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IIII. ВОВЕ. ВОВЕ. ВОВЕ. ВОВЕДДДД    

 

 

Согласно програмските определби на Владата на Република Македонија 

Националниот акционен план за вработување на Република Македонија 2014-

2015  година (во натамошниот текст НАПВ) претставува документ во кој се 

содржани  планираните активности до 2015 година,  кои треба да обезбедат  

постигнување на поставените цели содржани во Стратегијата за вработување 

на Република Македонија  2015 година.   

Овој НАПВ е четврти оперативен документ и  преставува продолжување 

на справувањето со предизвиците на пазарот на трудот дефинирани во 

Национална стратегија  за вработување на Република Македонија  2015.   

 Мерките во НАПВ се дефинирани согласно  “Европската стратегија за 

паметен, одржлив и инклузивен пораст – Европа 2020” и Интегрираните 

насоки  на Европа 2020 за економски политики  и политики за вработување на 

земјите членки на Европската унија, а при тоа се имаа  предвид условите и 

можностите на РМ. НАПВ е изработен согласно Интегрираните насоки  на 

Европа 2020 за политики за вработување на земјите членки на Европската 

унија кои ги покриваат насоките за вработување 7, 8, 9 и 10.  

 Во рамките на секоја насока се утврдени конкретните цели, 

мерки/проекти, целни групи, индикатори за реализација, временски период за 

реализација, одговорни институции за имплементација и потребни 

финансиски средства.  

Реализацијата на мерките во НАПВ треба да се  темели  на зајакната 

координација на економските политики, ќе се фокусира на клучните области  

каде е потребна поголема и поинтензивна активност на сите институции, 

вклучувајќи ги и социјалните партнери. Со дефинирање на реални и  

конкретни  програми/мерки како и  поголема координација на економските 

активности ќе се  обезбеди  економски раст и услови за отворање на  повеќе  

работни места. Имено, предвидените мерки  кои треба да се реализираат  во 

периодот од 2014 до 2015 година во насока на подорување состојбите на пазарот 

на трудот,     подобрување на придонесот на образованието и системите за обуки 

на сите нивоа, како и унапредување на социјалната инклузија и борба против 

сиромаштијата.  

Имено, при  остварување на целите  ќе се имаат   во предвид можностите 

за зголемување борбата против селективноста и неактивноста, родовата 

нееднаквост, намалување на структуралната невработеност, поголема 

флексибилност со обезбедување на сигурност и др.   

НАПВ е подготвен во рамките на пошироко партнерство  помеѓу 

министерствата кои се надлежни за спроведување на политиките за 

вработување, социјалните партнери и др..  
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КРАТЕНКИКРАТЕНКИКРАТЕНКИКРАТЕНКИ    

 

ВРМВРМВРМВРМ- Влада на Република Македонија  

РМРМРМРМ- Република Македонија  

НАПВ НАПВ НАПВ НАПВ -Национален акционен план за вработување на Република Македонија  

 2014-2015 година 

МТСПМТСПМТСПМТСП- Министерство за труд и социјална политика  

МСПМСПМСПМСП-  Мали и средни претпријатија  

МОНМОНМОНМОН- Министерство за образование и наука  

МФМФМФМФ- Министерство за финансии 

АВРМАВРМАВРМАВРМ- Агенција за вработување на Република Македонија  

ЦСООЦСООЦСООЦСОО- Центар за стручно образование и обука  

ЦОВЦОВЦОВЦОВ- Центар  за образование на возрасни   

ОРМОРМОРМОРМ- Организација на работодавачи на Република Македонија 

МБПР МБПР МБПР МБПР –––– Македонска банка за поддршка и развој 

ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР –––– Центри за социјална работа 

