, па оттаму и е именуван „Млади во криза 2.0“, произлезени од подетална анализа 
на политиките посветени на младите за време на кризата, промените во поглед на 
примањата и вработувањето на младите и искуствата на организациите на терен. Покрај 
изработката на анализите, во последните месеци организациите од оваа иницијатива 
повеќе состаноци и средби како и консултации во форма на тркалезна маса за креирање 
предлог-мерките со кои ќе им се помогне на младите, кои ќе ги прочитате во продолжение. 
Препораките имаат за цел да им посочат на надлежните институции кои се барањата на 
граѓанските организации, а со цел обезбедување на намалување на ефектите на 
невработеноста на младите, овозможување на психо-социјална поддршка на младите, 

 
66 Млади во криза. Итни препораки за намалување на негативните ефекти од Ковид-19 кризата врз младите“, Група 
граѓански организации, април 2020 година достапно на https://reactor.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Mladi-vo-
kriza.pdf 
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обезбедување на образование кое е пристапно и достапно за сите млади и гарантирање на 
можности за младинско вклучување и ангажирање за време на пандемијата.  
 
 
Препораките се поделени во следните области:  
I. Невработеност и економски ефекти; 
II. Образование; 
III. Психосоцијални и здравствени последици и 
IV. Младинска ангажираност и волонтирање. 
 
 

ГЕНЕРАЛНА ПРЕПОРАКА 
 

Групата организации „Млади во криза“ упатуваат генерална препорака до сите 
надлежни институции, односно оние под чија надлежност се креирањето и 
спроведувањето на мерките, да работат повеќе на нивната меѓусебна координација во 
смисла на поголема соработка кога станува збор за спроведување на мерките, но и 
поголема меѓу институционална соработка во смисла на обезбедување и размена на 
податоци. Оваа препорака произлегува од фактот што тимот којшто работеше на 
документот се соочи со потешкотии во обезбедување на податоците, каде што одредени 
институции повеќепати ги препраќаа меѓу себе барањата за пристап до информации до 
слободен карактер, префрлајќи си ја одговорноста, што резултираше со недостаток со 
точни бројки и информации за одредени владини мерки. Оттаму, сметаме дека за 
соодветен фокус и организација околу политиките за млади во време на КОВИД-19, 
потребно е формирање на координативно тело за младински прашања помеѓу 
институциите кои делуваат во оваа област и детално и јасно утврдување на надлежности 
на институциите кога станува збор за спроведување на мерките во врска со младите. 
Финално, препорачуваме  надлежните институции да го следат исполнувањето на мерките 
преку нивната целесообразност и ефективност, а во насока на намалување на ефектите од 
пандемијата врз младите луѓе. Потребно е институциите да стекнат институционална 
меморија, пракса и знаење за во идно навремено и ефективно делување за да се 
превенираат штетите и лошите искуства врз младите.  
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I.  Невработеност и економски ефекти 
 

  Eден од најголемите ефекти предизвикани од пандемијата, а на страна од 

здравствените, се економските ефекти кои ги предизвика истата. Голем број луѓе се соочија 

со намалување на нивниот месечен доход, промена или губење на работното место. Како 

што покажува анализата, голем од оваа група претставуваат младите луѓе кои се покажа 

дека се една од најранливите категории. Заклучоците од анализата на ЗМАИ навестуваат 

дека погоденоста кај младите не се должи единствено на прекинување на работни 

договори, туку и на промена на условите во кои тие работат (намалени примања). 

Препораките подолу имаат за цел да ги намалат негативните економски ефекти на 

младите, а со цел подобрување на нивниот социо-економски статус. Дополнително, 

анализата покажува дека е неопходно да се земат предвид регионот и индустријата во која 

се активни младите при конструирање на економските мерки. 

 

1. Мерки за олеснување на младинското (ре)вработување 
 
 Препорачуваме државата да води сметка за сите млади кои ја изгубиле работата за 

време на кризата. Овие лица потребно е да се опфатат со мерки за вработување, 

доквалификување или преквалификување во најскоро време по губењето на нивното 

работно место. По примерот на ваучер за домашни производи и ИТ обуки, препорачуваме 

во рок од 6 месеци од прекинувањето на работниот ангажман да се обезбеди финансиска 

поддршка на овие млади. Во оваа препорака ги вбројуваме и мерките кои треба да ги 

креираат, односно спроведат Агенцијата за вработување на Северна Македонија и 

Министерството за труд и социјална политика, а се однесуваат на олеснување на 

давачките на работодавците кои ќе вработат млади лица. Препорачуваме да бидат 

предвидени конкретни мерки за младинско (ре)вработување во оперативниот план за 

вработување за 2021 на Агенцијата за вработување која сѐ уште не е изготвена.  

