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За Младински образовен форум
Младински образовен форум е младинска заедница која создава простор
за дебата, слободно изразување и младинско организирање, охрабрува
активизам, ги штити и унапредува младинските права и политики. МОФ ги
остварува своите цели преку информирање, едукација, дискусија, соработка
и преку мотивирање и поддршка на младите.
МОФ е основана во 1999 година, а е активна на национално ниво, спроведувајќи
ги своите програмски активности во повеќе градови во Македонија преку МОФ
центрите во: Скопје, Тетово, Струга, Битола, Велес, Куманово, како и во други
градови. Во младинските клубови на МОФ на годишно ниво членуваат повеќе
од 1000 корисници, кои се активни во програмските области: Дебата, Учиме
право и Медија/Арт.
Активностите на организацијата се реализираат преку четири програми:
Дебатна програма, Учиме право програма, Програма за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики и Програма за младински
активизам. Во рамките на организацијата функционира и првото младинско
интернет радио во Македонија, Радио МОФ.
Визијата на МОФ гласи: Македонија е интегрирано општество во кое постои
развиена критичка мисла, слобода на изразување и квалитетно образование
кое гради активни граѓани. Младите во Македонија се суштински вклучени
во одлучување и спроведување политики и се лидери во промоција на
аргументирана дискусија и во почитување на човековите права и слободи.

3

За Програмата за истражување, анализа
и креирање младински и образовни политики
Програмата за истражување, анализа и креирање младински и образовни
политики станува дел од структурата на Младински образовен форум
во 2011, како резултат на потребата за младински и образовни политики
креирани врз основа на факти. МОФ во претходните години работеше на
реализација на истражувањето за корупцијата во високото образование во
рамки на регионална платформа и спроведуваше истражувања во соработка
со други организации. Воспоставувањето на програмата беше логичен чекор
за унапредување на капацитетите кои ги имаше организацијата на ова поле и
влијанието кон застапување политики креирани на факти.
Оттогаш, програмата има издадено над 20 публикации со истражувања,
анализи и информации за младинските права. Покрај спроведување
истражувања и анализи, програмата работи на развој и застапување на добри
политики за млади и образование и поддршка на младински организации
и тела на самоорганизирање, како средношколски заедници, локални
младински совети и други форми.
Меѓу најзначајните успеси на програмата се вбројуваат: консултации и
застапување за измени во новиот Закон за високо образование (2018),
предлог-измени на Закон за средно образование за поголеми права за
средношколците, фасилитација и поддршка на основањето на 12 локални
младински совети, прв мониторинг на работата на Агенцијата за млади
и спорт, изработка на повеќе локални младински стратегии и политики,
петиција за прогласување на екстерното тестирање за пилот со над 25.000
потписи, мониторинг на студентски избори, развој на етички кодекси за
повеќе универзитети, менторирање и обука на млади истражувачи, поддршка
за воспоставување на Националниот младински совет на Македонија,
мониторинг на спроведување на повеќе политики и други процеси.
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За проектот
Oбразовни центри за советување и алумни
стипендисти на Фондациите Отворено општество
Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на Младинскиот
образовен форум со знаењето и искуството на алумни стипендистите на
Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти
и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија
немаат можност да спроведат истражувања и истражувачка академска
работа поради ограничени ресурси − финансиски и менторски. Недостасуваат
податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието,
што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо
на докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на
алумни стипендисти, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за
прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да
придонесат во креирање квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат
политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија.
Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања, кои беа менторирани
од алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество и други искусни
истражувачи. Петте истражувања се на следниве теми:
1. Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р.
Македонија
2. Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици
и проблеми
3. Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието
4. Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното
и високото образование
5. Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап
кон младинската емиграција во Македонија
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За истражувањето
Голем број земји во светот се соочуваат со голема стапка на невработеност,
еден од најтешките социоекономски проблеми. Невработеноста предизвикува
и низа други општествени проблеми како што се: сиромаштија, социјална
исклученост и несигурност, која пак резултира со низок квалитет на живот на
населението.
Според податоците, во Република Македонија речиси половина од
невработените се млади луѓе. За да обезбедат подобри услови за живот и
кариерен напредок, младите честопати се одлучуваат да мигрираат и да
побараат шанса за обезбедување егзистенција надвор од своето родно место.
Североисточниот регион, според податоците од Државниот завод за
статистика, има највисок степен на невработеност во Република Македонија.
Невработеноста се јавува како последица на различни фактори, а ова
истражување е спроведено со цел да се утврдат причините за невработеноста
на младите во Североисточниот регион преку оцена на нивните ставовите и
мислења.

6

СОДРЖИНА
За Младински образовен форум ........................................................................ 3
За Програмата за истражување, анализа и креирање младински
и образовни политики .......................................................................................... 4
За проектот Oбразовни центри за советување и алумни
стипендисти на Фондациите Отворено општество ............................................ 5
За истражувањето ................................................................................................ 6
1. Главни наоди од спроведената анкета ........................................................... 8
2. Вовед ................................................................................................................ 9
3. Методолошка рамка ....................................................................................... 11
4. Карактеристики на Североисточниот регион .............................................. 11
5. Детални наоди од анкетата ............................................................................ 15
А. Профил на анкетираните лица ..................................................................... 16
Б. Образованието и работното искуство како
предуслов за вработување ............................................................................... 16
В. Дали неформалното барање работа е поактуелно? ................................... 18
Г. Постои ли минимална плата? ........................................................................ 20
Д. Какви работни места претпочитаат младите лица? .................................... 22
Ѓ. Невработените лица се надеваат на врските
и политичката определба .................................................................................. 25
Е. Младите лица немаат доверба во пазарот на труд ..................................... 27
Заклучок ............................................................................................................. 30
7. Прилог анкета ..................................................................................................32
8. Користена литература ................................................................................... 37