ДИЦ ДИЦ ДИЦ ДИЦ – Државен испитен центар  

БРО БРО БРО БРО –––– Биро за развој на образованието 

АППРМАППРМАППРМАППРМ – Агенција за поддршка на претприемништвото на Република  

        Македонија  

ЗДС ЗДС ЗДС ЗДС – Завод за социјални дејности 

НВОНВОНВОНВО – Невладини организации 

ИПА ИПА ИПА ИПА IVIVIVIV- Инструмент за претпристапна помош 2007-2013, компонента  “Развој 

на човечки ресурси” 

 

 



IIIIIIII. . . . АКЦИОНЕН ПЛАН 2014АКЦИОНЕН ПЛАН 2014АКЦИОНЕН ПЛАН 2014АКЦИОНЕН ПЛАН 2014----2015201520152015    ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА    

НАСОКА 7: Зголемување на учеството на пазарот на труд и намалување на структуралната невработеностНАСОКА 7: Зголемување на учеството на пазарот на труд и намалување на структуралната невработеностНАСОКА 7: Зголемување на учеството на пазарот на труд и намалување на структуралната невработеностНАСОКА 7: Зголемување на учеството на пазарот на труд и намалување на структуралната невработеност    

    
Мерка/ПроектМерка/ПроектМерка/ПроектМерка/Проект    
    

Целни групиЦелни групиЦелни групиЦелни групи    Индикатор за Индикатор за Индикатор за Индикатор за 

реализација реализација реализација реализација     

( ( ( ( outputoutputoutputoutput))))    

ВреВреВреВременскменскменскменск

а рамкаа рамкаа рамкаа рамка    

Фискални Фискални Фискални Фискални 

импликации  импликации  импликации  импликации  

(во 000 (во 000 (во 000 (во 000 

денари)денари)денари)денари)    

Одговорни Одговорни Одговорни Одговорни 

институциинституциинституциинституци

ииии    

1. а Програма за 

самовработување    

- 850 невработени лица 

годишно  

    

- Број на поддржани  лица 

- Број на вработени во 

поддржаните компании 

по 2 години    

2014-2015    2014 - 200.650 

2015 - 179.529 

Вкупно:  

401.300    

МТСП 

АВРМ 

АППРМ 

УНДП    

1. б Програма за 

самовработување 

(200200200200 лица лица лица лица    ----    ОП за активни ОП за активни ОП за активни ОП за активни 

програми и мерки за младипрограми и мерки за младипрограми и мерки за младипрограми и мерки за млади    

2015201520152015----2016)2016)2016)2016)    

- невработени млади лица до 

29 години 

    

- Број на поддржани  лица 

- Број на вработени во 

поддржаните компании 

по 2 години    

2015-2016    2015- 21.1211 

2016 – 21.121 

Вкупно:  

42.242    

МТСП 

АВРМ 

АППРМ 

УНДП    

2. Програма – Само вработување 

со кредитирање  

- невработени лица 

- невработени млади лица 

 

- Број на поддржани  лица 

- Број на поддржани 

млади лица ( ОП за млади) 

- Број на вработени од 

поддржаните по 2 години 

2014-2015 2014-48.0002 

2015-48.000 

Вкупно:  

96.000 

АВРМ  

МБПР 

3. Кредитирање на правни 

субјекти (микро и мали 

претпријатија) за отворање на 

нови работни места 

-работодавачи 

-невработени лица 

- невработени млади лица 

- Број на поддржани  лица 

- Број на подржани млади 

лица (ОП за млади) 

- Број на вработени од 

2014-2015 2014-40.0003 

2015-40.000 

Вкупно:  

80.000 

АВРМ 

МБПР 

                                                 
1 Финансиските средства се од 1.а Програмата за самовработување 
2 Средствата се од повратот на кредитите од претходните години. 
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поддржаните по 2 години 

4.. Финансиска поддршка на 

правни субјекти за отворање на 

нови работни места 

- невработени лица 

- работодавачи 

- Број поддржани лица 2014-2015 2014 -10.726 

2015 -10.726 

Вкупно:  