 

2. Поврат на персонален данок кај младите лица 

 Препорачуваме државата да креира и спроведе политика со која младите луѓе, 

односно лицата до 29 години кои се вработени ќе бидат ослободени од плаќање на 

персоналниот данок. Начинот на којшто би се спровело тоа е така што работодавците ќе 

го плаќаат данокот за своите вработени, а државата тој износ директно ќе го врати на 

младите луѓе кои се вработени. Со ова се овозможува поголема потрошувачка моќ на 

младите, зголемени лични приходи и поголема мотивираност за конкурирање на пазарот 

на трудот.  

 

3. Поддршка за млади уметници и културни работници  

 Оваа поддршка е неопходна поради тоа што голем дел од младите уметници и 

културни работници се самостојно ангажирани, без постојано вработување и извор на 

приходи.  Препорачуваме да се обезбеди финансиска поддршка на месечно ниво на оваа 

категорија млади кои од почетокот на кризата до денес имаат сериозно отежнати услови 
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за наоѓање на ангажман или пак вработување. Препорачуваме по примерот на начинот на 

кој се покриваат месечните плати на вработените во рамки на деловните субјекти кои 

имаат намалени приходи поради кризата, да се направи покривање и на оваа  месечна 

поддршка за младите уметници и културни работници, а како надлежни институции за овој 

процес би ги навеле Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална 

политика и Министерството за финансии. 

 

4. Изработка на меѓу-институционален план за вработување на млади 

 Потребно е да се направи документ (план или стратегија) во кој ќе бидат содржани 

конкретни мерки за превенција, но и за санација на негативните економски ефекти врз 

младите. Особено е важно државата системски да пристапи на овој проблем, во смисла 

на поголема меѓусекторска и меѓуинституционална соработка, а со цел добивање на 

целосни податоци и бројки врз основа на кои ќе се креираат специфични мерки кои би ги 

спровеле надлежните институции.  

 

5. Превенирање на последиците од младинска невработеност во      најпогодените 
сектори  

 Со оглед на тоа што оваа криза одредени сектори (пр. угостителство, туризам) ги 

погоди значително повеќе од останати сектори (пр. ИТ секторот), препорачуваме 

надлежните институции да направат процена на состојбите и да креираат мерки кои ќе 

влијаат на директно намалување на последиците по сектори.  

 

6. Заштита на плата  

 Со цел да се гарантира стабилност во приходите на младите по основ на плата, 

препорачуваме да се воспостават механизми кои ќе го ограничат намалувањето на 

платите при промена на работните договори или потпишување на нови договори за 

вработување на истото работно место.  

 

7. Ваучери за домашна потрошувачка на оние млади на кои им се најпотребни  
 

  Ваучерите за домашна потрошувачка е потребно да бидат доделени на оние кои 

најмногу им се потребни. Имајќи го ова на ум, препорачуваме ваквите видови на мерки каде 

што граѓаните добиваат еднократна парична помош да бидат исклучиво наменети за оние 

граѓани кои имаат ниски примања или се дел од семејство или заедница со ниски примања. 

Со ова државата ќе може да одвои повеќе средства за секое индивидуално лице, но и 

најважно средствата ќе завршат онаму каде што највеќе ќе бидат потребни. Економскиот и 

финансискиот статус на лицата, односно семејствата можат да бидат проверени, односно 

дознаени со помош на Управата за јавни приходи која треба да биде еден од клучните 

партнери во креирање на оваа мерка.  
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II. Образование 
 

  Пандемијата несомнено придонесе кон тектонски промени во сите сфери на 

општественото живеење. Најголемата промена со која се соочија младите е  преминот на 

образовниот систем од офлајн во онлајн сферата. Дел од младите луѓе за жал се соочија      

со неможност на следење на наставата поради недостаток од технички уреди. Идејата на 

овие препораки е со цел унапредување на квалитетот на образовниот процес за време на 

вакви вонредни ситуации, а со цел обезбедување на правото на еднакво образование на 

сите. Дополнително напоменуваме воведување на сеопфатното сексуално образование во 

сите степени на образование е уште еден начин државата да докаже дека е грижлива за 

секој млад човек и сите млади имаат подеднакво пристап до информации кои се неопходни 

за нивното физички и ментално здравје. 