7

1. Главни наоди од спроведената анкета
Невработеноста меѓу младите лица во Македонија може да претставува голем
социоекономски проблем кој негативно ќе влијае врз целата демографска и
економска состојба на државата. Невработеноста како појава може да биде
последица на различни фактори. Ова истражување е спроведено со цел да се
утврдат причините за невработеноста на младите во Североисточниот регион
преку оцена на нивните ставовите и мислења.
Во прилог на истражувањето е направена анкета која треба да даде оцена на
карактерот на невработеноста кај младите лица. Анкетата е спроведена врз
лица од 15 до 29 години, кои се невработени и живеат во шесте општини на
Североисточниот регион.
Најголемиот дел од анкетираните лица имаат завршено средно стручно
образование, гимназија или високо образование. Најголем процент од
анкетираните лица од примерокот спаѓаат во категоријата со завршено
образование од општествени науки, економија, бизнис и право. Според
резултатите од анкетните прашалници, младите лица претпочитаат да
присуствуваат на неформални обуки, во најголем број случаи на странски
јазици и информатика.
Генерално, младите лица, според анкетата, се краткорочно невработени,
односно помалку од една година. Барањето работа во најголем број случаи
го прават преку неформални канали, односно преку врски од познајници и
роднини. Вториот канал кој често го користат е барање работа преку огласи
на интернет портали. Младите лица кои бараат работа преку Агенцијата за
вработување на Република Македонија претставуваат многу мал процент од
примерокот и тие сметаат дека не добиваат доволно помош од Агенцијата за
вработување.
Голем број од анкетираните лица иако се невработени и бараат работа, имаат
одбиено работна понуда поради чекање подобра можност или поради ниските
плати. Спротивно на ова тврдење, младите лица на прашањето „Дали постои
минимално ниво под кое не прифаќате работа?“ одговорија потврдно и како
нето-минимална плата поставија низок праг. Најниската минимална плата
варира од аспект на општини и од аспект на дејност. Најниската минимална
плата, која изнесува 5.000 денари, е барана во Кратово, а најниската
минимална плата по дејност исто така изнесува 5.000 денари и е барана за
административни и помошни услужни дејности. Минималната средна плата
на целиот примерок изнесува 17.250 денари, а најчесто лицата за минимална
плата побарале 15.000 денари. Највисоката минимална плата е барана во
Куманово и изнесува 60.000, а по дејност највисоката минимална плата исто
така изнесува 60.000 и е барана во повеќе сектори како стручни, научни и
технички дејности, транспорт и складирање и трговија на големо и мало.
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Младите лица не се заинтересирани да прифатат работа пониска од нивните
квалификации, но во голем процент се заинтересирани да работат надвор од
градот во кој живеат или надвор од државата.
Младите лица покажуваат најголема преференција за работење во сопствена
фирма или во приватна фирма. Исто така, најбараните дејности се: финансиски
дејности и дејности на осигурување, административни и помошни услужни
дејности и образование. За разлика од карактеристиките за Североисточниот
регион кој има капацитет за отворање работни места во земјоделството,
сточарството, рударството и туризмот, овие работни места воопшто не се
актуелни меѓу младите лица.
Во анализата се забележани разлики во искуството на анкетираните лица и
дејностите во кои бараат работа. Несовпаѓањето на искуството со работната
позиција за која конкурираат младите лица исто така може да биде една
од причините за невработеноста во овој регион. За полесно вработување и
конкурентност на пазарот на труд најсоодветно е лицата да аплицираат за
работни места во согласност со нивното образование и искуство.
Како најважен фактор за вработување во Македонија младите лица ги
истакнуваат врските, па се утврди дека младите лица немаат доверба оти
пазарот на труд функционира според понудата и побарувачката на работна
сила, туку според врските и политичката определба. Најважно во овој дел е што
младите лица не веруваат дека нивното образование, неформалните обуки и
квалификации можат да влијаат за побрзо и поквалитетно вработување.
Ова може да биде голема пречка не само за развојот на регионот од секој
аспект, туку и за зголемување на надворешните миграции, намалување на
економската активност во регионот и демотивација на младите за образование
и кариера.

2. Вовед
Невработеноста е социоекономска појава, која е дел и од пазарот на труд и од
социјалната политика на една држава. Од таа причина, ниската невработеност
е од големо значење за економската стабилност на една држава.
Во категоријата невработеност се опфатени лицата кои се активни баратели
на работа, но не можат да ја најдат. За да се категоризира некое лице како
невработено, треба да е работоспособно, да сака да најде работа и да има
навршено 15 години.
Невработеноста во Македонија се карактеризира со долгогодишни високи
стапки, кои се припишуваа на транзицијата и приватизацијата. Од друга страна,
пазарот на труд во Република Македонија во голема мера е неурамнотежен,
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односно не се совпаѓа побарувачката и понудата на работна сила. Имено,
нерамнотежата на пазарот на труд придонесе за недостаток на обучен кадар
во растечките сектори, а вишок во опаѓачките. Како растечки индустрии во
Македонија,1 каде побарувачката за работна сила во иднина ќе расте, се
категоризира тешката индустрија, градежништвото и финансиските услуги. За
разлика од нив, опаѓачки сектори се агрокултурата, индустријата и енергијата.
Од 2005 година, невработеноста во Македонија бележи надолна тенденција.
Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2017 година
стапката на невработеност во Македонија изнесува 23,7%. Во споредба со
земјите од регионот, Македонија има висока невработеност. Единствена земја
која во 2017 година имала повисока невработеност од Македонија е Босна и
Херцеговина, која ја надминува за 2,6 процентни поени.
Графикон 1: Стапка на невработеност во земјите од Југоисточна Европа
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Извор: Изработка на авторката со податоци од Меѓународната организација на трудот, Стапка на
невработеност - проценка според моделите на МОТ, ноември 2017 година

Анализирано по региони во Македонија, Североисточниот регион има
највисока стапка на невработеност. Според податоците од Државниот
завод за статистика, Североисточниот регион во 2016 година има стапка
на невработеност од 42,2%, што е за 28 процентни поени повисоко од
Југоисточниот регион, кој има најниска стапка на невработеност од 14,1%.
Ова истражување е спроведено со цел да се најдат потенцијалните причини
за значително повисоката невработеност во Североисточниот регион и да
се предложат локални мерки за нејзино намалување. Намалувањето на
невработеноста во овој регион е важно бидејќи може да придонесе и кон
справување со други социјални или економски појави како раст на економијата,
подигнување на претприемачкиот дух, намалување на сиромаштијата,
намалување на корисниците на социјална помош, „одливот на мозоци“ и
миграцијата.
1 Erika Jorgensen, Maria Shkaratan, (2014) „FYR Macedonia Green Growth Country Assessment“, The World Bank Group, page 31
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Од концепциски аспект, истражувањето е предвидено да инкорпорира седум
дела.
Во првиот дел се претставени главните наоди од спроведената анкета. Во
вториот дел е воведот, во кој е објаснета целта на истражувањето. Во третиот
дел се методите кои се користат при спроведување на истражувањето.
Четвртиот дел опфаќа набљудување и анализирање на проблемот со
помош на дескриптивна статистика. Во овој дел се дефинирани економскосоцијалните индикатори во регионот и се анализираат невработените лица од
аспект на пол, возраст и образование.
Петтиот дел инкорпорира анализа врз база на спроведен анкетен прашалник.
Врз основа на статистичкиот примерок е применета дескриптивна статистика
и се анализираат ставовите и мислењата на невработените млади лица. Во
шестиот дел се сублимирани заклучоците од анализата и се потенцирани
локалните политики кои се предложуваат во насока на намалување на
невработеноста.
Во последниот дел е приложен анкетниот прашалник.