21.452 

МТСП 

АВРМ 

АППРМ 

УНДП 

5. Ваучер за развој на нови 

бизнис стратегии, модели услуги 

и производи како и обука за 

енергетска ефикасност 

-МСП 

-потенцијални претприемачи 

- Број на доделени 

ваучери 

- Број на новоосновани 

претпријатија 

2014-2015 2014  -  900 

2015 - 1.000 

Вкупно: 

1.900 

АППРМ 

 

6. Подобар пристап до 

информации и совети за развој 

на бизнисот  - ИНФО ПУЛТ 

- МСП 

- потенцијални претприемачи 

- Број на услуги 2014-2015 2014- 300 

2015- 300 

Вкупно: 

600 

АППРМ 

7. Вработување на невработени 

лица до 29 годишна возраст  

согласно Измените во Законот 

за вработувањето и осигурување 

во случај на невработеност за 

ослободување од придонеси 

- невработени лица до 29 

годишна возраст 

- Број поддржани лица 2014-2015 

/ 

МТСП 

АВРМ 

8 а. Субвенционирано  

вработување  

- невработени  постари лица од 

55 до 59г. 

- долгорочно невработени лица 

(повеќе од 5 години) 

-ранливи групи  

- Број на поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015    2014 –47.520 

2015 -35.404 

Вкупно:  

82.924 

МТСП 

АВРМ 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
3 Средствата се од повратот на кредитите од претходните години. 
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8 б. Субвенционирано  

вработување ( ( ( ( 1000100010001000 лица  лица  лица  лица , , , , ОП за ОП за ОП за ОП за 

млади)млади)млади)млади) 

- невработени млади лица до 

29г.  

- Број на поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2015-2016    2015 – 42.0004 

2016 -42.000 

Вкупно:  

84.000 

МТСП 

АВРМ 

 

9 а. Прва шанса – 

Субвенционирано вработување 

на млади лица  

- млади невработени лица до 

29г по завршување на 

формалниот образовен процес 

- Број поддржани лица 2014 2014 -1.170 

Вкупно:  

1.170 

МТСП 

АВРМ 

9 б. Прва шанса – 

Субвенционирано вработување 

на млади лица ( ( ( ( 1.0001.0001.0001.000 лица  лица  лица  лица 

годишно, годишно, годишно, годишно, ОП за активни ОП за активни ОП за активни ОП за активни 

програми и мерки за млади)програми и мерки за млади)програми и мерки за млади)програми и мерки за млади) 

- млади невработени лица до 

29г по завршување на 

формалниот образовен процес 

- Број поддржани лица 2015-2016 2015 -21.000 

2016 -21.000 

Вкупно:  

42.000 

МТСП 

АВРМ 

10. Обука кај познат работодавач 

со субвенционирано 

вработување 

- невработени лица на возраст 

до 29г 

- невработени лица на возраст 

од 50 до 55г 

- долгорочно невработени лица 

- Број на невработени 

поддржани  лица  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 2014-9.537 

2015- 9.537 

Вкупно:  

19.074 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 

 

12 а. Обука за познат  

работодавач     

- невработени лица    - Број на невработени 

поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години    

2014    2014 –22.580 

Вкупно:  

22.580    

МТСП 

АВРМ 

    

12 б. Обука за познат  

работодавач ((((1.0001.0001.0001.000 лица ОП за  лица ОП за  лица ОП за  лица ОП за 

млади )млади )млади )млади )    

- невработени лица    - Број на невработени 

поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години    

2014-2015 ИПА 

2014 –8.142 

2015 -16.284 

2016-8.142 

БУЏЕТ на РМ 

2014 –1.437 

МТСП 

АВРМ 

    

                                                 
4 12.116 денари од Финасиските средства се обезбедени од 8.а Субвенционирано вработување. 
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2015 -2.873 

2016-1.437 

Вкупно: 

2014-2015 

28.736 

Вкупно:  

2014-2016 

38.315    

13 а. Стручна обука за 

задоволување на побаруваните 

занимања 

- невработени лица - Број на невработени 

поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014 2014 –12.714 

Вкупно:  

