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1. Вовед
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Четвртиот извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за 
реформа на јавната администрација 2018-2022 и на Акцискиот план има 
за цел да истражи дел од ефектите на јавните политики, односно како 
очекуваните промени, кои се дел од реформата на јавната администрација, 
влијаат врз граѓаните, бизнис-заедницата, но и врз самата јавна 
администрација. 

Имајќи ја предвид целта на овој извештај, беа поддржани четири новинарски 
истражувачки стории кои ги обработуваат прашањата поврзани со 
вработувањата и оптимизацијата на јавната администрација, појавата на 
корупција и пристапот до услугите. 



2. Како се мести 
оглас за државна 
работа?
Автор: Маја Јовановска
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Шура, девер, внука од брат, баџанак, шурнеа, свеска... Долг е списокот 
зборови за роднинските врски во македонското семејство кои моравме 
да ги научиме за да утврдиме до кое колено се „изврзани“ роднините 
кои се чинат најподобни за работа во државната администрација. ИРЛ ги 
истражуваше законските дупки и итроштините на функционерите кои ќе 
сторат сè за нивните пулени да ги добијат посакуваните позиции.

Колку некој е поблизу во семејното стебло (роднина од прво колено), толку 
работното место и платата ќе му бидат „помрсни“. Сестрата на министерот 
за економија Крешник Бектеши се „вдоми“ во МЕПСО, синот на заменик-
претседателот на Собранието Горан Мисовски се вработи во Агенцијата за 
супервизија на осигурувањето, а синот на пратеничката Мира Стојчевска 
беше примен во ЕЛЕМ.

И подалечните роднини (од второ колено) не остануваат без работа кога 
„нивните“ се на власт, но не котираат високо на списокот за државна 
служба. На пример, бабата на Кирацовски, мајка на неговата сопруга, 
зетот ја „пикна“ во Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ во Битола на 
позиција – архиварка.



9

Како се мести оглас за работа?

Ако се следат секојдневните објави на Агенцијата за администрација за 
избраните кандидати, може да се забележи дека многу често вработување 
добиваат членови или симпатизери на владејачките партии - СДСМ и ДУИ, 
но и на нивните коалициски партнери.

Има неколку начини како да се намести оглас за работа:
• Пред да се објави огласот, се расчистува простор за соодветниот 

кандидат преку нова систематизација во државната институција.

• Многу често, на огласите се јавува само по еден кандидат.

• Последниот филтер при селекцијата на кандидатите е интервјуто што 
го прават двајца вработени во институцијата која го распишала огласот 
и еден вработен од Агенцијата за администрација. Тие одлучуваат кој 
кандидат ќе биде примен на работа.

Минатиот месец вработување на позицијата советник за маркетинг и 
односи со јавноста во библиотеката „Илинден“ во Делчево доби Биљана 
Петровска, која на својот фејсбук-профил не крие дека е силен поддржувач 
на СДСМ, има слики со партиски функционери, а на локалните избори 
отворено го поддржала кандидатот за градоначалник Горан Трајковски. 
Година и пол по изборот на Трајковски, Петровска е избрана за советник 
за маркетинг и односи со јавноста во локалната библиотека. Петровска за 
ИРЛ објаснува дека таа била единствениот кандидат на конкурсот, бидејќи 
еден од условите на конкурсот бил да се вработи дипломиран новинар.

Она што беше чудно е работното место, односно потребата од советник за 
маркетинг и односи со јавноста во библиотека во град со околу 17.000 жители. Од 
Министерството за информатичко општество и администрација нè информираа 
дека ова место е отворено минатата година, според систематизацијата што ја 
направило Министерството за култура за сите библиотеки во државата. Па 
така, новинарката Петровска, која претходно работела во пропаднатото Радио 
Делчево, доби вработување во државна служба.

Преку Агенцијата за администрација работа доби и бабата на Кирацовски. 
Како течела постапката за вработување на Мери Поповска во Државниот 
ученички дом „Мирка Гинова“? Според документите до кои дојде ИРЛ, 
работното место технички секретар/самостоен референт е отворено 
со новата систематизација направена во 2018 година. Оттаму побарале, 
и добиле, дозвола за вработување од Министерството за финансии. На 
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конкурсот се пријавиле три лица, меѓу кои и Поповска. Еден кандидат 
бил елиминиран веднаш поради неуредната документација, а двајца 
продолжиле во втората фаза – полагање испит за административен 
службеник. Кругот повторно се стеснил, затоа што едниот кандидат не 
се јавил на полагањето, па останала само бабата на Кирацовски, која го 
положила испитот, а потоа поминала на интервјуто и со освоени 69 поени 
од вкупно 100 била избрана за работното место.

Покрај бабата (мајката на неговата сопруга), од семејното стебло на 
Кирацовски во државни фирми се „вдомија“ и неговата сестра и дедото 
(таткото на неговата сопруга). За сите тројца, Антикорупциската комисија 
утврди дека Кирацовски влијаел при нивното вработување и тие се 
повлекоа од работните места.

На една од дебатите пред референдумот за името минатата година, 
премиерот Зоран Заев соопшти дека 100.000 луѓе барале да се „вдомат“ 
во јавната администрација. Кога граѓаните го прашаа кога оваа Влада ќе 
почне да се однесува европски, премиерот одговори дека тоа прво го 
очекува од својата партија, но и од сите граѓани во Македонија.

„Еве, јас отворено ќе кажам дека во моментов 100.000 луѓе бараат работа во јавната 
администрација и сите сакаат веднаш, ако може уште утре, да влезат на работа. Нема 
толку места, нема таква можност“, 

― зборуваше Заев пред референдумот.

Во секоја пригода кога новинарите ќе го прашаат за преобемната, 
неефикасна и партизирана администрација, Заев го споменува 
„камшикарот“, како волшебно стапче што треба да ги дисциплинира 
неработниците во државниот и во јавниот сектор и како можност да се 
исфилтрира квалитетот од неквалитетот.

„Една од желбите што ја имаме сите е - со доаѓањето на Европа, со отворањето на 
поглавјата со сите критериуми што ни се поставени - да почнеме да се однесуваме 
европски: и мојата партија, но пред сè сите граѓани во Македонија. Реков дека ќе 
дојде ‘камшикар’ кој ќе нè среди како народ, како граѓани и како луѓе. Јас навистина го 
мислам тоа симболично“, 

― вети Заев.
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Правни замки

Конкурсот за вработување 26 млади дипломати објавен од Министерството 
за надворешни работи на 29 декември минатата година, на површина 
извади многу административни препреки кои предизвикаа незадоволство 
кај дел од кандидатите. Откако многу кандидати со образование и работно 
искуство беа одбиени поради неуредна апликација, дел од нив се огласија 
во јавноста за да го искажат својот револт.

За 26 работни места – млади дипломати се пријавиле 819 кандидати. Од 
нив, уредни апликации имале само на 96, односно 723 биле елиминирани 
уште на почетокот.

ИРЛ разговараше со двајца од одбиените кандидати, Филип Ивановски 
и Симон Андов, кои биле елиминирани поради неуредни апликации. 
Тие зборуваа за нивните мотиви да се пријават на конкурсот, нивните 
забелешки и препораки за тоа што треба да се менува.

Во моментот кога е објавен конкурсот Ивановски бил во Канада, каде 
ги завршил магистерските студии по дипломатија на Универзитетот во 
Торонто и веќе ја добил првата работа.

„По шест години поминати во Канада, каде што имав среќа да бидам дел од компанија 
во која сум одлично платен и работам со висококвалификуван кадар, решив да се 
вратам во Македонија само од една причина - желбата за промена. Мојата замисла 
беше знаењето и искуствата стекнати во странство да ги пренесам овде, во Македонија, 
за работите да се сменат на подобро“, 

― вели Ивановски.