3. Методолошка рамка
Во текот на изработка на трудот се користат следниве методи:
1. Теренско истражување со структурирани анкетни прашалници. Примерокот
е комбиниран, односно 81% од анкетните прашалници се спроведени преку
случаен примерок на терен и 19% се спроведени преку методот „снежна
топка“;
2. Основни квантитативни методи преку користење дескриптивна статистика
за анализа на податоците и изработка на графиконите;
3. Квалитативен метод на наративно презентирање и интерпретација на
податоците.

4. Карактеристики на Североисточниот регион
Североисточниот регион е еден од осумте региони во земјата и неговата
територија изнесува 9% од вкупната територија на Република Македонија.
Овој регион е сместен помеѓу Скопскиот и Источниот регион и е составен од
6 општини: Крива Паланка, Куманово, Старо Нагоричане, Ранковце, Кратово
и Липково.2
На територијата на овој регион живеат вкупно 176.169 лица или 8,5% од
2 Североисточен плански регион, достапно на http://www.northeastregion.gov.mk
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вкупното население во Македонија. Во 2016 година 39.100 лица, или 22%
од вкупниот број лица во регионот, спаѓаат во категоријата млади каде се
вклучени лицата на возраст меѓу 15 и 29 години.3
Во вкупната територија на овој регион, 146.346 хектари се земјоделска
површина, од која обработливо земјиште се 79.800 хектари и пасишта се 66.536
хектари. Од вкупната обработлива површина, под ораници и бавчи спаѓаат
66.047 хектари,4 овоштарници 492 хектара, лозја 1.654 хектари и ливади
11.607 хектари.5 Овие карактеристики укажуваат на високите предиспозиции
на регионот за развој на земјоделството и сточарството.
Североисточниот регион се одликува и со одлични можности за развој на
рударската индустрија поради високото присуство на минерални ресурси како
олово-цинкани руди, бакар, бентонитски глини, опалска бреча и кварцити.6
Дополнително, во овој регион има потенцијал за развој на туризмот поради
Осоговските Планини кои се простираат на дел од регионот и можат да влијаат
на планинскиот туризам, како и поради присуството на термалните води кои
можат да го зголемат бањскиот туризам.
Од друга страна, во овој регион може да се забележи потреба од подобрување
на магистралната и регионалната патна инфраструктура7, што во моментот
претставува ограничувачки фактор за економскиот развој.
Од аспект на досегашната економска активност во Североисточниот регион,
во 2015 година во структурата на бруто-додадената вредност8 трите категории
на дејности со најголемо учество се:
1. Трговија на мало и големо, поправка на возила, транспорт и складирање
и објекти за сместување и сервисни дејности со храна (29%), што е над
државниот просек од 21%;9
2. Рударство и вадење камен, преработувачка индустрија и електрична
енергија (18%), што е околу државниот просек од 19%;10
3. Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување, образование,
дејности на здравствена и социјална заштита (16%), што е околу државниот
просек од 14%.11
3 Пресметка на авторката со податоци од Државен завод за статистика
4 Програма за развој на СИПР, 2009-2014, Центар за развој на СИПР 2009, стр. 21
5 Ibid, стр. 21
6 Предлог-стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019, Влада на Република Македонија, 2009 стр. 8
7 Ibid стр. 43
8 Бруто-додадена вредност претставува основна категорија на бруто-домашниот производ со која се мери економската
активност, и е важна за да се пронајдат основните дејности преку кои регионот во најголем процент ја извршува економската
активност.
9 Податоци од Државен завод за статистика
10 Ibid
11 Ibid
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Во Североисточниот регион, во споредба со целата територија на Македонија,
има најмало учество на активни деловни субјекти или 5,7%, односно вкупно
4.095 активни субјекти. Најбројни деловни субјекти се правните или физичките
лица кои имаат меѓу 1 и 9 вработени, а само 4 деловни субјекти имаат над
250 вработени.12 Тоа значи дека Североисточниот регион 90% од економската
активност ја извршува преку микро и малите претпријатија. Поради ниското
учество со активните деловни субјекти, овој регион има и најниско учество во
вкупниот бруто-домашен производ со само 5,2% во 2015 година. Кога брутодомашниот производ ќе се подели со бројот на жители во регионот, се добива
бруто-домашен производ по глава на жител, кој во Североисточниот регион
според Државниот завод за статистика е 60,8% по жител, што е исто така
најниска стапка во споредба со останатите региони. Североисточниот регион,
во споредба со останатите региони, има најниски развојни индекси. Развојните
индекси се мерка за економскиот, демографскиот и социјалниот напредок
на регионот. Во ова истражување се земени економскиот, демографскиот и
развојниот индекс.
За пресметка на економскиот индекс се користи бруто-домашниот
производ, буџетските приходи по жител, растот на додадената вредност на
нефинансискиот сектор и стапката на невработеност.13 Повисок економски
индекс значи дека регионот има висока економска активност, ниска
невработеност и висок придонес кон буџетските приходи каде спаѓаат
придонесите и даноците.
За пресметка на демографскиот индекс се користат податоци од природниот
прираст на населението, коефициентот на стареење, салдото на миграции
на 1000 жители и завршени студенти на 1000 жители.14 Повисок демографски
индекс значи дека регионот има висок природен прираст и високообразовани
лица.
Развојниот индекс е комбинација на економскиот и демографскиот индекс.
Од табелата бр. 1 може да се забележи дека од аспект на развојниот индекс
и на економско-социјалниот индекс, во овој регион резултатите се најниски.
Споредено со Скопскиот регион, кој покажува највисок развоен индекс,
Североисточниот регион заостанува за 2,4 пати. Во споредба со Вардарскиот
регион, кој е на претпоследно место по развојниот индекс, Североисточниот
регион заостанува за 1,17 пати. Тоа значи дека во Североисточниот регион
има најмногу заостанување на развојни инвестиции и вработеност.
Единствено според демографскиот индекс Североисточниот регион покажува
висока вредност и претставува трет регион со највисок индекс, по Скопскиот
и Полошкиот регион.
12 Ibid
13 Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони, Влада на
Република Македонија, „Службен весник на РМ“, бр. 162 од 25.12.2008, стр. 1
14 Ibid, стр. 1
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Табела 1: Класификацијата на планските региони според степенот на развиеност за периодот од 2013 до 2017
година