12.714 

МТСП 

АВРМ 

МОН 

ЦСОО  

ЦОВ    

13 б. Стручна обука за 

задоволување на побаруваните 

занимања 

- невработени лица - Број на невработени 

поддржани  лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 ИПА 

2014 –8.577 

2015 -17.154 

2016 –8.577 

БУЏЕТ на РМ 

2014 –1.514 

2015 -3.027 

2016 –1.514 

Вкупно: 

2014-2015  

30.271 

Вкупно: 

2014-2016  

40.361 

МТСП 

АВРМ 

МОН 

ЦСОО  

ЦОВ 

    

13 в. Обука  за задоволување на 

побаруваните занимања од 

сообраќајна струка 

- невработени лица - Број на невработени 

поддржани  лица 

- Број на вработени од 

2014 2014 –965 

Вкупно:  

965 

МТСП 

АВРМ 

МОН 
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поддржаните лица по 2 

години 

ЦСОО  

ЦОВ    

14. Анализа на потреби на 

вештини 

- работодавачи - Занимања – побарувани 

на пазарот на труд 

2014-2015 

/ 

АВРМ 

15 а.. Обуки за напредни ИТ 

вештини  

- невработени лица - Број на невработени 

поддржани  лица  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014 2014-8.306 

Вкупно: 

8.306 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 

 

15 б. Обуки за напредни ИТ 

вештини  

- невработени лица - Број на невработени 

поддржани  лица  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 ИПА 

2014-2.745 

2015- 8.233 

БУЏЕТ на РМ 

2014-484 

2015- 1.423 

Вкупно:  

12.415 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 

 

16 а. Практична работа 

(Практиканство) 

- невработени лица до 29 

годишна возраст  

- Број на поддржани  лица  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014 2014-4.650 

Вкупно:  

4.650 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 

16 б. Практична работа 

(Практиканство) ((((1.000 лица,1.000 лица,1.000 лица,1.000 лица, ОП  ОП  ОП  ОП 

за млади )за млади )за млади )за млади ) 

- невработени лица до 29 

годишна возраст  

Број на невработени 

поддржани  лица  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 ИПА 

2014-7.920 

2015- 15.840 

2016-7.920 

БУЏЕТ на РМ 

2014-1.398 

2015- 2.795 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 
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2016-1.398 

Вкупно: 

2014-2015  

27.953 

Вкупно: 

2014-2016  

37.271 

17. Обука за општи вештини - невработени лица - Број на поддржани  лица  

 

 ИПА 

2014-2.614 

2015- 5.228 

2016-2.614 

БУЏЕТ на РМ 

2014-461 

2015- 922 

2016-461 

Вкупно: 

2014-2015  

9.225 

Вкупно:  

2014-2016 

12.300 

МТСП 

АВРМ 

МИОА 

 

18 а. Мотивациони обуки  - невработени лица - Број на опфатени лица  2014-2015 / АВРМ 

18 б. Мотивациони обуки  - невработени лица - Број на опфатени лица  2014-2015 ИПА 

2014-1.176 

2015- 2.352 

2016-1.176 

БУЏЕТ на РМ 

2014-208 

2015- 415 

АВРМ 
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2016-208 

Вкупно: 

2014-2015  

4.151 

Вкупно:  

2014-2016 

5.535 

19. Едукација за започнување на 

бизнис  

- невработени лица - Број на поддржани лица 2014-2015 
/ 

АВРМ 

МТСП 

20. Поддршка за активно барање 

на работа и професионална 

ориентација  

- невработени лица - Број на поддржани лица 2014-2015 

/ 

АВРМ 

21. Волонтерска работа  - невработени лица 

- студенти 

- ученици 

- Број на волонтери 2014-2015 

/ 

МТСП 

22. Инкубатори за занаетчии - невработени лица кои 

неформално се бават со 

занаетчиска дејност 

- Број на поддржани  лица 2014 2014-2.821 

Вкупно: 