Платата за младите дипломати во МНР не е примамлива (само 16.699 
денари), но желбата на МНР да им даде шанса на млади луѓе кои ќе се 
развиваат во професионални дипломати била пресудна, па на огласот се 
пријавиле дури 819 млади луѓе.

Освен Филип, на конкурсот се пријавил и Симон Андов од Неготино. Тој 
дипломирал на Правниот факултет во Скопје со просек 9,20, потоа своето 
образование го продолжил на Универзитетот Лорен во Нанси, Франција, 
а втората магистратура ја завршил на Универзитетот во Ремс. Андов не 
бил невработен кога решил да се пријави на конкурсот на МНР. Тој работи 
како помлад асистент во меѓувладината организација Централноевропска 
иницијатива (ЦЕИ).
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„Македонија се наоѓа во клучен период кога ја крои својата (нашата) иднина. Јас 
мислам дека во овој период најдоброто место од каде ќе можам да дадам свој 
придонес за светот е токму местото каде што сум роден. Со оглед на моето досегашно 
академско и професионално искуство, донесов одлука да аплицирам на огласот за 
млади дипломати“, 

― раскажува Андов за неговиот мотив да конкурира.

По распишувањето на претседателските избори, конкурсот е ставен 
во мирување и процедурата продолжила во мај со известувањето за 
кандидатите чии апликации се прифатени и кои ќе продолжат во процесот 
на селекција.

Нашите соговорници, Филип и Симон, биле одбиени со образложение дека 
апликациите не им се уредни. 

Главен проблем во мојата апликација, поради кој бев одбиен, е застареното 
лекарско уверение. Притоа, никаде во конкурсот не беше нагласено кој 
документ треба да се приложи за докажување на општата здравствена 
состојба и рокот на негова важност. Со оглед на тоа дека живеам во странство 
и не бев во можност да извадам ново лекарско уверение, приложив потврда 
од матичен лекар со која се потврдува мојата здравствена состојба врз 
основа на здравственото досие“, објаснува Симон Андов.

И Ивановски и Андов имаат работно искуство во повеќе институции 
низ светот. Но, искуството стекнато надвор од земјава не се признава 
при конкурирање за работа тука. Според Законот за административни 
службеници, единственото работно искуство што се признава е 
вработувањето преку Агенцијата за вработување.

„Едноставно, Законот не дозволува друг доказ за стекнато работно искуство. Во текот 
на работењето сме имале кандидати со работно искуство во странство, но истото не 
можат да го верификуваат преку Агенцијата за вработување, па нивните апликации се 
сметаат за неуредни“, 

― изјави за ИРЛ Спасе Глигоров, директорот на Агенцијата за 
администрација.

Според информациите на ИРЛ, на еден конкурс за работа на кој се барал 
градежен инженер се пријавила кандидатка со десетгодишно работно 
искуство во Либија. И покрај доказот за работното искуство во Либија, таа 
не била соодветна за работното место, бидејќи немала стаж евидентиран 
преку Агенцијата за вработување.
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За Филип Ивановски ова беше прво искуство со аплицирање за работа во 
државна служба во Македонија. Прво и горчливо искуство! Тој вели дека 
е разочаран од нефункционалноста на јавниот сектор во Македонија и од 
начинот на кој се вработуваат нови кадри.

„Сè додека не се смени Законот за вработување, кој е под закрила на Агенцијата 
за администрација, и додека не се отстранат детектираните небулози, јас немам 
намера повторно да конкурирам на јавен оглас. Дотогаш ќе бидам активен во 
приватниот и во невладиниот сектор во Македонија.“

И Симон Андов ќе чека подобри времиња за повторно да аплицира за работа во 
татковината. Дотогаш, неговото образование и знаење ќе го користат државите 
кои повеќе ги ценат „македонските мозоци“. Тој испратил предлог-решенија 
до претседателот на државата, претседателот на Владата и до министерот 
за надворешни работи, кои треба да помогнат во коригирањето на системот 
и ги содржат следниве мерки: олеснување на првата фаза од постапката 
за аплицирање за позиција во државен орган; укинување на трошоците 
за документите потребни во сите фази од процесот на аплицирање; 
обучување тим професионалци кои ќе бидат достапни да одговорат на 
прашањата од кандидатите; олеснување на процесот на аплицирање за 
кандидатите кои не се во државата; воведување грантови/стипендии за 
млади професионалци од Македонија во странство, при нивното враќање 
и вработување во државата; формирање специјализиран државен орган за 
спречување одлив на мозоци, и др.

„Ќе аплицирам повторно и ќе се вратам во Македонија кога ќе се поништи и ќе се 
повтори конкурсот за млади дипломати, ќе се промени Законот за административни 
службеници и Законот за надворешни работи и кога ќе се воведат грантови/стипендии 
за млади умови кои се подготвени да ја донесат Европската Унија во Македонија. 
Дотогаш, ќе се обидувам да дадам свој придонес однадвор“, 

― вели Андов.

По реакциите на Андов и Ивановски, министерот за надворешни работи 
Никола Димитров рече дека во првата фаза од конкурсот одлучувачки 
надлежности има Агенцијата за администрација, која постапува по закон кој е 
премногу ригиден и треба да се менува.

„Конкурсот ќе го спроведеме и ќе обезбедиме еднакви шанси во рамките на постојниот 
закон. Ќе разговараме со оние кои, според биографиите, се суперквалитетен кадар, а 
не успеале навреме да ги соберат сите потребни документи, односно не успеале да 
излезат на крај со ригидноста на Законот. Конечно – тешко, но сигурно - наоѓаме начин 
како да го одврземе јазолот на супербрзите унапредувања, доведените од страна кои 
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прекуноќ стекнале високи звања и другите партиски болести што ги наследивме, 
додека способни луѓе со години биле држени на најниските работни позиции“, 

― рече Димитров по реакциите на неколкумина елиминирани кандидати.

Спасе Глигоров, директорот на Агенцијата за администрација, признава дека 
во Законот за административни службеници треба да се менуваат многу 
работи.

„Но, најважно е итно да се сменат условите за аплицирање на кандидатите, а 
самата постапка за вработување да овозможи поголема конкуренција, а со тоа и 
поголема објективност при вработувањето“.

Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски 
за ИРЛ потврди дека се формирани работни групи кои работат на измени во 
Законот во делот на постапката за селекција, како и на признавање на работното 
искуство стекнато надвор од државата. Со цел да се спречи практиката за 
вработување „свои луѓе“, се размислува преку авторски договори да можат да 
бидат ангажирани само 1% од вкупниот број вработени во институцијата, како 
и да се ограничи бројот на вработувања на определено време.



3. Административците 
пред предизвикот да 
ја напуштат удобната 
фотелја и да станат 
молери, шивачи, 
келнери...
Автор: Рада Исовска - Маневска



Најавеното префрлање на вишокот административци во приватниот сектор 
е прифатено од бизнис-заедницата. Власта тврди дека ќе биде доброволно, 
а вработените се плашат од партиска прераспределба.

Вишокот административци со преквалификација ќе биде понуден на 
приватните компании. Ова го најави премиерот Зоран Заев, како дел од 
реформата на јавната администрација, на првата средба со бизнисмените 
од Стопанската комора. За бизнис-заедницата проектот е прифатлив, но 
се очекува да биде спроведен преку јавно-приватно партнерство со јасни 
критериуми. Синдикатот на УПОЗ бара процесот да биде доброволен и со 
гаранции за работниците кои ќе се прераспределуваат. Експертите, пак, 
велат дека вака замисленото намалување на јавната администрација може 
да предизвика дополнителен пад во квалитетот на услугите, бидејќи е можно 
да продолжат партиските вработувања, а квалитетни административци 
да заминат во приватниот сектор. Предлагаат проблемот да се реши 
структурно, преку систем на оценување на работата на вработените во 
администрацијата. Административците се плашат дека повторно партиите 
ќе одлучуваат за тоа кој од нив ќе остане на работното место, а кој ќе биде 
принуден да замине.