Извор: Изработка на авторката со податоци од „Службен весник на Република Македонија“ број 88/2013

Од аспект на пазарот на труд, овој регион има високи стапки на невработеност.
Највисоката стапка на невработеност во овој регион е забележана во 2009
година кога изнесувала 64,8%. Од 2009 година невработеноста бележи
надолна тенденција и во 2016 година изнесува 42,2%.
Графикон 2: Стапките на активност, вработеност и невработеност по региони во 2016 година
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Извор: Изработка на авторката со податоци од Државен завод за статистика
Стапката на вработеност во овој период бележи раст за 60% од 2009 година и во 2016 изнесува 32%, што е
највисока стапка на вработеност во овој регион досега.

Стапката на активност во овој регион во 2016 година се движи околу државниот
просек и изнесува 55,4%. И покрај позитивните движења на пазарот на труд,
Североисточниот регион сѐ уште има највисока стапка на невработеност од
другите региони.
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Графикон SEQ Графикон \*ARABIC 3:
Невработени лица во Североисточниот регион според нивото на образование во 2016 година

1%
8%
35%
38%

18%

Извор: Изработка на авторката со податоци од Агенција за вработување на Република Македонија.

Анализирано според нивото на образование, 73% од вкупно невработените
лица се лица без образование или со завршено основно образование и
лица со завршено средно образование. Анализирано по категории, најголем
процент од невработените лица имаат завршено средно образование.15
Втората категорија со најголем број невработени лица се лицата без
образование или со основно образование. Најмал процент или 9% се лицата
кои имаат завршено вишо и високо образование. Ова укажува на фактот дека
поголемиот дел од невработените лица имаат ниско ниво на образование.

5. Детални наоди од анкетата
Во продолжение е спроведена анкета која опфаќа млади лица со место на
живеење во Североисточниот регион. Анкетата беше спроведена од 1 до 15
март 2018 година. Лицата се на возраст меѓу 15 и 29 години, невработени и
активни баратели на работа.
Анкетниот прашалник опфати примерок од 95 лица. Примерокот е направен
со комбинација на два метода на анкетирање, случаен примерок и снежна
топка.
Во ова истражување, целта на собирање и интерпретирање на податоци преку
анкета е инкорпорирање на ставовите на младите лица во потенцијалните
причини за високата невработеност во регионот.
15 Пресметка на авторката со податоци од Државен завод за статистика.
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А. ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ ЛИЦА
На почетокот на анкетата беа поставени три демографски прашања со цел
да ја дознаеме возраста, полот и местото на живеење на испитаниците.
Испитаниците се млади лица на возраст меѓу 15 и 29 години, невработени и
активни баратели на работа. Во овој примерок, над 50% од испитаниците се
меѓу 22 и 25 години. Осумдесет отсто од испитаниците се од урбано место
на живеење и 20% во рурално место на живеење. Од аспект на пол, 47% се
машки и 53% се женски испитаници.
Табела 2: Демографски карактеристики на анкетираните лица

Б. ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТНОТО ИСКУСТВО КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ
Од аспект на образование, најголем дел од примерокот се лица со високо
образование и лица со средно стручно или гимназија, а најмал дел се лица
со завршено основно образование. Над 61% од сите анкетирани во регионот
имаат образование од областа општествени науки, економија, бизнис и право.
Во втората категорија најголем број од испитаниците се со образование од
природни науки, математика и компјутери со 10% и третата категорија е
образование со 7%.
Табела 3: Степен на образование на анкетираните лица

Графикон 4: Трите дејности со најголемо учество на анкетирани лица според завршеното образование
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Од испитаниците 38% не посетувале обуки надвор од формалното
образование. Останатите, 62% од испитаниците, имале дополнителни обуки,
од кои во најголем број странски јазици, информатика и стручно надградување.
Од испитаниците кои посетувале обука:
Стручно надградување
Обука за деловен развој и претприемништво
Странски јазици
Информатика
Сметководство
Здравје или безбедност
Музичко

28%
10%
77%
31%
7%
3%
2%

Младите лица позитивно се изјаснуваат во однос на странските јазици и
користењето компјутери. Речиси 90% од испитаниците одговорија дека знаат
странски јазици, од кои во најголем број англиски јазик. Исто така, речиси 98%
од испитаниците одговорија дека знаат да користат компјутери, а над 50% од
нив знаат да користат компјутери на средно ниво, т.е. стручна обработка на
текстови и равенства, табели, графикони и презентации во Microsoft Office.
Од анкетираните лица, 62% биле практиканти или волонтирале некаде, а 38%
не биле практиканти ниту волонтирале. Волонтирањето и праксата може да
има значително влијание врз барањето работа бидејќи стекнатото искуство
во дејноста во која ќе бидат практиканти може да ја зголеми можноста за
подоцнежно вработување во истата дејност. Затоа мотивацијата и зголемените
можности за волонтерство и практична работа е многу важна. Голем процент
од испитаниците се со високо образование и немаат извршувано практична
работа иако таа е законски задолжителна.16 Зголемена контрола во овој
сегмент може да влијае врз намалување на невработеноста.
Од овие лица, 64% биле претходно вработени, а 36% воопшто не биле
вработени. Од лицата кои биле претходно вработени, во просек вработувањето
траело 11,6 месеци, а се движи меѓу 1 месец и 100 месеци. Најголем број
од испитаниците имаат работно искуство во секторите административни и
помошни услужни дејности, финансиски дејности и дејности на осигурување
и други услужни дејности.
Графикон 5: Дејностите со најголемо учество на анкетираните лица според искуството