2.821 

МТСП 

АВРМ 

Занаетчиск

и комори 

23. Обуки за млади невработени 

лица  во рамките на Проектот на 

УСАИД ,,Младинска мрежа за 

стекнување на вештини за 

вработување,, 

- невработени млади лица - Број на невработени 

поддржани  лица 

 

2014-2015 

 

/ 

УСАИД 

АВРМ 

24. Подобрување на 

потенцијалите за вработување 

(вработливост)  на жените на 

пазарот на трудот (програма за 

- жени  

- нво 

- Број на обучени лица 2012-2014 ИПА  

2014- 30.516  

БУЏЕТ на РМ 

2014- 5.385 

МТСП 

 

                                                 
5 Проектите се реализираат преку ИПА - IV, при што 14.646.600 денари (237.000 €) од Буџетот на РМ и 1.343.000€ од ИПА  
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доделување грант) Вкупно 

2014- 35.901 

(1.580.922 €)5  

25. Развој на човечки ресурси во 

приватен сектор (техничка 

помош) 

- Вработени во линиски 

министерства (МТСП, 

Министерство за економија, 

Министерство за образвание и 

наука, Кабинет на 

вицепремиер за економски 

прашања), Агенција за 

претприемништво, социјални 

партнери, општини, тренинг и 

образовни институции 

- Работодавачи и вработени во 

МСП (мали и средни 

претпријатија) 

- Број на компании 

поддржани во проектот 

- Број на развиени обуки 

(курикулуми) 

- Број на спроведени 

анализи 

2015 – 2017 ИПА 

2015 – 15.682 

2016 – 36.592 

2017 – 26.137 

БУЏЕТ на РМ 

2015 – 2.767 

2016 – 6.457 

2017 – 4.612 

Вкупно 

2015 – 2017 

92.250  

(1.500.000 €)6 

 

26. Форуми со работодавачи - работодавачи - Број на непосредно 

информирани 

работодавачи  

2014-2015 

/ 

МТСП  

АВРМ 

27. Промоција на политиките и 

мерките на пазарот на трудот 

- невработени лица 

- работодавачи 

- Веб портал на АВРМ,  

Јавни огласи, Јавни 

настапи, соопштенија,  

брошури и др. 

континуир

ано 
/ 

АВРМ 

МТСП  

 

28. Олеснет пристап до 

потребните информации за 

барателите на работа и за 

работодавачите (активни огласи 

за вработување, објавени 

-невработени лица 

-работодавачи 

-Веб порталот на АВРМ, 

-Портал ПРВ МК 

-СМС пораки, 

- Семафор за слободни 

работни места, 

Континуир

ано 
/ 

 

АВРМ 

УНДП 

                                                 
6 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 13.837.500 денари (225.000 €) од Буџетот на РМ и 1.275.000 € од ИПА 
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слободни работни места) - Инфо клубови  во 

универзитетите низ РМ 

29. Диспензирани канцеларии 

на центрите за вработување 

-невработени лица 

-работодавачи 

- број на отворени 

диспензирани 

канцеларии 

2014-2015 
/ 

 

АВРМ 

30. Зајакнување на услугите и 

индивидуален приод во 

работењето со невработените 

лица од страна на службите за 

вработување 

- невработени лица  - Број на невработени 

поддржани  лица 

континуир

ано 

/ 

АВРМ 

31. ЕУ Твининг Проект МК 10 IB 

SO 01- Зајакнување на 

капацитетите за ефективна 

имплементација на acquis 

(законодавството на ЕУ), на 

полето на слободно движење на 

работници 

 - вработени во АВРМ 

  

-Подобрена национална 

легислатива и 

хармонизирана со 

законодавството на ЕУ 

-Воспоставени неопходни 

структури со потребен 

административен 

капацитет кои ги 

исполнуваат 

предусловите за идна 

интеграција во ЕУРЕС 

мрежата. 