      

1. Грижа сите деца да добијат пристап до образование во услови на пандемија 
 

Процена на бројката на ученици кои не следат настава поради тоа што немаат 

интернет/технологија и обезбедување услови за учество во образовниот процес 

 

  Имајќи го предвид сериозниот предизвик со кој се соочи државата при 

спроведување на далечинската настава, а во смисла на немање пристап на сите ученици 

до далечинската настава, државата веднаш мора да направи детална анализа за да го 

утврди бројот на ученици кои поради недостаток на технички помагала не се во можност 

да ја следат наставата. Со ова државата ќе има конкретни индикатори врз основа на кои 

ќе може да направи соодветна политика во насока на решавање на проблемот.  

 

Мапирање и вклучување на деца кои не се во образовен систем 

 

  Основното и средното образование се задолжителни за сите граѓани во државата. 

Меѓутоа, сѐ уште се соочуваме со проблемот на деца кои се надвор од образовниот процес 

и за кои не се водат постапки за вклучување во образование. Потребно е МОН, во 

соработка со МТСП и МВР да направи детална анализа и мапирање на овие деца, а со цел 

располагање со точен број врз основа на кој потоа може да се креираат политики, решенија 

и мерки за нивно (ре)вклучување во образовниот процес.  

 

2. Обезбедување на еднаквост во  пристапот до образование на ученици со 
попреченост и ученици од помалку бројните етнички заедници 

  Потребно е да се осигура брз и еднаков пристап преку законските и процедуралните 

услови, за сите ученици кои имаат потреба да можат да добијат образовни асистенти, а со 

цел непречен пристап до образование. За да се обезбеди еднаков пристап до образование 

на сите ученици потребно е зголемување и на нивото на инклузивност во образовниот 

процес преку обезбедување на учебници со брајово писмо и онлајн достапни образовни 

содржини на знаковен јазик. Образовните содржини на Националната платформа за 

далечинско учење ЕДУИНО беа недостапни и на мајчините јазици на некои од задниците 
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во државата, односно истите не беа достапни на влашки и ромски. Истото беше потврдено 

и со одлука на Народниот правобранител каде што, врз основа на претставка поднесена 

од граѓански активист, е констатирано дека на учениците од ромска и влашка заедница се 

дискриминирани поради недостапноста на наставата на нивниот мајчин јазик.67 

 

  Образовните содржини кои се емитуваат на националната телевизија МРТ (ТВ 

Училница) и образовната платформа ЕДУИНО, сѐ уште не се приспособени и за учениците 

со оштетен слух со што овие ученици се доведуваат во неповолна и неправична положба 

и им е оневозможено правото да ги следат образовните содржини на образовната 

платформа ЕДУИНО. МОН и МТСП треба приоритетно да го решат овој недостаток, а со 

цел зголемување и подобрување на инклузивноста во образовниот процес.  

 

3. Дигитализација на образовните содржини 
 
  Потребно е значајните образовните содржини како учебниците и учебните помагала 

во основното, средното и високото образование да се дигитално достапни, на самата 

страна на Министерството за образование и наука, ЕДУИНО платформата, универзитетот 

или училиштата. Со ова ќе се осигура олеснет пристап на учениците и студенти до 

наставните содржини. Препорачуваме Министерството за образование и наука да ги 

обезбеди потребните авторски права на учебниците за креирање на онлајн дата-база од 

образовните содржини, а во соработка со државните универзитети да направи дата-бази 

од образовни содржини во високото образование.      

 

4. Обезбедување на дополнителни и воннаставни активности 
 
  Во услови кога младите луѓе имаат минимален контакт со своите наставници, 

поради тоа што не посетуваат физичка настава, потребно е образовните власти да 

овозможат дополнителни активности за подобрување на целокупниот образовен процес. 

Оттука, потребно е овозможување на тутори за оние ученици кои имаа потешкотии при 

совладување на учебниот материјал, како и консултации и дополнителни часови за 

спремање за матурските испити. Образовните власти треба да се фокусираат и на 

овозможување поголем простор за воннаставни активности преку вклучување на 

активности од неформалното образование кои се првично креирани за развој на критичко 

размислување, организирање на младите и поттикнување на социјален ангажман како што 

се отворени онлајн предавања, онлајн школи и слични активности. 