Премиерот најави државни субвенции за бизнисмените кои ќе прифатат 
вработени од јавната администрација.

„На дел од административците ќе им се заблагодариме, ќе им понудиме 
преквалификација преку програмите на Агенцијата за вработување и ќе им ги 
понудиме на приватните компании. Тие ќе треба да им обезбедат соодветна обука, 
а ние сме подготвени да им обезбедиме плати во период од шест месеци до една 
година додека трае обуката. Вие ќе треба да им гарантирате дека ќе ги вработите по 
завршувањето на обуката“, 

― им се обрати Заев на бизнисмените.

Министерот Дамјан Манчевски, под чија палка треба да се реализира 
процесот, вели дека се прави хоризонтална функционална анализа со која 
ќе се утврди што ѝ недостига на државната управа и каде се вишоците.

„Можеме да очекуваме дека во текот на спроведувањето на хоризонталната анализа 
ќе се појави потреба од укинување на некои институции и намалување на бројот на 
управните одбори. Крајната цел е да се подобри работата на институциите, а со тоа и 
квалитетот на услугите што тие им ги нудат на граѓаните“, 

― вели Манчевски.
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Од Министерството за информатичко општество и администрација тврдат 
дека хоризонталната функционална анализа веќе се спроведува. Таа е 
завршена во инспекторатите, а во другите делови од администрацијата е 
во тек.

Оттаму убедуваат дека не се откажале од планот за прераспределба на 
административците во приватниот сектор, што ќе следува по анализата. 

• Засега е јасно дека постапката ќе биде доброволна и дека оние кои ќе 
одбијат да одат во приватниот сектор нема да добијат отказ. 

• Познато е дека на бизнисмените ќе им се понуди поддршка, но 
формата на ваквата поддршка дополнително треба да се утврди. 

Од Министерството велат дека од оваа реформа ќе профитира државата 
со тоа што ќе издвојува помалку пари за плати, компаниите ќе добијат 
поевтина работна сила поради државните субвенции за платите на 
преземените работници, а административците нема да стравуваат дали ќе 
бидат отпуштени од работа.
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Што мислат бизнисмените?

За бизнис-заедницата, проектот за префрлање на вишокот вработени 
од јавната администрација во приватниот сектор е прифатлив. Сепак, се 
очекува процесот да биде спроведен преку јавно-приватно партнерство 
со јасни критериуми, и велат дека добрата поставеност на целите може да 
придонесе за квалитетно реализирање на проектот.

„Добро е да се обидеме и да видиме дали тоа ќе даде некаков резултат. Во моментов, 
најголем проблем на компаниите е недостигот на работници од сите струки, па затоа 
преквалификацијата на овие луѓе би била добра опција. Прво, ќе треба да видиме колкав 
е бројот на прекубројните административци и дали ќе сакаат да се преквалификуваат. 
Од тоа ќе зависи дали ние, како работодавачи, ќе прифатиме дел од нив“, 

― вели Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачите.

Бизнисмените се согласни дека треба да понудат квалитетни услови за 
работа и добри плати за префрлањето од јавниот во приватниот сектор да 
има ефект, но за успешноста на процесот е важно и административците 
кои ќе одлучат да дојдат во приватниот сектор да бидат свесни дека 
ги прифаќаат условите на игра во овој сектор: квалитет на работа и 
продуктивност за да се оправда платата.

„Ние треба да обезбедиме поконкурентни услови за работа од оние во јавниот сектор, 
што подразбира и повисоки плати, соодветни на квалитетот и продуктивноста во 
работата. Сепак, очекуваме овие вработени да го прифатат начинот на работа во 
производството. Тоа значи дека со самото прифаќање да бидат прераспределени во 
приватниот сектор, тие се свесни дека одлучиле да се однесуваат според правилата 
за работа во компаниите. Затоа, според мене, потребно е самите да одлучат во кој 
сектор ќе одат“, 

― вели Ивица Јакимовски, претседател на градежната комора при Сојузот 
на стопански комори и директор на компанијата Голден арт.

Бизнисот главно бара работници за директно производство.
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„Во услови кога во земјава имаме дисбаланс на пазарот на трудот, кога младите одат 
во странство, а реформите во образованието ќе дадат ефекти дури по неколку години, 
секоја понуда на работници е добра за бизнисот. Затоа сметам дека овој план треба 
брзо да се реализира. Нам ни се потребни работници за директно производство, но јас 
сум скептична дека работниците на кои денот им почнува со пиење кафе, отворање 
фејсбук и размена на информации за политичките случувања, ќе можат да работат 
по осум часа во производство. Во производството, процесот не може да се одвива 
ако сите работници не се ангажирани. Оттаму, сметам дека овие работници треба да 
се тестираат, па доколку покажат афинитет за работа во производство, дури тогаш да 
бидат понудени на компаниите“, 

― вели Маријана Перковска од текстилниот кластер.
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Што предлага бизнис-заедицата?

Според бизнисмените, проектот за преземање дел од административците 
во приватниот сектор треба да се реализира со јавно-приватно партнерство 
и дијалог, по претходно направена анализа и точни критериуми за тоа како 
ќе се одвива процесот.

• Критериум за прераспределба на работниците од јавниот во 
приватниот сектор би требало да биде квалитетот, а не политиката. 
Во изминатиот период, преку системот на партиските вработувања, 
политиката придонесе дел од вработените од приватниот сектор да 
се префрлат во администрацијата, а сега дел од нив ќе треба да се 
вратат назад. 

• Освен желбата на административците да се префрлат од јавниот во 
приватниот сектор, би било добро да се тестира и нивниот афинитет 
за тие да можат да дадат квалитет и да бидат заинтересирани за 
процесот на работа.

• Обуката на кадарот што треба да добие соодветни знаења за 
производствениот процес треба да се реализира во компаниите кои 
изјавиле интерес за овој проект, бидејќи на тој начин работниците 
најдобро ќе се запознаат со процесот на работа. 

• Платата мора да биде во рамките на онаа што ја земаат работниците во 
компаниите, во зависност од квалитетот на работата и продуктивноста 
на работникот.

• Доколку се покаже квалитет во работата, во компаниите се напредува 
многу полесно и повеќе се ценат дообуката и дообразувањето.

• Субвенциите се пожелни, но не и неопходни, доколку се понуди добар 
кадар.

• Важна е и старосната структура на административците кои ќе 
бидат понудени за преземање. Имајќи предвид дека за дообуката и 
преквалификацијата ќе се трошат и време и пари, не би било во ред 
да се понуди кадар кој набрзо ќе оди во пензија.

• Гаранцијата дали работниците ќе останат на работното место зависи 
од тоа како ќе се покажат на работното место.
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Синдикатот бара сигурност за 
работниците и почитување на законите 

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и 
здруженијата на граѓаните (УПОЗ), кој ги штити правата на најголемиот дел 
од вработените во јавната администрација, очекува да биде активно вклучен 
во целиот процес на прераспределба на вишокот административци.

Според Синдикатот на УПОЗ, прво треба да се разјасни на кој дел од 
вработените се однесува ова прашање - на целиот јавен сектор или само 
на јавната администрација. 

„Ако се однесува само на јавната администрација, таму во моментов има 17.000 до 
18.000 вработени. Познато е дека 50% од работните позиции во администрацијата се 
непополнети. Нивните задачи ги извршуваат другите вработени. Има случаи кога еден 
вработен работи на најмалку три работни позиции. Дополнително, дел од луѓето кои 
имале понизок степен на образование се дообразувале во текот на нивното работење 
и тоа треба да им се признае во процесот на прераспределба на кадарот“, 

― изјави Трпе Деаноски, генерален секретар на Синдикатот на УПОЗ.

Синдикатот смета дека процесот не треба да почне пред да биде завршена 
хоризонталната функционална анализа.