- Број на  вклучени лица 

во обуки од вработените 

во АВРМ за ЕУРЕС  

2014 – 2015  ИПА 

2014- 33.108 

2015- 16.554 

БУЏЕТ на РМ 

2014- 5.843 

2015- 2.921 

Вкупно: 

2014-2015 

58.426 

АВРМ 

МТСП 

32. ЕУ Твининг Проект – 

Поддршка на Агенција за 
 - вработени во АВРМ,  

-Развивиена методологија 

за проценка на активните 

2014-2016 ИПА  

2014 – 25.214  

АВРМ 

МТСП 

                                                 
7 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 11.124.000 денари (180.000 €) од Буџетот на РМ и 1.020.000 € од ИПА 
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вработување за имплементација 

на активни мерки и услуги на 

пазарот на трудот 

-  невработени лица мерки за вработување 

- Број на обучени лица 

- Број на пилотирани 

(нови) активни мерки за 

вработување 

- Број на унапредени 

активни мерки 

интегрирани во 

Оперативниот план за 

активни програми за 

вработување 

2015- 31.518  

2016- 6.036  

БУЏЕТ на РМ 

2014- 4.449 

2015- 5.562 

2016- 1.112 

Вкупно 

2014-2015 

66.174 

(1.070.777 €) 

Вкупно 

2014-2016 

74.160 

(1.200.000 €)7 

33. Поддршка на АВРМ во 

имплементација на активните 

мерки и услуги на пазарот на 

трудот (реновирање на 12 и 

опремување на 30 центри за 

вработување) 

- центри за вработување - Број на реновирани 

центри за вработување 

- Број на опремени центри 

за вработување 

2014-2015 ИПА  

2014 – 25.214 

2015- 67.238  

2016- 73.542  

БУЏЕТ на РМ 

2014- 4.449 

2015- 11.865 

2016- 1.297 

Вкупно 

2014-2015 

109.066 

(1.764.822 €) 

Вкупно 

АВРМ 
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2014-2016 

116.850 

(1.900.000 €)8 

34. Зајакнување на системот на 

внатрешни контроли во 

Агенцијата за вработување на 

РМ 

- вработени во АВРМ - Број на обучени лица 

- Развиени процедури 

2014-2015 ИПА  

2014 – 6.303 

2016- 9.455 

БУЏЕТ на РМ 

2014- 1.111 

2016- 1.668 

Вкупно 

2014-2016 

18.540 

 (300.000 €)9 

АВРМ 

35. Зајакнување на   борба 

против непријавената работа 

(техничка помош и набавка на 

опрема) 

- инспектори од ДИТ 

- Инспектори за работни 

односи 

- Спроведено 

истражување за 

непријавена работа 

- Број на обучени 

инспектори  

- Број на инспектори за 

работни односи кои 

користат нова опрема 

2014-2016 ИПА  

2014 – 36.246  

2015- 40.973  

2016- 6.829 

БУЏЕТ на РМ 

2014- 6.396 

2015- 7.231 

2016- 1.205 

Вкупно 

2014-2015 

90.846 

(1.470.000 €) 

Вкупно 

2014-2016 

МТСП / 

ДИТ 

                                                 
8 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 17.527.500 денари (285.000 €) од Буџетот на РМ и 1.615.000 € од ИПА 
 
9 Проектот ќе се реализира преки ИПА - IV, при што 2.781.000 денари (45.000 €) од Буџетот на РМ и 255.000 € од ИПА 
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98.400 

(1.600.000 €)10 

36. Преговори со 

репрезентативни синдикати и 

организации на работодавачи 

- социјални партнери - Колективни договори  2014-2015 

/ 

- МТСП 

- МФ 

- Економско 

социјален 

совет 

- Кабинетот 

за 

економски 

прашања 

при ВРМ 

37.  Имплементација на Закон за 

минимална плата 

- вработени - Број на работници на кои 

им е исплатена 

минимална плата 

2014-2015 

/ 

- МТСП 

- Економско 

социјален 

совет  

- Кабинетот 

за 

економски 

прашања 

при ВРМ 

- МФ 

38. Потпишување нови и 

усогласување на колективните 

договори на сите нивоа 

 