 

5. Креирање безбедна онлајн средина за наставници и ученици  

 
  Потребно е да се работи на безбедна онлајн средина преку  интерни протоколи за 

опфаќање на овој аспект од онлајн наставата. Препорачуваме Министерството за 

образование и наука во соработка со граѓанските организации и државните институции кои 

 
67 https://civilmedia.mk/mahmut-narodniot-pravobranitel-utvrdi-diskriminatsija-i-bara-od-mon-da-vovede-
romski-i-vlashki-jazik-vo-natsionalnata-platforma-za-dalechinsko-uchene/ 
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работат на ова поле - да креираат јасни насоки и обврзувачки протоколи за непречено 

спроведување на онлајн наставата. Овие протоколи треба да бидат предмет на дискусија 

на наставничките совети и споделени на класните часови со цел и учениците и 

професорите да се чувствуваат безбедно за време на спроведувањето на онлајн 

наставата. Дополнително, потребно е и организирање на редовни предавања/обуки за 

меѓуврсничкото насилство во киберпросторот, како и координација на образовните 

установи со центрите за социјална работа, здравствените установи, полицијата, локалната 

самоуправа, здруженијата и други засегнати страни во превенцијата и заштитата од 

меѓуврсничко насилство во училиштата и онлајн просторот. 

 

 

III. Психо-социјални и здравствени последици 

 

  Речиси една година младите живеат во целосно ново секојдневие, без своите 

примарни мрежи на поддршка и со намалени контакти. Имајќи ги предвид развојните 

процеси низ кои поминува оваа група, но и главните промени кои се случуваат за младите 

потребно е да се преземат итни мерки што ќе обезбедат поддршка за личниот развој и 

криза на младите. Влијанието кое социјалните случувања го имаат врз развојот на младите 

е пресудно за нивниот квалитет на живот и општествен ангажман. Дури и во услови без 

здравствена криза, младите од помалите градови имаат сериозно посиромашен избор (ако 

имаат избор воопшто) на културни настани, а со настапувањето на кризата целосно е 

занемарен овој сегмент од младинскиот развој. 

 

  Токму во оваа насока се и издвоените препораки кои организациите ги издвоија во 

областа психо-социјални и здравствени последици. Фокусот на препораките е првенствено 

ставен на достапност на мрежи и механизми за поддршка на одржувањето на менталното 

здравје на младите, но и обезбедување на системи на кои младите ќе можат непречено и 

бесплатно да се обраќаат. 

 

  Што се однесува на квалитетот на живот на локално ниво препораките целат на 

обезбедување на културни и едукативни активности за младите во нивните градови и 

општини, кои во исто време ќе се организирани во согласност со здравствените протоколи 

против КОВИД-19. 

 

1. Обезбедување психолошка поддршка на учениците од страна на стручните 
служби 
 

Во услови кога средношколците и повеќето од учениците во основните училишта 

наставата ја следат целосно од дома, имаат помалку контакт со училиштата и психолошко-

педагошките тимови, потребно е да се обезбеди информираност и достапност на 

училишните психолози за средби со учениците. Она што првично треба да се направи е 

информирање на учениците во сите класови низ училиштата за механизмите преку кои 

можат да се обратат до психолозите во училиштата, а во исто време и да се креира и 
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обезбеди простор на онлајн платформите за образование на кој ќе може да се случуваат 

овие средби на барање на учениците и по препораки на професорите. Стручните служби 

како психолозите и педагозите треба да бидат подостапни за учениците, нивните контакти 

да бидат на веб-страниците на училиштата и да им овозможуваат и простор за сесии и 

разговор, а со цел подобрување и зачувување на менталното здравје. Препорачуваме 

Бирото за развој на образование во соработка со МОН да изработи насоки за давање 

психолошка поддршка на учениците. Усвојување на дополнителни правила/протоколи во 

училиштата со кои ќе се препознаат дискриминацијата и меѓуврсничкото насилство врз 

основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет.      

 

2. Обезбедување на сервис (линија) за психолошка поддршка  

  Со оваа препорака, а следејќи го примерот на креирањето на линија за психолошка 

поддршка на КОВИД-19 пациентите, се цели на креирање на телефонска линија за 

психолошка поддршка на млади, која ќе работи на национално ниво. Психолошкото 

советување е потешко достапно за младите во помалите градови, а средствата кои се 

потребни за покривање на овие сесии за советување не секогаш се во рамки на буџетот на 

младите.  

  Целта на препораката е преку бесплатен повик, младите кои се наоѓаат во криза, 

имаат потреба да поразговараат со психолози и професионални лица да можат да ја 

искористат оваа линија. Надлежни институции кои треба да ја креираат и спроведат оваа 

мерка се Министерството за здравство, Агенцијата за млади и спорт како и Министерството 

за труд и социјална политика. 

 

3. Креирање на психоедукативна веб-платформа за млади 

  Целта на ваквата платформа би била младите да имаат можност да се 

информираат за психоедукативни содржини и да имаат пристап до ресурси креирани од 

експерти како и достапност до проекти на теми релевантни за младинскиот развоен 

период, како и начини за справување со одредени вознемирувачки ситуации.  