• По завршувањето на овој процес, вишокот вработени кој ќе биде 
утврден во одделни институции прво ќе треба да биде понуден и 
преземен од страна на институциите каде има потреба за таков кадар, 
па дури потоа да се понуди на приватниот сектор. Притоа, треба да се 
внимава на законските одредби за преземање кадар.

• Процесот треба да биде доброволен, со гаранција дека работникот 
кој не сака да биде прераспределен во приватниот сектор нема да го 
изгуби работното место, односно дека ќе остане на истата позиција.

• Треба да се гарантира сигурност дека по истекот на поволностите што 
ќе ги понуди државата овие кадри нема да останат без работа. 

• Платите кои ќе им се понудат на овие вработени да не бидат пониски 
од платите што ги примаат во јавниот сектор.

• При распределбата, и другите институции треба да развијат соодветни 
критериуми според кои ќе се одвива процесот.
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Експертите сомничави за решението

Експертите сметаат дека проблемот со вишокот вработени во јавната 
администрација треба да се решава структурно, што би значело 
отстранувањето на неработниците од администрацијата на безболен начин. 

Професорот Борче Давитковски од Правниот факултет смета дека е 
потребна структурна реформа што долгорочно ќе го реши проблемот, како 
онаа во стабилните демократии, а не палијативно решение.

„Ова е палијативно решение и не води кон квалитетен исчекор од сегашната 
состојба. Не верувам дека приватниот бизнис ќе прифати работници кои дошле во 
администрацијата за да не работат. Со доброволното заминување, пак, се ризикува 
оние кои се пониско платени во администрацијата, но се потребни како кадар, да 
заминат во приватниот бизнис и со тоа администрацијата да изгуби во квалитетот. 
Верувајте, никој кој дошол во администрацијата поради партиска припадност 
нема да сака да си оди. Ќе заминат токму квалитетните кадри, со што квалитетот на 
администрацијата ќе се спушти на уште пониско ниво. Значи, транзицијата од јавниот 
во приватниот сектор нема да биде елегантна. Процесот ќе треба да понуди низа 
поволности за бизнисмените, иако на крајот нема гаранција дека административците 
кои ќе заминат од јавниот сектор ќе добијат сигурна работа во приватниот сектор по 
истекот на тие погодности“, 

― вели Давитковски.

Тој предлага проблемот да се реши со систем на оценување на квалитетот 
на работата, кој ќе покаже кој треба да остане, а кој треба да си замине од 
администрацијата.

„Треба да се тестира целокупната државна администрација. Оној кој ќе го положи 
тестот и ќе покаже квалитет во работата, односно може да ги решава проблемите на 
граѓаните, да остане на работното место или да биде предложен за унапредување. 
Оние, пак, кои ќе покажат помали знаења и вештини за вршење на работата, да бидат 
уназадени, а оние кои ќе покажат лоши резултати на тестирањето да се постават на 
пониски позиции и доколку не покажат подобрување на следните тестирања, да ги 
напуштат работните места“,

― вели Давитковски. 

Во својот став, тој се повикува на искуствата во други земји од светот кои 
вовеле вакви тестирања.
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„Тестовите можат да ги направат домашни или странски експерти, но тие мора да се 
применуваат кај администрацијата за да имаме квалитетен кадар што ќе одговори на 
барањата на работното место. Овие луѓе решаваат низа прашања што се од интерес 
за граѓаните и затоа треба да бидат квалитетни“ 

― подвлекува професорот.

Според него, реформите во една ваква партизирана администрација, како 
и секаде во светот, се болен процес, ама се потребни за да се создаде мала 
и ефикасна администрација.

„Англија ја направи таа реформа во 80-тите години. Америка и Германија, но и други 
земји, спроведоа реформи на јавната администрација, но тие беа болни и проследени 
со отпуштања. Ние сакаме да ја намалиме администрацијата, но без отпуштање на 
вработените, туку со нивно нудење на приватниот сектор“ -

― вели Давитковски.
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Што мислат засегнатите?

Вработените во јавната администрација кои се дел од оваа приказна 
стравуваат дека, повторно, оние кои се вработиле законски и работат 
квалитетно ќе бидат натерани да одат во приватниот сектор.

„Знаете, кај нас сè оди според партиска припадност. Вработувањата во админи/
страцијата со години имаа партиски предзнак, иако постоеја и такви кои успеваа да се 
вработат врз основа на квалитетно извршените работни обврски. Но, проблем е како 
ќе се заштитат оние кои работат за двајца-тројца од оние кои секој ден седат и ‘бистрат 
политика’. Тие имаат грб и не се грижат, бидејќи знаат кој ги донел на работното место. 
Очекувам при правењето на списоците за заминување да се цени мојот придонес во 
работата, друго немам што да кажам“,

― вели административец со подолг работен стаж.

Вработените според Рамковниот договор, пак, очекуваат на овој начин да 
се отворат места и за нив.

„Сакам да дадам свој придонес во работата, но досега немав можност за тоа. Сите 
велат дека земаме плата без да работиме, но на некои од нас не ни беше дадена 
шанса. Имам високо образование и се надевам дека ќе ме распределат на соодветно 
место. Не би сакал да бидам распределен во приватниот сектор. Ако сакав да работам 
таму, досега ќе заминев“, 

― вели вработен според Рамковниот договор.
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Број на вработени во јавниот сектор

Според Годишниот извештај од регистарот на вработените во јавниот 
сектор, во 2018 година имало 132.068 вработени. Тие имаат засновано 
работен однос во 1.314 институции. 

Во 2018 година, само во органите на државната власт (Владата, нејзините 
секретаријати, Генералниот секретаријат, министерствата, органите во 
состав на министерствата, самостојните органи на државната управа и 
правните лица со јавни овластувања) работеле 16.594 лица. 

Во независните институции чиешто основање е предвидено во Уставот 
работат вкупно 537 лица, односно 442 во НБРМ, 74 во Канцеларијата на 
Народниот правобранител и 21 во Уставниот суд, додека во правосудните 
институции се вработени 2.736 лица. 

Јавните установи имаат најголем број вработени - 66.893 лица.

Во јавните претпријатија се вработени вкупно 18.201 лице, а во општините 
нивниот број е 5.738.

Бројот на воен и цивилен персонал во служба на Армијата на Република 
Северна Македонија изнесува 7.211, бројот на овластени службени лица во 
Министерството за внатрешни работи и органите во состав на министерството 
(Дирекција за безбедност и контраразузнавање и Биро за јавна безбедност) 
изнесува 12.445, а бројот на овластени службени лица во Агенцијата за 
разузнавање е 248. Вкупниот број лица кои влегуваат во Регистарот само 
како број, без податоци за нивната структура, изнесува 19.904.

Преку агенциите за привремени вработувања во институциите од јавниот 
сектор се ангажирани вкупно 2.439 лица, но бидејќи немаат статус на 
вработени тие не влегуваат во анализите содржани во годишниот извештај 
од регистарот.
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Возрасна структура на вработените во 
јавниот сектор

Просечната возраст на вработените во јавниот сектор е 45,95 години.

Најголемиот број вработени во јавниот сектор се на возраст од 46 до 
55 години (33.260), што претставува 29,65% од нивниот вкупен број. 
Возрасната група од 36 до 45 години опфаќа 29.343 вработени (26,16%). На 
возраст од 56 до 64 години се 25.161 или 22,43% од вработените. Од 26 до 35 
години имаат 21.228 или 18,93% од вкупниот број вработени. На возраст од 
18 до 25 години се 2.072 или 1,85% од вработените, а најмалку застапена е 
возрасната група над 64 години, која брои 1.100 или 0,98% од вработените.

Најголема просечна возраст на вработените (50,76 години) има во 
Уставниот суд, додека пак најмала просечна возраст (35,08 години) има во 
секретаријатите на Владата. 