16 Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009;
99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015;
145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016)
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Голем процент од младите лица имаат неформални обуки и сакаат да
се стекнуваат со нови знаења. Сепак, извршувањето практична работа и
работното искуство како процеси за стекнување вештини и знаење сѐ уште не
се значително актуелни меѓу младите лица.
В. ДАЛИ НЕФОРМАЛНОТО БАРАЊЕ РАБОТА Е ПОАКТУЕЛНО?
Невработеноста меѓу младите лица во просек траела 8 месеци, а се движи
меѓу 2 месеца и 60 месеци. Над 64% од лицата се невработени до 12 месеци,
што значи дека поголемиот дел од младите лица се краткорочно невработени.
Над 30% од лицата кои се водат како активни баратели на работа не
аплицирале на ниеден оглас во последните шест месеци, туку барале
работа преку неформални начини. Анкетираните лица кои барале работа
преку огласи, аплицирале меѓу 1 и 25 огласи во последните шест месеци, со
просечно аплицирање на 4 огласи.
Графикон 6: Аплицирани огласи во последните шест месеци
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Барањето работа во најголем процент се одвива неформално преку познајници
и роднини (50%). Вториот најзастапен начин на барање работа е преку огласи
(39%).
Од лицата кои барале работа преку огласи, најчесто огласите ги барале
преку интернет порталите за огласи или преку интернет страницата на самата
фирма каде што сакаат да се вработат. Младите лица најмалку ги користеле
весниците и базите на апликации на фирмите без објавен оглас како начин за
барање и аплицирање за работа.
Од анкетираните лица, 10% барале работа преку Агенцијата за вработување.
Најмал процент од лицата (1%) добиле работна понуда без да бараат работа
преку огласи или неформални начини, туку врз основа на претходно искуство.
Овие лица ја добиле работната понуда преку препораки од фирмата во која
работеле претходно.
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Графикон 7: Начин на барање работа на анкетираните лица

1%
10%

50%

39%

Табела 4: Одговори на анкетираните лица за добиената помош од АВРМ и барање на огласи

Од лицата кои барале работа преку АВРМ, 81% не добивале помош,
12% добивале совети и информации за отворени работни места и 7%
добивале информации за обуки и курсеви. Агенцијата за вработување на
Република Македонија е јавна установа која врши стручни, организациски,
административни и други работи што се однесуваат на вработувањето и
осигурувањето во случај на невработеност и обезбедува поддршка, помош
и услуги за учесниците на пазарот на трудот.17 Затоа редовното пријавување
во регистарот на АВРМ може да придонесе за вработување на лицата и за
бесплатно обучување и преквалификација на невработените лица. Од друга
17 АВРМ ДЕНЕС, достапно на http://www.avrm.gov.mk/avrm-denes.nspx
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страна, потребна е поголема ангажираност на Агенцијата во овој регион со
воведување нови локални мерки со кои ќе се овозможи младите лица да се
преквалификуваат или да отворат сопствени бизниси.
Од анкетираните лица, 35% се изјаснија дека имаат одбиено работна понуда.
Над 50% од одбиените работни понуди се случиле меѓу 1 и 4 месеци пред
правењето на анкетата. Најголем број одбиени понуди биле поради чекање
подобра понуда за работа, а најмал број поради отсуство на можност за
долгорочно вработување.
Графикон 8: Причини за одбивање работни понуди

Ставовите на анкетирани лица укажуваат дека младите лица не ги искористуваат
можностите што ги нуди АВРМ бидејќи мислат дека неформалното барање
работа може да резултира со побрзо вработување. Од друга страна, тие не се
подготвени да се вработат доколку очекуваат подобра понуда за работа или
доколку платата не ги исполнува нивните критериуми.
Г. ПОСТОИ ЛИ МИНИМАЛНА ПЛАТА?
Анкетираните лица во најголем број, или 76%, се изјаснија дека имаат
одредено очекување за висината на платата под кое не прифаќаат работа.
Просечната плата под која не прифаќаат вработување на целиот примерок
изнесува 17.284 денари. Средната плата или медијаната на примерокот
изнесува 17.250 денари. Најчест одговор за минимална плата изнесува 15.000
денари.
Анализирано по општини, најниската барана плата е во Кратово и изнесува
5.000 денари. Највисоката барана плата изнесува 60.000 денари и е барана во
Куманово. Просечната плата барана во трите градови е околу 13.000 денари.
Според податоците од Државниот завод за статистика, просечната плата која
е исплатена на почетокот на 2018 година, пресметана во јануари, изнесува
24.025 денари, а потребни средства на месечно ниво за покривање на
основните потреби изнесуваат над 30.000 денари. И покрај овие официјални
податоци, анкетираните лица од Североисточниот регион, најчесто од
Кратово, за минимална плата поставиле ниски износи меѓу 5.000 и 10.000
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денари. Според податоците од Државниот завод за статистика потребните
средства за покривање на основните потреби се многу повисоки од бараниот
минимум, па овие лица не би можеле да ги задоволат основните потреби.
Исто така, во 2017 година се воведе субвенционирање на минималната плата
со цел таа да не биде пониска од 12.000 денари.18 Тоа значи дека и според
законски утврдената минимална плата, младите лица од Североисточниот
регион бараат и очекуваат значително пониски износи. Ова отвора простор за
контрола на условите на пазарот на труд.
Табела 5: Најниска, највисока и просечна барана плата по општини19

Анализирано по дејности, највисоката просечна плата е пресметана во
објекти за сместување и сервисни дејности со храна, а најниската просечна
плата е пресметана во преработувачката индустрија.
Табела 6: Најниска, највисока и просечна плата според дејност20

18 Закон за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2012, 30/2014,
180/2014, 81/2015, 129/2015 и 132/2017)
19 Резултати од анкетата
20 Резултати од анкетата