 

4. Обезбедување на културно забавни активности според ковид протоколи  

  Во насока на подобрување на квалитетот на животот на младите на локално ниво, 

зголемување на можностите за социјална интеракција и следење на културните случувања, 

препорачуваме на локално ниво да се поддржат уметници и изведувачи на културни 

настани, во согласност со препораките за заштита на здравјето од КОВИД-19. За оваа цел 

е добро да се оствари соработка со домовите на култура и преку отворени повици да се 

размисли за креирање на локални и регионални проекти кои ќе бидат од корист и интерес 

на младите. Како надлежни институции кои треба да ја креираат и спроведат оваа мерка 

се Министерството за култура и локалните самоуправи.  
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5. Отворање и поддршка на постоечките шелтер центри - за советување и заштита 

на жртвите на семејно и сексуално насилство  
 

  Имајќи ја предвид позицијата на жртвите на семејно и сексуално насилство 

препорачуваме кризата да не ги става во сенка на случувањата овие категории на млади 

граѓани. Оттука препорачуваме локално информирање за поддршката и заштитата од овој 

вид на насилство. Препорачуваме поддршка на постоечките и отворање на нови (каде што 

има потреба) шелтер центри кои ќе им бидат достапни на младите жртви на овие видови 

насилство, а како надлежна институција за спроведување на оваа мерка го препорачуваме 

Министерството за труд и социјална политика.  

 

 

IV. Младинска ангажираност и волонтирање 

 
  На почетокот на 2020 година нашата земја конечно доби закон кој гарантира 

младинско учество и истото го пропишува на локално и национално ниво. Законот за 

младинско учество и младински политики беше донесен во јануари минатата година, но за 

жал освен отворениот регистар за младински организации и организации за млади сè уште 

доцни имплементацијата на останатите пропишани процеси во ова законско решение. 

 

  Препораките во ова поглавје од документот имаат за цел да потсетат на обврските 

на институциите во областа на вклучување на младите во процеси на донесување на 

одлуки, но и да ја истакнат потребата на системскиот пристап кон поддршка и охрабрување 

на волонтерство кај младите. 

 

1. Имплементација и мониторинг на Закон за младинско учество и младински 
политики 
 

  За да се обезбеди ефикасна имплементација на Законот за младинско учество и 

младински политики, а уште поважно и за да се обезбеди квалитетно младинско 

организирање и претставување, препорачуваме Агенцијата за млади и спорт како 

надлежна институција за спроведување на овој закон да започне што поскоро со 

имплементацијата на законот, а со цел овозможување на законски загарантираното 

младинско учество. 

 

2. Креирање на нова национална стратегија за млади  
 
  Моменталната национална стратегија за млади е со истечен рок за имплементација 

и истата не е повеќе обврзувачки документ за институциите и не одговара на моменталните 

потреби на младите. Потребно е  да се креира меѓу-секторски документ во кој ќе бидат 

вклучени и младинските организации и организациите за млади кој ќе дефинира 

приоритети во за младите и ќе ги адресира последиците кои КОВИД-19 кризата ги остава 

врз младинското секојдневие. 
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3. Поддршка на младински и организации за млади  
 
  Препорачуваме Агенцијата за млади и спорт и Владата на Република Северна 

Македонија да продолжат со поддржувањето на младинските и организациите за млади. 

Тука е особено значајно да се потенцира потребата за избирање на клучни области во кои 

ќе бидат финансирани проекти за младинските и организациите за млади. Преку процена 

на моменталната состојба на овие организации и областите во кои треба најмногу да се 

работи, АМС и Владата треба да издвојат буџет и да го следат квалитетот на 

имплементираните активности од страна на поддржаните организации.  

 

4. Креирање на политики за млади и вклучување на младите и младинските 
организации во процесот на креирање на младински политики. 
 

  Имајќи предвид дека голем дел од мерките беа креирани како чадор политики, 

односно политики кои беа наменети за поголема група на луѓе, потребно е младите да 

бидат вклучени во процесите на креирање на политики кои директно се однесуваат на нив, 

а од областа на образованието, невработеноста, менталното здравје и слично.  

 

 
 
 



АНЕКСИ 
  
АНЕКС 1 – Табела со поднесени барања за пристап до информации од јавен карактер и добиени одговори од институции 
 

  Институција Прашање Одговор 

1 Министерство 
за 

земјоделство, 
шумарство и 

водостопанство 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“: -Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за 
земјоделците - нови приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 
година“? 
 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Препратено до Развојна банка на Северна 
Македонија АД Скопје. 