Според видовите институции, на ниво на целиот јавен сектор најголемо 
учество имаат возрасните групи од 36 до 45 години и од 46 до 55 години. 
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Образовна структура на вработените во 
јавниот сектор

Според Годишниот извештајот од регистарот на вработените во 
јавниот сектор за 2018 година, во овој сектор работат 347 лица (0,31%) 
без образование, 118 (0,11%) се полуквалификувани, 225 (0,20%) се 
квалификувани, 10.015 (8,93%) имаат основно образование, 38.373 (34,21%) 
имаат средно образование, 4.682 (4,17%) се висококвалификувани, 1.069 
(0,95%) имаат вишо образование, 50.301 (44,85%) имаат високо образование, 
5.053 (4,51%) се магистри, а 1.981 (1,77%) се доктори на науки.
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

Што бара бизнис-заедницата?

Според проценките на нашите соговорници, бизнис-заедницата имаа 
потреба од 20% од сегашниот број вработени или меѓу 25.000 и 30.000 
нови вработувања.

Анкетното истражување „Анализа на потребите од вештини на пазарот на 
трудот за 2018/2019 година“, што го изготви Агенцијата за вработување, 
дава корисни показатели за очекувањата на работодавачите во однос на 
новите вработувања и потребните вештини со кои треба да располагаат 
лицата. Оваа анализа покажа дека компаниите имаат потреба од 18.463 
нови работници.

По дејности, најмногу нови вработувања се очекуваат во: преработувачката 
индустрија - 8.160 нови вработувања (44,2%); во трговијата на големо и мало, 
каде што се очекуваат 4.251 нови вработувања (23%); во градежништвото, 
каде што работодавачите од оваа дејност планираат 1.478 нови вработувања 
(8%); во дејноста транспорт и складирање, каде што се очекуваат 1.108 
нови вработувања (6%), додека во другите дејности се очекуваат помал  
број вработувања. 

Според степенот на потребното образование (знаење) за очекуваните 
вработувања, 1.435 (7,9%) од работните позиции налагаат завршено високо 
образование; 1.623 (8,8%) – завршено средно и вишо образование; 10.771 (58,3%) 
- завршено средно образование; и 4.623 (25%) - завршено основно образование. 

Најбарани профили со завршено високо образование се: програмери, 
машински инженери, економисти, градежни инженери, доктори по општа 
медицина, фармацевти, сметководители, маркетинг-агенти, новинари, 
информатички инженери, земјоделски инженери, архитекти и др.

Меѓу профилите со завршено средно образование, најбарани се: технички 
оператори, електротехничари, комерцијалисти, оператори на медицинска 
опрема, администратори, шумарски техничари, машински техничари, 
медицински сестри, градежни техничари, агенти за логистика, асистенти во 
осигурување, електро-машински техничари, фармацевтски техничари и др.

Од стручните струки се бараат: шивачи, продавачи, шивачи на текстил, 
касиери, келнери, градежни работници, возачи на товарни возила, 
готвачи, заварувачи, магационери, бравари, подготвувачи на тутун за 
обработка, чевлари, возачи на камиони, возачи на автобуси, пекари, 
електромеханичари, составувачи на акумулатори, ракувачи со градежни 
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машини, армирачи, месари, кројачи, шанкери, ѕидари, хаусмајстори, 
такси-возачи, електричари за одржување, монтери на градежни елементи, 
столари, тесари, угостителски работници и др.

Меѓу занимањата со основно образование, на пазарот на трудот се бараат: 
општи работници, работници на едноставни работи на производствена 
линија, хигиеничари за станбен и деловен простор, оператори на ЦНЦ 
машини, чевларски работници, работници за едноставни работи, пеглачи 
на алишта, обиколувачи, дистрибутери (малопродажба), работници за 
товар и истовар, рачни пакувачи, собарки, работници во нискоградба, 
земјоделски работници и др.



Платите на административците

Од Синдикатот на УПОЗ посочуваат дека речиси 70% од вработените 
во државната администрација и во правосудството земаат плата под 
државниот просек. Нето-платата на вработен со 25 години работен стаж и 
со високо образование се движи од 20.000 до 22.000 денари.

Според податоците од државниот буџет за 2019 година, за плати и надоместоци 
на вработените во буџетските корисници се издвоени вкупно 28.361.000 
денари. Овие средства се наменети за 49.772 вработени, а ги вклучуваат 
и платите на три нови тела, кои се формирани во текот на оваа година, но 
без број на вработени: Агенцијата за примена на јазиците, Инспекторатот за 
употреба на јазиците и Комисијата за заштита од дискриминација. Во сумата 
влегува и покачувањето на платите за 5% од септември. 

Тешко се доаѓа до податоци за тоа колкави се платите во администрацијата.

Според истражувањето „Движење на платите на дел од институциите 
во јавната администрација: буџетски корисници и регулаторни тела 
(квантитативен информатор)“, направено од тимот при Фондацијата за 
демократија на Вестминистер, кое се однесува на податоците за 2016 
година, просечната месечна нето-плата на вработените во буџетските 
корисници се движи од 18.174 до 92.250 денари. 

Државните секретари (секретар од прво ниво) имаат највисоки месечни 
нето-приходи во износ од 53.464 денари (без вклучен додаток за стаж), а 
најниски примања имаат помошно-стручните вработени од четврто ниво, 
чиишто работни места налагаат завршено средно образование, кои имаат 
минимум месечни нето-приходи во износ од 13.148 денари (без вклучен 
додаток за стаж).
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Какви плати ги очекуваат прекубројните 
административци во приватниот сектор?

Според Државниот завод за статистика, во април годинава просечната 
нето-плата во преработувачката индустрија изнесува 20.400 денари. 

За истиот месец, во прехранбената индустрија е исплатена просечна 
плата од 19.637 денари, во индустријата за производство на пијалаци - 
35.068 денари, во индустријата за производство на текстил - 20.399, во 
индустријата за производство на облека - 15.702 денари, а во дрвната 
индустрија просекот е 16.908 денари. Многу повисоки просечни нето-
плати има во хемиската и во фармацевтската индустрија, односно 32.714 
денари и 44.713 денари.

Во истиот период, градежништвото исплатило просечна плата од 22.926 
денари. Притоа, во високоградбата просекот изнесува 22.380 денари, во 
нискоградбата - 24.180 денари, а специјалните градежни дејности имаат 
просек од 22.232 денари.

Просечната нето-плата во трговијата се движи од 19.767 денари до 26.424 денари, 
односно просечната плата во овој сектор во април изнесува 22.626 денари.

Во хотелиерството и угостителството просечната плата изнесува 17.741 
денари, односно кај xотелиерите таа изнесува 20.264 денари, а кај 
угостителите - 15.843 денари.

Просечната плата во секторот информации и комуникации е 45.360 денари, 
односно во телекомуникациите - 44.008 денари, и во компјутерското 
програмирање, консултантските и сродните дејности - 60.991 денар.
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

ИЗВОРИ:

• Годишен извештај од регистарот на вработените во јавниот сектор 
за 2018 година. http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/
documents/reports/izvestajreg2018.pdf

• Програма за работа на Агенцијата за вработување за 2019 година. 
http://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20
%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf

• Министерство за финансии: Буџет за 2019 година. https://www.finance.
gov.mk/mk/node/4105

• Движење на платите на дел од институциите во јавната администрација: 
буџетски корисници и регулаторни тела (квантитативен информатор). 
http://www.npcbalkan.net/admin/doc/1016WEB_Plati%20administracija_MKD.
PDF

• ДЗС: Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2019. 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=40 

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/reports/izvestajreg2018.pdf
http://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf
http://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf
http://av.gov.mk/content/Dokumenti/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%A1%D0%9C%202019.pdf
https://www.finance.gov.mk/mk/node/4105
https://www.finance.gov.mk/mk/node/4105
http://www.npcbalkan.net/admin/doc/1016WEB_Plati%20administracija_MKD.PDF
http://www.npcbalkan.net/admin/doc/1016WEB_Plati%20administracija_MKD.PDF
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=40


4. Стотици граѓани 
дневно се жртви на 
софтверот на фондот 
за здравствено 
осигурување – 
вработени се, ама ќе се 
лекуваат идниот месец, 
кога ќе добијат плата 
Автор: Александра Филиповска
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Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 година

„Таргет“ се работниците ангажирани преку агенциите за привремени 
вработувања, но и лицата кои го смениле работното место и имаат 
прекин во осигурувањето од еден или од само неколку дена. Тие, „сините 
картони“ за овој месец, ќе можат да ги користат дури идниот месец, откако 
работодавецот ќе им исплати плата. Без здравствено осигурување се и 
цели семејства со деца, бидејќи родителот минатата година останал без 
работа и сега е невработен, ама ќе треба да си плаќа затоа што минатата 
година заработил повеќе отколку што требало.