21

15.000

60.000

24.000

14.000

60.000

20.556

6.000

10.000

8.000

15.000

60.000

31.667

16.000

60.000

38.000

12.000

30.000

17.800

6.000

18.000

13.556

Во статистичкиот примерок е забележан голем распон меѓу најниската и
највисоката минимална плата од 55.000 денари. Дополнително во примерокот
е забележано побарување за минимална плата кое не соодветствува ни со
законската минимална плата, ни со преоценката на Државниот завод за
статистика за покривање на основните потреби за живот. Како резултат на
овие податоци, овој дел од пазарот на труд треба да подлежи на зголемена
контрола.
Д. КАКВИ РАБОТНИ МЕСТА ПРЕТПОЧИТААТ МЛАДИТЕ ЛИЦА?
Над 80% од испитаниците би прифатиле работа надвор од градот во кој
живеат и надвор од Македонија. Тоа значи дека младите лица би аплицирале
за работно место надвор од градот и надвор од Македонија. Ова укажува на
потенцијална зголемена внатрешна миграција од Североисточниот регион во
други региони, или надворешна миграција надвор од Македонија. Зголемената
внатрешна миграција негативно ќе влијае на економската активност на
регионот, а зголемената надворешна миграција на младите лица може
негативно да влијае на целокупниот социоекономски живот во Македонија.
Над 50% од испитаниците не би прифатиле работна понуда со пониски
квалификации и образование од стекнатите. Ова укажува на желбата младите
лица да се вработат на работни места во согласност со нивото на образование.
Од анкетираните лица, 34% би сакале да работат во приватна фирма,
32% би сакале да работат во сопствено претпријатие. Со оглед на тоа
што Североисточниот регион има најмалку активни деловни субјекти,
преференциите на младите луѓе е да работат во сопствена или приватна
фирма, па воведувањето локални политики за поддршка на младите
луѓе за отворање фирми би било успешно во поглед на намалување на
невработеноста.
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Графикон 9: Одговори на анкетираните лица за работа во друг град, држава и прифаќање
работа со пониски квалификации

54
41
16

79

18
77

Графикон 10: Преференции на анкетираните лица за работни места

11%
32%
34%

23%

Најбарани работни места според анкетираните лица се дејностите: финансиски
дејности и дејности на осигурување (15%), административни и помошни
услужни дејности (14%) и образование (9%). Најмалку барани работни места
се: преработувачка индустрија (3%), објекти за сместување и сервисни
дејности со храна (3%), дејности на екстериторијални организации и тела
(3%), земјоделство, шумарство и рибарство (2%), дејности на домаќинствата
како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна
стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (1%). Дејностите
рударство и вадење камен, снабдување со електрична енергија, гас, пареа
и климатизација, снабдување со вода, отстранување на отпадни води,
управување со отпад и дејности за санација на околината воопшто не се
барани во овој примерок.
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Според преференциите на младите лица, тие не се заинтересирани да
бараат работа во дејности кои имаат предиспозиции за развој во регионот,
што може значително да го отежне процесот на вработување. Затоа лицата
кои сакаат да работат во сопствено претпријатие, може да се мотивираат со
субвенционирани плати или грантови за отворање претпријатија во дејностите
кои имаат предиспозиции за раст и развој. Тие дејности се поврзани со
земјоделство, сточарство, туризам и рударство, но воопшто не се актуелни
меѓу младите.
Графикон 11: Најбарани работни места
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5
7
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Невработеноста може да е последица и на различното искуство на
анкетираните лица и дејноста во која бараат работа. Компатибилно барање
работа е кога лицето бара работа согласно своето образование и искуство, а
некомпатибилно барање работа е кога лицето има одредено искуство во една
дејност, но бара работа во друга дејност.
Најкомпатибилно барање работа во согласност со искуството има во дејноста
финансиски дејности и дејности на осигурување, како и во административни
и помошни услужни дејности. Најнекомпатибилно барање работа имаат
лицата со искуство во стручни, научни и технички дејности, информации и
комуникации, објекти за сместување и сервисни дејности со храна, транспорт
и складирање, трговија на големо и мало, поправка на моторни возила,
уметност, забава и рекреација и други услужни дејности.
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Зголемените миграции поради високата невработеност може да предизвикаат
негативни последици и затоа треба да се зголеми мотивацијата на
младите лица да останат во Македонија. Тоа може да се постигне преку
зголемување на работните места со повисоки потребни квалификации
што ќе соодветствуваат со образованието на младите и преку зголемени
можности за вработување во сопствени претпријатија. Исто така, потребно
е справување со некомпатибилното барање работа кое може да се намали
со преквалификација на работната сила и поголемо искуство или практична
работа во посакуваната дејност.
Ѓ. НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СЕ НАДЕВААТ НА ВРСКИТЕ И ПОЛИТИЧКАТА
ОПРЕДЕЛБА
Барањето работа и вработувањето во Македонија зависи од многу фактори,
како на пример: бројот на слободните работни места, компатибилното барање
работа во согласност со искуството, образованието на лицата, нивните
преференции, искуството итн. Во спроведената анкета беше поставено
прашање преку кое може да се оценат индивидуалните ставови на лицата
поврзани со факторите кои се важни за вработување во Македонија.
Беа понудени седум фактори кои се оценуваат со оценки меѓу 1 (како
најневажно) и 10 (како најважно). Како најважен фактор кој влијае врз
вработувањето на младите лица, односно факторот кој најчесто доби оцена
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10, е одбран факторот врски. Ова го објаснува и начинот на барање работа на
младите, кој во најголем дел се одвивал на неформален начин, односно преку
роднини и познајници. Младите лица мислат дека преку роднини и познајници
можат побрзо да се вработат наместо да аплицираат на огласи или да бараат
помош од АВРМ. Тоа значи дека младите лица се обесхрабрени да аплицираат
самостојно бидејќи мислат дека врските и политичката определба се најважни
за да се вработат.
Како најважен фактор кој е одбран и кој влијае на вработеноста, но зависи од
лицата, е образованието, па потоа следуваат искуството и квалификациите.
Поткупот и среќата се фактори каде се поделени мислењата на младите лица,
односно не се сигурни дали можат да влијаат на вработувањето.
Графикон 13: Оцени на факторите кои влијаат на вработувањето во Македонија

На графиконот број 13 може да се забележи оценувањето на факторите преку
поедноставна поделба на оцените од 1 до 5 како „не толку важни“ и од 6 до
10 како „значително важни“. Може да се забележи дека најважен фактор се
врските, како поважни фактори се: образованието, квалификациите и обуките,
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искуството и политичката определба, додека среќата и поткупот немаат
значително влијание, па мислењата околу нив се поделени.
Табела 7: Процентуална оцена на факторите за невработеноста во Македонија,
како процент од вкупниот број анкетирани лица
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Графикон 14: Фактори кои значително влијаат или не влијаат на вработувањето
86
68
32