2 Министерство 
за образование 

и наука 

Во поглед на мерката „парична поддршка за млади до 6.000 денари“, наменета за 
покривање на партиципација во Универзитет или за сместување во студентски, 
ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и 
средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства предвидени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020? - Колку млади лица на возраст до 29 
години ја искористиле оваа мерка? 

Вкупен износ на средства предвидени за 
реализација на мерка согласно со Уредба со 
законска сила за плаќање на дел од 
партиципацијата во трошоците за студирање за 
студенти, партиципација за сместување во 
студентски дом и партиципација на трошоците за 
приватно сместување на студенти чие 
образование се финансира од буџетот на 
Република Северна Македонија, а се од семејни 
домаќинства со низок доход, за време на 
вонредна состојба изнесува 6.000.000 денари. 
Додека вкупен износ на реализирани средства, 
односно исплатени средства за оваа намена 
изнесува 5.784.000 денари за партиципација во 
трошоците за студирање и 84.000 денари за 
партиципација за сместување во студентски дом. 
972 студенти ја искористиле оваа мерка. 
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3 Министерство 
за образование 

и наука 

Во поглед на мерката „ Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки, 
тренинзи и курсеви за ИТ и дигитални вештини за млади“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Вкупниот износ на средства определени за 
реализација на оваа мерка е 150.000.000 денари. 
Вкупниот износ на реализирани средства изнесува 
47.524.080 денари. 2.136 млади лица ја 
искористиле оваа мерка. 

4 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „обезбедена минимална плата за самостојни уметници за 
месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура“: 
 
-Колкава е вкупната сума на средства планирани за оваа мерка?  
-Колкава е вкупната сума на средства издвоени за оваа мерка во 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка во 2020 година се млади до 29 години? 

Вкупната сума за оваа мерка не беше 
прецизирана, беше објавен јавен повик  и сите кои 
ги исполнуваа условите во повикот требаше да 
добијат финансиска помош, средствата беа 
обезбедени преку Фондот за помош и поддршка 
за справување со кризата предизвикана од 
вирусот Ковид-19 (средствата во Фондот беа 
обезбедени преку донации) 2. За оваа мерка беа 
исплатени 87.000 денари. 3. 1 лице. 

5 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката помош за спортистите „За сите спортски работници вработени 
во спортските здруженија, владата ќе обезбеди минимална плата од 14.500 денари 
за април и мај“: 
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Помош за спортистите“ во текот 
на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Помош за спортистите“ во текот на 
2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица, до 29 години? 

Барањето е препратено до Агенција за млади и 
спорт. 
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6 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните што 
останале без работа поради кризата“, во висина од 50 % од просечната плата на 
работникот: 
 
-Кој е вкупниот број на лица кои биле корисници на оваа мерка од периодот на 
донесување на мерката до декември 2020 година?  
-Колку од лицата кои биле корисници на оваа мерка се млади лица на возраст до 29 
години? 

Препратено до Управа за јавни приходи,  
Министерство за труд и социјална политика и 
Агенција за вработување. 

7 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „парична поддршка за млади до 6.000 денари“, наменета за 
покривање на партиципација во Универзитет или за сместување во студентски, 
ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и 
средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи:  
 
-Кој е вкупниот износ на средства предвидени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
-Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука на Република Северна Македонија. 

8 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „платежна картичка за млади, во вредност од 3.000 денари за 
домашни производи и услуги“:  
 
-Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
-Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади?  
-Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука на Република Северна Македонија и 
Министерство за финансии. 
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9 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки, 
тренинзи и курсеви за ИТ и дигитални вештини за млади“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука на Република Северна Македонија. 

10 Генерален 
Секретаријат 
на Влада на 
Република 

Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“:  
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година”? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Препратено до Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на Република 
Северна Македонија. 

11 Министерство 
за труд и 
социјална 
Политика 

Во поглед на мерката „месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните што 
останале без работа поради кризата“, во висина од 50 % од просечната плата на 
работникот: 
 
- Кој е вкупниот број на лица кои биле корисници на оваа мерка од периодот на 
донесување на мерката до декември 2020 година?  
- Колку од лицата кои биле корисници на оваа мерка се млади лица на возраст до 29 
години? 

Нема одговор. 
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12 Министерство 
за труд и 
социјална 
политика 

Во поглед на мерката „парична поддршка за млади до 6.000 денари“, наменета за 
покривање на партиципација во Универзитет или за сместување во студентски, 
ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и 
средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства предвидени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Нема одговор. 

13 Министерство 
за труд и 
социјална 
политика 

Во поглед на мерката „платежна картичка за млади, во вредност од 3.000 денари за 
домашни производи и услуги“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Нема одговор. 