Вработени се, газдите им плаќаат придонес за здравствено осигурување, 
но не можат да се лекуваат на товар на Фондот за здравствено осигурување, 
туку само приватно. Со вакви апсурдни ситуации секојдневно се соочуваат 
стотици граѓани во земјава. Колкав е нивниот број точно - не знае никој. 
Проблемот е во тоа што софтверот на Фондот за здравствено осигурување 
признава осигуреник дури откако работодавачот ќе ги уплати придонесите, 
односно дури по 15-ти идниот месец. Овој проблем се провлекува со 
години. Институциите знаат, но креваат раменици. 
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Колку вработени немаат „сини картони“ -  
никој не се потрудил ниту да ги изброи

„Таргет“ се работниците ангажирани преку агенциите за привремени 
вработувања, кои работат во различни фирми по неколку часа, неколку 
денови или со прекини по некој месец, но и лицата кои го смениле 
работното место и имаат прекин во осигурувањето од еден или од само 
неколку дена. Тие, „сините картони“ за овој месец, ќе можат да ги користат 
дури идниот месец, откако работодавачот ќе им исплати плата и ќе ги 
уплати бруто-придонесите, односно дури по 15-ти идниот месец, кога 
добиваат здравствено осигурување за претходниот месец. Иако преку 
едношалтерскиот систем има увид во пријавите за вработување што ги 
води Агенцијата за вработување, односно знае од кога и каде е вработено 
лицето, Фондот за здравствено осигурување сепак им го „затвора шалтерот“ 
на граѓаните на кои, по вина на системот, им се крши основното човеково и 
уставно загарантирано право на здравствена заштита. Пораката што ФЗО 
им ја испраќа на овие лица е „платете си приватно и чувајте ги сметките, па 
ќе ви рефундираме 80% од сумата“. 

Шлаг на тортата е уште една апсурдна ситуација која е секојдневие за 
голем број граѓани. Фондот остава без здравствено осигурување цели 
семејства со деца, бидејќи родителот кој е носител на здравственото 
осигурување останал без работа, но за месеците во кои работел минатата 
година остварил приход (според пресметката на ФЗО за таа година) над 
146.000 денари. Бидејќи годишната даночна пријава за минатата година 
покажува дека лицето остварило приход над оваа сума, тоа и годинава, 
иако е невработено и сега не остварува никакво приход, секој месец ќе 
мора да плаќа по 1.333 денари. Во вкупните приходи што се пресметуваат 
ги вклучуваат и примањата на брачниот другар, децата, како и приходи од 
кирии и хонорари, кои ги оствариле заедно во текот на минатата година. 

Статистиката покажува дека во мај годинава Агенцијата за вработување 
регистрирала повеќе од 82.000 пријави за вработување. Речиси 47.000 
пријави биле на определно време или за сезонска работа. Колку од овие 
вработени немаат право на „сини картони“, ниту една институција не се 
потруди да изброи...
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Вработени се, ама ќе се лекуваат идниот 
месец - кога газдата ќе им исплати плата 

Горан е 20-годишен скопјанец кој работел во пицерија до 5 мај годинава, 
а од 15-ти истиот месец се вработил во друга фирма. Тој е една од 
„софтверските жртви“ на Фондот, кој за несреќа имал потреба од доктор 
тогаш кога не требало.

„Имав страшни болки во `рбетот и морав итно да одам на лекар. Тој констатираше дека 
мора да се направи магнет за да се дијагностицира причината за болката. Проблемот 
се појави кога шалтерската работничка го провери системот и ми рече дека не сум 
здравствено осигурен. Се јавив во фирмата каде работам и тие ми испратија документ 
дека сум пријавен. Но госпоѓата на шалтерот ми рече дека нејзе тоа не ѝ значи ништо. 
Фондот не признава, а доколку таа ме регистрира во системот ќе мора сè да платам 
приватно: преглед, магнет и терапија. Отидов во Фондот за здравствено осигурување, 
надевајќи се дека таму ќе ја исправам неправдата. Но, госпоѓата таму, иако системот 
ѝ покажа каде сум вработен, од кога, па дури и колкава е мојата плата, ми рече дека 
Фондот нема да ме регистрира како осигуреник сè додека работодавачот не ја 
исплати првата плата, заедно со придонесите. Залудни беа моите реакции дека тоа е 
грабеж. Не добив одговор ниту на прашањата што ќе се случи ако секој месец менувам 
работа и имам прекин во осигурувањето од некој ден. Дали тоа значи дека иако 
работодавачите ми плаќаат, јас цела година ќе бидам без здравствено осигурување, 
односно ‘го користам во месецот кој изминал’“- 

― вели Горан, кој не сакаше да го открие својот идентитет во јавноста.
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Ненадиќ: Кривични пријави ако ФЗО не 
почне итно да го применува Законот

Армира е вработена преку агенција за привремени вработувања. По 
потреба, агенцијата ангажира работници за одреден работодавач 
(приватен или државен). Таа вели дека постојано се соочува со проблемот 
да нема здравствено осигурување тогаш кога ѝ треба, бидејќи Фондот тешко 
ги регистрира промените во статусот (пријавен или одјавен).

Раде Ненадиќ, сопственик на агенцијата за привремени вработувања Партнер, 
потврдува дека месечно од 6.000 до 7.000 лица, кои се ангажирани во фирмите 
преку агенциите за привремени вработувања, мака мачат затоа што не им се 
признава здравственото осигурување. Тој вели дека е апсурдно тие луѓе да 
имаат платени придонеси, но поради честите прекини во осигурувањето на 
крај сепак да останат неосигурени. Според него, од бирократски причини, 
односно проблематично софтверско решение за проста примена на Законот, 
овие лица со години се обесправени. Ненадиќ најавува и кривични пријави 
доколку ФЗО итно не почне да го применува Законот.

„Повеќе од 4 години ФЗО одбива да ја спроведува одредбата од член 52 став 4 од 
Законот за здравствено осигурување, според кој на лицата за време на краткотрајно 
вработување (ден-два-три) не им се менува основата на здравственото осигурување, 
т.е. останува иста како и пред вработувањето. Во практиката ова значи дека штом 
лицето ќе се пријави во работен однос, тоа веднаш го губи правото на здравствено 
осигурување што го имало дотогаш. По завршувањето на ваквиот работен однос 
лицата треба повторно да се пријават во ФЗО одново да доставуваат. А приказната е 
секогаш иста -потврди од училиште/факултет, да чекање на шалтери, губење време. 
Сево ова создава револт, одбивање работа со заснован работен однос, ја стимулира 
сивата економија и е причина за недоверба во институциите. Затоа, доколку ФЗО 
најитно не започне со примена на Законот, ние сме подготвени да поднесеме и 
кривични пријави“ -

― вели Раде Ненадиќ, сопственик на агенцијата за привремени вработувања 
Партнер.