70

67
33

70
45

30

55

49 51

30
14

Барањето работа и вработувањето преку врски и политичка определба може да
создаде лоша практика на пазарот на труд. Високите оцени на овие фактори,
кои се дадени од поголемиот дел млади луѓе, укажува на нефункционалност
на пазарот на труд според економските правила. Младите лица треба да се
охрабрат да ги користат формалните начини за вработување, а креаторите на
политики треба да воспостават транспарентност и фер услови на пазарот на
труд.
Е. МЛАДИТЕ ЛИЦА НЕМААТ ДОВЕРБА ВО ПАЗАРОТ НА ТРУД
Причините за невработеноста кај младите лица исто така можат да бидат
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од различен карактер. Во анкетата на младите лица им беше поставено
прашање при кое треба да се оценат понудените фактори според влијанието
врз нивната невработеност.
Беа понудени осум фактори кои се оценуваат меѓу 1 „како најневажно“ и 10
„како најважно“. Како најважен фактор кој влијаел на невработеноста, над 60%
од младите го издвоија факторот отсуство на врски и го оценија со 10. Ова уште
еднаш укажува дека младите лица мислат дека проблемот со невработеноста
е поврзан најмногу со врските. Втор фактор кој е причинител на нивната
невработеност е политичката определба. Тоа значи дека или младите лица не
се политички определени, или се симпатизери на различна политичка партија
од политичката структура која има моќ да наоѓа вработувања.
Високите оцени на двата фактора укажуваат на недовербата на младите во
целокупниот систем на вработување бидејќи нивото на образование, искуство
или квалификации се ниско рангирани според важноста. Според распоредот
на оцени, младите мислат дека нема фер услови на пазарот на труд, што
може да биде проблем и за миграциите и за претприемачкиот дух, но може
да влијае и врз обесхрабрување на младите за стекнување образование и
вештини.
Графикон 15: Оцени на факторите кои влијаат на невработеноста во Североисточниот регион
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На графиконот број 16 може да се забележи дека според поделбата на оцените
од 1 до 5 и од 6 до 10, освен отсуството на врски и политичката определба,
влијание имаат и лошите работни услови и ниските плати. Лошите работни
услови може да влијаат и на неконкурентноста на некоја фирма на пазарот на
труд доколку поголемиот број невработени лица од Североисточниот регион
одбиваат да се вработат поради тој фактор.
Од друга страна, ниските плати на работните места е одбран како фактор
за невработеноста кај младите лица, но истите лица претходно дадоа многу
ниски прагови за минимални плати. Бидејќи младите лица бараат и очекуваат
значително пониски износи на минимална плата од законски утврдената, треба
да се исконтролира пазарот на труд во Североисточниот регион со цел да се
увиди дали работодавачите сѐ уште даваат пониски плати од предвидените
плати со усвоениот Закон за минимална плата во Република Македонија.
Младите лица мислат дека образованието и искуството што го имаат не е
причина за нивната невработеност, односно мислат дека нивото на знаење и
квалификации се доволни за вработување. Исто така, тие мислат дека знаат
да бараат работа, но во исто време многу мал процент ги искористуваат
можностите за вработување преку АВРМ или преку аплицирање на огласи, а
во поголем број случаи се обидуваат да се вработат преку врски.
Графикон 16: Фактори кои влијаат или не влијаат на невработеноста на анкетираните лица
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Табела 8: Фактори за невработеноста во Североисточниот регион
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Заклучок
Македонија се соочува со високи стапки на невработеност кои во изминатите
години бележат тенденција на опаѓање. Намалувањето на невработеноста
е важно за подобрување на животниот стандард и зголемување на
економската активност. Иако во Македонија интензивно се применуваат
мерки за намалување на невработеноста, во некои региони од државата
невработеноста достигнува големи стапки.
Североисточниот регион има највисока стапка на невработеност.
Истражувањето, кое е спроведено преку собирање и интерпретирање на
податоци од теренска анкета, ги прикажа најчестите ставови на младите лица
од овој регион.
Младите лица од овој регион најчесто се со средно и високо ниво на
образование и имаат преференции за посетување на дополнителни курсеви
или обуки. Од друга страна, младите лица мислат дека образованието,
знаењето и квалификациите не влијаат врз вработувањето.
Тие мислат дека главен фактор за вработување претставуваат врските и
политичката определба. Токму затоа најчест начин за барање работа е преку
познајници и роднини, а не преку аплицирање на огласи или преку пријавување
во АВРМ. Ова може деструктивно да влијае на пазарот на труд и да предизвика
демотивација кај младите лица за усовршување и градење кариера. Младите
лица треба регуларно да се пријавуваат во Агенцијата за вработување, со што
ќе ја зголемат веројатноста за вработување, а АВРМ треба поинтензивно да
се вклучи во воведување локални мерки за намалување на невработеноста
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во овој регион.
Анкетираните лица не се заинтересирани да бараат работа во дејности кои
имаат предиспозиции за развој во регионот, што може значително да го отежне
процесот на вработување. Од друга страна, младите лица сакаат да работат
во сопствени претпријатија, што може да се поттикне преку субвенционирани
плати или грантови за отворање нови деловни субјекти под услов да се во
некоја од дејностите која има можност за просперитет.
Младите лица во најголем дел не бараат работни места кои се поврзани со
нивното искуство, што може дополнително да биде пречка за вработување.
Иако анкетираните лица во голем број имаат високо образование, сепак голем
процент не биле волонтери или практиканти, и покрај законската обврска.
Дополнителна мотивација и контрола за извршување практична работа може
да придонесе кон стекнување искуство во определена дејност, во која подоцна
лицата сакаат да се вработат.
Од друга страна, младите невработени лица не се подготвени да прифатат
каква било работа, особено не работа под нивните квалификации, или работа
со лоши работни услови и ниски плати. Најголем дел од младите лица се
подготвени да бараат работа надвор од градот и државата, што може да
влијае на демографската структура на регионот.
Иако во Македонија се утврди минималната плата со Закон, сепак младите
лица од овој регион бараат многу ниски минимални плати кои се далеку
под законски утврдената минимална плата и под потребната плата за
задоволување на основните потреби. Ова отвора простор за проверка на
побарувачката на работна сила во Североисточниот регион, односно дали