14 Министерство 
за труд и 
социјална 
политика 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“:  
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Нема одговор. 

15 Министерство 
за труд и 
социјална 
политика 

- Која e стапката на невработеност и вработеност за првиот и третиот квартал во 
2020 година?  
- Која е стапката на невработеност и вработеност на лицата од 15-29 години за 
првиот и третиот квартал во 2020 година?  
- Колку лица на возраст од 15-29 години ја изгубиле работата од март 2020 до 
септември 2020 година? 

1. Стапката на невработеност во прв квартал 2020 
година изнесувала 16.5 додека во трет квартал е 
16.5. Стапката на вработеност во прв квартал 2020 
година изнесувала 48.1, додека во трет квартал е 
46.6.    
2. Стапката на невработеност на лицата од 15-29 
години во прв квартал 2020 година изнесувала 
27.3, додека во трет квартал е 31.2. Стапката на 
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вработеност на лицата од 15-29 години во прв 
квартал 2020 година изнесувала 35.7, додека во 
трет квартал е 32.3.    
3.Министерството за труд и социјална политика не 
располага со податоци колку лица на возраст од 
15-29 години ја изгубиле работата од март 2020 до 
септември 2020 година. 

16 Агенција за 
вработување 
на Северна 
Македонија 

Во поглед на мерката „месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните што 
останале без работа поради кризата“, во висина од 50 % од просечната плата на 
работникот: 
 
- Кој е вкупниот број на лица кои биле корисници на оваа мерка од периодот на 
донесување на мерката до декември 2020 година?  
- Колку од лицата кои биле корисници на оваа мерка се млади лица на возраст до 29 
години? 

Право на паричен надоместок оствариле 3.123 
невработени лица од кои 976 невработени лица се 
на возраст до 29 години. 

17 Агенција за 
вработување 
на Северна 
Македонија 

- Која e стапката на невработеност и вработеност за првиот и третиот квартал во 
2020 година?  
- Која е стапката на невработеност и вработеност на лицата од 15-29 години за 
првиот и третиот квартал во 2020 година?  
- Колку лица на возраст од 15-29 години ја изгубиле работата од март 2020 до 
септември 2020 година? 

Првите две прашања се препратени до Државниот 
завод за статистика. Во однос на третото барање - 
Во Агенцијата за вработување на Република 
Северна Македонија со состојба на 30.9.2020 
година евидентирани се 14.819 невработени лица 
по основ на прилив од работен однос, за кои 
престанокот, односно одјавата од задолжително 
социјално осигурување е регистрирана во 
периодот март-септември 2020 година, од кои на 
возраст до 29 година  евидентирани се 3.437 лица. 

18 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „месечна плата (паричен надоместок) за граѓаните што 
останале без работа поради кризата“, во висина од 50 % од просечната плата на 
работникот: 
 
- Кој е вкупниот број на лица кои биле корисници на оваа мерка од периодот на 
донесување на мерката до декември 2020 година?  
- Колку од лицата кои биле корисници на оваа мерка се млади лица на возраст до 29 
години? 

Препратено до Генерален секретаријат на Влада 
на Република Северна Македонија.  
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19 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „парична поддршка за млади до 6.000 денари“, наменета за 
покривање на партиципација во Универзитет или за сместување во студентски, 
ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и 
средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства предвидени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година? 
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука. 

20 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „платежна картичка за млади, во вредност од 3.000 денари за 
домашни производи и услуги“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

За оваа мерка се издвоени 270,942,000 денари, 
реализирани се 242,349,00 денари а мерката ја 
искористиле 80.783 лица. 

21 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки, 
тренинзи и курсеви за ИТ и дигитални вештини за млади“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука. 

22 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „обезбедена минимална плата за самостојни уметници за 
месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура“: 
 
-Колкава е вкупната сума на средства планирани за оваа мерка?  
-Колкава е вкупната сума на средства издвоени за оваа мерка во 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка во 2020 година се млади до 29 години? 

Препратено до Генерален секретаријат на Влада 
на Република Северна Македонија.  
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23 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“:  
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Препратено до Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на Република 
Северна Македонија. 

24 Министерство 
за финансии 

Во поглед на мерката помош за спортистите „За сите спортски работници вработени 
во спортските здруженија, владата ќе обезбеди минимална плата од 14.500 денари 
за април и мај“: 
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Помош за спортистите“ во текот 
на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Помош за спортистите“ во текот на 
2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Препратено до Генерален секретаријат на Влада 
на Република Северна Македонија.  