Цели семејства без здравствено 
осигурување затоа што родителот сега е 
без работа, ама лани заработил

Минатата година семејството на 39-годишната Сања останало без 
здравствено осигурување затоа што таа ја имала несреќата фирмата во 
која работела со години пред две години да пропадне.

„Првпат се соочив со таков проблем. Кога петнаесет години работите на исто место, 
нема никаков проблем. И сопругот, кој е невработен, и децата беа осигурени преку 
мене. Се шокирав кога престанав да земам надоместок за невработеност од Агенцијата 
за вработување. Кога отидов во Фондот да го регулирам статусот на осигуреник, ми 
побараа триста документи. Според годишната даночна пријава ми пресметаа дека 
сум ја надминала границата на приходи за тие шест месеци кога сум работела, па 
затоа  ќе мора да си плаќаме сами за здравствено осигурување. Им објаснив дека во 
моментот ниту јас ниту сопругот не работиме и дека сме во многу лоша финансиска 
состојба. Но, тоа никој не го интересираше. Со месеци сите останавме без здравствено 
осигурување, сè додека еден од нас не се вработи, па преку него ги осигури децата“ 

― вели Сања, на која овој проблем ѝ го загорчил животот, бидејќи токму во тој 
период се соочиле со потреба од лекар, поради настинки на децата и други 
помали здравствени проблеми.



39

Институциите знаат за проблемите, но 
креваат раменици

Институциите признаваат дека се информирани за проблемот со кој се 
соочуваат граѓаните кои, иако се вработени, не можат да се лекуваат на товар 
на Фондот. На прашањето зошто не го решаваат проблемот, тие едноставно 
креваат раменици. 

„Евентуален прекин во првиот месец кај новиот работодавач може да настане доколку 
претходниот работодавач доцнел со уплатата на придонесот повеќе од 60 дена (законски 
рок) или при промена на работодавачот, доколку има прекин во работењето од датумот 
на одјавата до датумот на новата пријава во Агенцијата за вработување. На лицата кои 
се во работен однос и редовно примаат плата и редовно им се исплаќаат придонесите 
од задолжителното социјално осигурување не им се скратува правото на здравствено 
осигурување“ 

― велат од Министерството за здравство.

Во однос на проблемот со лицата вработени преку агенциите за привремени 
вработувања, од Фондот за здравствено осигурување велат дека многупати 
досега им излегле во пресрет на агенциите, па дури и биле донесени законски 
измени со цел да се реши проблемот. Тврдат - нема проблеми.

„Така, со член 52 од Законот за здравствено осигурување на овие лица им се овозможи да 
имаат континуитет во здравственото осигурување и да ги користат правата од здравственото 
осигурување за време на краткотрајното вработување, согласно основата на задолжителното 
здравствено осигурување пред настанувањето на краткотрајното вработување“,

― велат од ФЗО.

Сепак, признаваат дека има проблеми, но ја префрлаат топката.

„Ако агенцијата ги има преотстапено овие лица на други фирми, а во тие фирми 
има неспроведени пријави и одјави (незаснован работен однос) или пак неуплатен 
придонес за некој вработен (за ден-два), во тој случај здравственото осигурување за 
сите е невалидно. Исто така, може да се случи агенциите да немаат поминато конечна 
декларација со код 555 за сите вработени преку таа агенција или вработениот е странец 
и има промена на ЕМБГ. Сево ова доведува до проблеми со важноста на осигурувањето. 
Во тој случај мора да дојде лице од агенцијата за да се лоцира проблемот, па понатаму 
Фондот да го решава проблемот. Во однос на вработените пријавени на 90 часа, системот 
на Фондот не препознава одјава по основ 99.1 или 99.2 и, оттаму, кога има вакви одјави 
пожелно е агенциите да ни достават преглед на овие лица, за Фондот рачно да им ги 
деактивира одјавите“ - 

― велат од Фондот.
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ФЗО: „Нека си платат приватно, па ние ќе 
им рефундираме“

За лицата кои имаат прекин од едно до друго вработување, Фондот има 
решение - да си платат приватно и да чекаат да им се рефундираат 80% 
од парите.

„Станува збор за интегрирана наплата на придонесите кои се исплаќаат заедно со 
платата и тоа до 15-ти во тековниот месец за претходниот месец, што значи дека за 
едно лице да докаже својство на осигуреник, треба да има уплата на придонес за 
задолжително здравствено осигурување, и така може да користи здравствени услуги 
на товар на Фондот. Тоа значи дека во првиот месец од новото вработување, односно 
до уплатувањето на придонесите на ниво на работодавачот, нововработеното лице 
кое има потреба од здравствени услуги треба да ги плати приватно. По плаќањето на 
придонесите за соодветниот месец од страна на работодавачот, осигуреникот може 
да поднесе барање за рефундација до Фондот“ 

― велат од ФЗО. 

Од Фондот се прогласија за ненадлежни во однос на проблемот со лицата 
кои минатата година биле вработени, а оваа година не се во работен однос и 
не можат да користат здравствени услуги, освен ако не ги платат приватно. 
Топката ја префрлија во Министерството за финансии. Од Министерството 
за здравство велат дека заедно со Министерството за финансии бараат 
законско решение за надминување на проблемот. Од Министерството за 
финансии цела недела не добивме одговори на прашањата за тоа како 
планираат да го решат овој проблем. 

И додека институциите со години си ја префрлаат топката и наместо 
решенија нудат изговори, секојдневно стотици граѓани талкаат 
бирократските лавиринти за да го остварат правото што им е загарантирано 
со Уставот. 



5. Кој го крие 
инвеститорот на 
објектот во Чаир 
каде што загинаа 
двајца браќа? 
Автор: Сашка Цветковска 
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„Страшна трагедија“ или „Фатална несреќа“ – со вакви наслови медиумите 
известуваа за несреќата во којашто загинаа двајца работници во Чаир. Тој 
први јуни се чинеше дека ова е најважната приказна. Двајцата работници 
беа браќа – Асан и Менсур Мустафа. Загинаа пред очите на својот татко, 
кој - според очевидците - очајно се обидувал да им помогне. Четвртиот 
повреден работник е нивниот зет. Тоа утро тие се појавиле на ул. „Ќемал 
Сејфула“, во близина на Поликлиниката Чаир, за да ја завршат работата за 
којашто биле ангажирани - ископ на канал за надградба на зграда во Чаир. 

„Кога дојдовме, работниците веќе беа затрупани. Извлековме три тела кои не даваа 
знаци на живот. Четвртиот затрупан беше во добра здравствена состојба и го 
извлековме веднаш. Ништо друго не можевме да сториме“,

― раскажува командирот на скопската бригада, кој учествуваше во 
извлекувањето на жртвите.

Медиумите известија за семејната несреќа, но никој не праша дали браќата, 
во своите дваесетти години, можеа да ја избегнат смртта. Во анализираните 
известувања има уште една нејаснотија – кој ја гради зградата и кој ги 
ангажирал работниците? Институциите побрзаа со изјави на жалост и 
објаснувања. На терен излезе и јавен обвинител, зашто кога има смрт, се 
утврдува и одговорност. Оттогаш нема никаква информација за исходот од 
истрагата за тоа како загинаа Асан и Менсур Мустафа. 

ИРЛ тргна во потрага по одговори на овие прашања во земја која има 
една од највисоките стапки на смртност на работното место, а меѓу 
економските гранки водечко место во црната статистика има градежната 
индустрија. Институциите одбиваат да споделат информации за тоа до 
каде се со расчистувањето на случајот со смртта на двајцата браќа. Но, 
она што е најголема мистерија е своевидната институционална заштита 
на вистинскиот инвеститор, иако Општина Чаир посочи дека инвеститорот 
кој ја гради зградата немал градежна дозвола за ископот, но сепак решил 
да го направи и за таа цел биле ангажирани работниците.