работодавците се придржуваат кон законските одредби за минимална плата.
Намалувањето на невработеноста во овој регион позитивно ќе влијае најпрво
врз пазарот на труд и мотивацијата кај младите лица. Намалувањето на
невработеноста дополнително ќе ги зголеми и буџетските приходи по основ
на придонеси и даноци и ќе го зголеми животниот стандард во регионот.
Затоа е важно локалните политики во овој регион да се сконцентрираат
не само на директно намалување на невработеноста, туку и индиректно −
преку подобрување на други социоекономски карактеристики, како подобра
инфраструктура и финансиска помош за развој на определени дејности.
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7. Прилог анкета
Пол: Женско / Машко
Возраст:
Општина: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце, Старо
Нагоричане
Место: Урбано / Рурално
1. Кое е највисокото образование што го имате?
а. Без образование
б. Основно образование
в. Средно стручно образование
г. Гимназија
д. Високо образование (факултет)
ѓ. Постдипломски студии
е. Докторски студии
1.1. Од која област е вашето образование?
а. Образование
б. Хуманистички науки и уметност
в. Општествени науки, економија, бизнис и право
г. Природни науки, математика и компјутери
д. Инженерство, производство и градежништво
ѓ. Земјоделство и ветеринарство
е. Здравство и социјална работа
ж. Услуги
з. Друго______________________
2. Дали сте посетувале обуки надвор од формалното образование?
а. Да
б. Не
2.1. (ако е а.) Каков тип на обука сте имале?
а. Стручно надградување во вашата област (специјализација)
б. Обука за деловен развој и претприемништво
в. Странски јазици
г. Информатика
д. Сметководство
ѓ. Здравје или безбедност
е. Друго__________________
3. Дали знаете странски јазици (вклучува зборување, пишување,
разбирање)?
а. Да
б. Не
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3.1 (ако е а.) Кои странски јазици ги знаете?
________________
4. Дали имате познавање од компјутери?
а. Да
б. Не
4.1. (ако е а.) Кое ниво на користење компјутери го поседувате?
а. Основно (стартување на систем, пишување текстови во Word и основни
равенки во Excel)
б. Средно (стручна обработка на текстови и равенства, табели, графици и
презентации во Microsoft office)
в. Високо (професионалност во некој сектор од информатичките науки, вебдизајн, Фотошоп, програмирање др.)
5. Дали до сега сте биле практикант или волонтер?
а. Да
б. Не
6. Дали до сега сте биле вработени?
а. Да
б. Не
7. Колкаво работно искуство имате? (во месеци)
_________________
8. Во која област е вашето работно искуство?
a. Земјоделство, шумарство и рибарство
б. Рударство и вадење камен
в. Преработувачка индустрија
г. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација
д. Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад
и дејности за санација на околината
ѓ. Градежништво
е. Трговија на големи и мало, поправка на моторни возила
ж. Транспорт и складирање
з. Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
ѕ. Информации и комуникации
и. Финансиски дејности и дејности на осигурување
ј. Дејности во врска со недвижен имот
к. Стручни, научни и технички дејности
л. Административни и помошни услужни дејности
љ. Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување
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м. Образование
н. Дејности на здравствена и социјална заштита
њ. Уметност, забава и рекреација
о. Други услужни дејности
п. Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата
кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени
потреби
р. Дејности на екстериторијални организации и тела
9. Колкав период сте невработен/а? (во месеци)
_________________
10. На колку огласи имате аплицирано последните шест месеци?
_________________
11. На кој начин барате работа?
а. Преку АВРМ
б. Преку огласи
в. Преку познајници и роднини
г. Друго ____________________
11.1. (ако е а.) Каква помош добивате од агенцијата?
а. Не добивам помош
б. Совети и информации за отворени работни места
в. Информации за обуки
г. Друго (наведи) ________________________
11.2. (ако е б. ) Каде ги наоѓате огласите?
а. Во весници
б. На интернет портали за огласи
в. На интернет страницата на самата фирма
г. Прашувам директно по фирми
д. Друго ______________________________
12. Дали ви била понудена работа, а сте ја одбиле?
а. Да
б. Не
12.1. (ако е а.) Од која причина сте одбиле?
а. Платата беше ниска
б. Работата не одговараше на моите квалификации
в. Чекав подобра понуда за работа
г. Немаше можност за долгорочно вработување
д. Друго (наведи) _____________________________
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12.2. Пред колку месеци се случило тоа последен пат?
_________________
13. Дали постои ниво на плата под кое не прифаќате работа?
а. Да
б. Не
13.1. Кое е тоа минимално ниво?
__________________
14. Дали би прифатиле работа надвор од градот во кој живеете?
а. Да
б. Не
15. Дали би прифатиле работа надвор од Македонија?
а. Да
б. Не
16. Дали би прифатиле работно место со пониски квалификации од
вашите?
а. Да
б. Не
17. Каде би сакале најмногу да работите?
а. За себе, сопствено претпријатие
б. Работа во јавен/владин сектор
в. Работа во приватна фирма
г. Работа во невладина или меѓународна организација
18. Во која дејност барате работа?
а. Земјоделство, шумарство и рибарство
б. Рударство и вадење камен
в. Преработувачка индустрија
г. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација
д. Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад
и дејности за санација на околината
ѓ. Градежништво
е. Трговија на големи и мало, поправка на моторни возила
ж. Транспорт и складирање
з. Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
ѕ. Информации и комуникации
и. Финансиски дејности и дејности на осигурување
ј. Дејности во врска со недвижен имот
к. Стручни, научни и технички дејности
л. Административни и помошни услужни дејности
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љ. Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување
м. Образование
н. Дејности на здравствена и социјална заштита
њ. Уметност, забава и рекреација
о. Други услужни дејности
п. Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата
кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени
потреби
р. Дејности на екстериторијални организации и тела
19. Колку мислите дека се важни следните работи за да се добие работа
во Македонија? (1 „воопшто не е важно“ – 10 „најважно“)
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20. Колку мислите дека се важни следните причини за вашата
невработеност? (1 „воопшто не е важно“ – 10 „најважно“)
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9
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8
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