25 Агенција за 
млади и спорт 

Во поглед на мерката „платежна картичка за млади, во вредност од 3.000 денари за 
домашни производи и услуги“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Нема одговор. 

26 Агенција за 
млади и спорт 

Во поглед на мерката „Ваучери до 30.000 денари за кофинансирање на обуки, 
тренинзи и курсеви за ИТ и дигитални вештини за млади“:  
 
- Кој е вкупниот износ на средства определени за реализација на оваа мерка за 2020 
година?  
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Нема одговор. 
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27 Агенција за 
млади и спорт 

Во поглед на мерката „обезбедена минимална плата за самостојни уметници за 
месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура“: 
 
- Колку од корисниците на оваа мерка во 2020 година се млади до 29 години? 

Нема одговор. 

28 Агенција за 
млади и спорт 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“:  
 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Нема одговор. 

29 Агенција за 
млади и спорт 

Во поглед на мерката помош за спортистите „За сите спортски работници вработени 
во спортските здруженија, владата ќе обезбеди минимална плата од 14.500 денари 
за април и мај“: 
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Помош за спортистите“ во текот 
на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Помош за спортистите“ во текот на 
2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години 

Ве информираме дека Агенцијата за млади и 
спорт од програмата П1 која се однесува на: 
-мерки за справување со COVID-19 кризата за 
обезбедување финансиска поддршка за 
спортисти, стручни лица од областа на спортот и 
спортска администрација за време на вонредна 
состојба се исплатени вкупно 24.969.000,00 
денари, на вкупно 855 лица. Од вкупниот број 
спортисти, спортски работници и спортска 
администрација 560 лица се на возраст до 29 
години и според европските насоки 
влегуваат во категорија „млади лица“. 

30 Министерство 
за Економија 

Во поглед на мерката „Поддршка на земјоделците – нови приходи од плодната 
македонска земја“: 
 
-Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за земјоделците - 
нови приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година“? 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година”? 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

Препратено до Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на Република 
Северна Македонија. 
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31 Министерство 
за култура 

Во поглед на мерката „обезбедена минимална плата за самостојни уметници за 
месеците април и мај, како и придонеси преку Министерството за култура“: 
 
-Колкава е вкупната сума на средства планирани за оваа мерка? 
-Колкава е вкупната сума на средства издвоени за оваа мерка во 2020 година? 
-Колку од корисниците на оваа мерка во 2020 година се млади до 29 години? 

Вкупно за мерката се издвоени 4.089.000 денари, 
а опфатени се 142 уметника. Реализиран износ за 
2020 е 4.118.000 денари. Министерството за 
култура не располага со информации за возраста 
на корисниците. 

32 Државен 
Студентски 

Дом - Скопје 

Во поглед на мерката „парична поддршка за млади до 6.000 денари“, наменета за 
покривање на партиципација во Универзитет или за сместување во студентски, 
ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и 
средношколци кои доаѓаат од семејства со ниски приходи: 
 
- Кој е вкупниот износ на средства предвидени за реализација на оваа мерка за 
2020 година? 
- Кој е вкупниот износ на реализирани средства, односно исплатени средства за 
парична помош на млади до декември 2020 година?  
- Колку млади лица на возраст до 29 години ја искористиле оваа мерка? 

Препратено до Министерство за образование и 
наука. 

33 Развојна Банка 
на Северна 

Македонија АД 
Скопје 

Колку средства вкупно се планирани за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година“? 
 
-Колку средства вкупно се издвоени за мерката „Поддршка за земјоделците - нови 
приходи од плодната македонска земја во текот на 2020 година?” 
-Колку од корисниците на оваа мерка биле млади лица до 29 години? 

• Согласно со оваа мерка Развојна Банка на 
Северна Македонија АД Скопје стави на 
располагање 5 милиони евра поволни кредити 
преку кредитната линија за поддршка на микро, 
малите и средните претпријатија кои вршат 
примарно производство, преработувачите и 
извозот на примарни и преработени земјоделски 
производи. Оваа мерка е активна и понатаму со 
тоа што дополнително во 2020 година, Владата на 
Република Северна Македонија ги подобри и 
олесни кредитните услови, односно се зголеми 
максималниот износ за кредит од 300.000 на 
500.000 евра како и се зголеми рокот на отплата 
на 24 месеци за кредити за обртни средства, 
односно на 10 години за кредити за основни 
средства. Кредитите се со фиксна поволна 
каматна стапка од 2 % годишно. 
• Вкупно се одвоени 5 милиони евра. 
• Развојната банка на Северна Македонија не 
располага со вакви податоци, имајќи предвид 
дека како целни групи се микро, мали и средни 
претпријатија. 
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