На местото на несреќата

Локацијата на зградата каде што се одвивале градежните работи се 
наоѓа лесно, затоа што е во непосредна близина на училиштето „Петар 
Здравковски – Пенко“. Истата се надградува, а се надградуваат и станови, 
со доградба и со затворање на терасите. Скелињата стојат, работите се 
запрени. Соседите велат дека од несреќата наваму ништо не е допрено. 
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„Никој не се појавил, сè си стои вака“, 

― вели еден сосед. Сепак, никој не е расположен да зборува за тоа кој ја 
прави зградата. 

„Ех, кој е! А кој би можел да биде!? Некој што смее, нас сигурно никој нема да нè праша. 
Овде гради политиката, а не некакви фирми“, довикуваат група соседи кои тргнаа кон 
паркот во Чаир. Нашето присуство очигледно беше вознемирувачко и никој не сакаше 
да разговара за она што, како што ни рече една граѓанка од Чаир, „не е наша работа, 
кои сме ние“. 

Но, сите ни потврдија дека браќата и таткото не биле изведувачи на 
градежните активности, туку најмени да работат на ископот. 

На самата локација не можевме да откриеме кој е инвеститорот, кој вршел 
надзор и кој е изведувач, како и кој е бројот на градежната дозвола, иако - 
според законите - инвеститорот е должен да постави табла со овие податоци. 

Очи широко затворени

На локацијата ја немаше таблата пропишана со закон. Според очевидците 
- никогаш и немало. Се обративме до релевантните институции за да ги 
побараме овие податоци, но и да прашаме до каде е истрагата. 

Според Законот за безбедност и здравје при работа, за да добие дозвола 
за работа инвеститорот е должен прописно да го обезбеди објектот. 
Изведувачот, пак, треба да им обезбеди на работниците соодветни услови 
кои ќе ги гарантираат сите безбедносни мерки. 

Тука воопшто не станува збор за тоа, бидејќи од општината воопшто и 
немало одобрение за ископот околу зградата. Општина Чаир се огласи уште 
на денот на несреќата и потврди дека работите на ископот биле нелегални.
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„Според записникот на инспекторите на терен, работите за вклучување на 
подземната инфраструктура се вршеле без дозвола и истите се започнати во 
текот на денешниот неработен ден“, се огласи Општина Чаир. Увидот траеше 
повеќе од три часа. Полицијата само кусо ја информираше јавноста дека „јавен 
обвинител направил увид на теренот, а Државниот инспекторат за труд, како и 
другите надлежни институции, биле информирани за случајот“. 

ИРЛ им постави неколку прашања на надлежните институции – кој е 
инвеститорот, кој е изведувачот и до каде е истрагата и дали ќе се утврди 
одговорност за смртта на младите браќа? 

Општина Чаир не одговара на прашањата на ИРЛ поставени во телефонска 
комуникација со службениците, како и во писмена форма. Државниот 
инспекторат за градежништво и урбанизам побара истите прашања да 
бидат поставени преку барање за слободен пристап до информациите. 
Напомнуваме дека во оваа постапка за одговори се чека до 30 дена, а во 
случај барањата да бидат одбиени, ИРЛ не може да поднесе жалба, бидејќи 
веќе година и половина не е назначен нов состав на Комисијата за слободен 
пристап до информациите. Директорот на Државниот инспекторат за труд 
со недели не одговара на ниту еден повик и порака. 

Одговорност

Се обративме и до Јавното обвинителство. Тие велат дека чекаат податоци 
од полицијата и дека ќе постапат доколку има докази за кривично дело. 

„Основното јавно обвинителство - Скопје прими писмено известување 
од Министерството за внатрешни работи во врска со настанот за кој се 
интересирате. Притоа, од страна на надлежен јавен обвинител беа издадени 
повеќе наредби и насоки за прибирање информации од различни институции, 
со цел да се утврди фактичката состојба. По комплетирањето на целокупната 
документација, доколку бидат обезбедени релевантни докази за сторено 
кривично дело, Министерството за внатрешни работи е задолжено да достави 
кривична пријава до обвинителството.“

Полицијата, пак, вели дека тие до обвинителството доставиле сè што било 
побарано од нив. 

И од овие две институции побаравме одговор за тоа кој е инвеститор и 
изведувач, информација за која е речиси неверојатно да не ја содржат 
службените белешки. Дополнително, Општина Чаир потврди дека 



инвеститорот немал дозвола за ископот, но имал за објектот, што значи 
неговиот или нивниот идентитет не може да биде тајна.

Новинарката Мери Јордановска вели дека самиот факт што името на 
инвеститорот останува непознато влева недоверба дека системот правно 
и издржано ќе ги расветли причините за несреќата. 

„Во мојата кариера известував за многу несреќи со смртни последици за 
градежните работници. Еден од нив беше и оној кога од скеле падна и умре 
работник што работеше на објект од Скопје 2014, во кој инвеститор беше самата 
држава. Работниците тогаш обвинуваа дека работат без плати и необезбедени. 
Ние новинарите не можевме да добиеме на увид ниту еден записник од ниту 
еден инспекторат. На крајот, без јавноста да биде известена за процедурата, на 
сиромавиот работник и татко на две мали деца му беше пресудено дека тој е 
виновен што загинал“. 

Владеење на правото – право или привилегија

Вера има 57 години. Живее во Радовиш. Нејзиниот идентитет нема да го 
откриеме поради стравот на жртвата од можните последици. Нејзиниот 
сопруг загинал при пад од скеле на објект во Радовиш, којшто го градел 
тогашен функционер во оваа општина. Објектот бил дивоградба. 

„Дојдоа, ми дадоа 800 евра и ми рекоа да молчам и да не ангажирам адвокати. Ми 
се закануваа дека ниту јас, дури сум жива, ниту моите деца кога ќе пораснат нема да 
најдеме работа. Што можев да направам, јас немав пари ни за погреб. Полицијата не 
ми зема ниту изјава“, 

― раскажува Вера. 

Во нејзиниот случај, за оваа трагедија немало никаква институционална 
реакција, освен штуро соопштение на МВР во кое се констатира пад на 
работник од скеле со смртни последици. 

Црна статистика, нула одговорност

Според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, во 
2018 година се евидентирани 124 несреќи при работа, 33 од нив со фатални 
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последици. Стапката на смртни случаи на работа е зголемена во споредба 
со 2017 година, кога изнесувала 3,22. 

„Доколку се направи споредба со Велика Британија, каде што стапката на смртност 
при работа изнесува околу 0,5, може да се заклучи дека Македонија има прилично 
висока стапка на фатални несреќи при работа. Ако го разгледуваме параметарот 
за повреди на работното место, во 2018 година оваа стапка изнесува 16,33, односно 
на секои 100.000 вработени се повредуваат околу 16-17 вработени. Споредено со 
минатата година, кога стапката на повреди при работа изнесувала 18, во 2018 година 
таа незначително се намалила. За подетален приказ, погледнете ја Табела 1“,

― велат од ова здружение. 

Секторот градежништво е меѓу најкобните. Минатата година, само во 
секторот градежништво, умреле 8, а се повредиле 31 лице. Најголем број 
несреќи со фатален исход има во категорија работници на возраст од 45 
до 54 години. 

Од Здружението велат дека во изминатите две децении бројот на случаи кои 
добиле судска разрешница и во кои се утврдиле и расветлиле причините 
за смрт на градежните работници е под 10. 

Во последниот Извештај за напредокот на земјава, Европската комисија 
посочува дека бројот на фатални несреќи на работните места, особено 
во градежната индустрија, останува висок и дека нема институционална 
одговорност. Недостига соработка меѓу клучните институции за 
подобрувања во примената на Законот за безбедност и здравје при 
работа. Градежниот сектор има најголем број фатални несреќи годишно. 
Според податоците на граѓанските организации, во 2018 година имало 92 
пријавени повреди на работното место.
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