- вработени  

- работодавачи 

- Број на потпишани 

колективни 

договори 

 

Континуир

ано 
/ 

- Социјални 

партнери 

39. Едукација на синдикалните - членови - Број на обуки  Континуир / - 

                                                                                                                                                                                                                                          
10 Проектот ќе се реализира преки ИПА - IV, при што 14.760.000 денари (240.000 €) од Буџетот на РМ и 1.360.000 € од ИПА 
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раководства и синдикалното 

членство 

на синдикат   

 

ано Синдикати 

40. Јакнење на синдикалното 

организирање  

- вработени 

- работодавачи 

- Број на нови членови Континуир

ано 
/ 

- 

Синдикати 

41. Директен грант на 

Меѓународната организација на 

трудот за проектот 

„Унапредување на социјалниот 

дијалог“ 

-  организациите на 

работодавачи 

-  синдикатите 

- членовите на економско- 

социјалните совети 

- вработените во МТСП  

- Број на обучени лица 

- Број на новоформирани 

економско –социјални 

совети 

- Формирана база на 

податоци за склучените 

колективни договори 

- Број на кампањи за 

мирно решавање на 

работни спорови 

- % на склучени 

колективни договори на 

ниво на работодавач 

- % на прифатени 

препораки на Економско-

социјалниот совет 

2014-2016 ИПА  

2014 – 15.759  

2015- 31.518  

2016- 15.759 

БУЏЕТ на РМ 

2014- 2.781 

2015- 5.562 

2016 -2.781 

Вкупно 

2014- 18.540 

2015- 37.080 

2016- 18.540 

2014-2016 

74.16011 

(1.200.000 €) 

- ИЛО 

донација 

2014-3.414 

2015-6.830 

2016- 3.414 

13.658  

(221.000 € ) 

МТСП 

 

42. Проект – Совет на - работодавачи - формиран советот на 2014-2015 / АВРМ 

                                                 
11 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 11.124.000 денари (180.000 €) од Буџетот на РМ и 1.020.000 € од ИПА 
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работодавачи - невработени работодавачи 

- број на состаноци 

МТСП 

Комори и 

организаци

и на 

работодава

чи 

43. Е- Препораки од 

работодавачи за CV на 

невработените лица  

- работодавачи 

- невработени 

- надградена постојната 

апликација  

- број на препораки 

2014-2015 

/ 

АВРМ 

 

44. Стратегија за вработување на 

Република Македонија 2015- 

- подготвена стратегија - подготвени и 

реализирани акциски 

планови 

2015 

/ 

МТСП 

СБ 

45. Анализа на практичната 

настава, практичната работа и 

волонтерството со предлози за 

измени.                                                          

- подготвена анализата  2014 

/ 

МТСП 

ЦСОО 

Стопански 

Комори 

Ораганизац

ии на 

работодава

чи 

46. Проект: Електронски 

пристап до податоците за стаж и 

платени придонеси во ФПИОМ 

- воведен електронски 

пристап 

 2015 

/ 

МТСП 

ФПИОМ 

47. Проект: Отворање на посебно 

седиште и канцеларија на 

Економско – Социјалниот совет 

- отворена канцеларија  2014-2015 

/ 

МТСП 

Социјални 

партнери 

48. Проект: Воспоставување на 

функционален систем за мирно 

решавање на работни спорови 

- воспоставен систем  2014-2015 

/ 

МТСП 

Социјални 

партнери 
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НАСОКА 8 НАСОКА 8 НАСОКА 8 НАСОКА 8 –––– Развој на квалификувана работна сила која о Развој на квалификувана работна сила која о Развој на квалификувана работна сила која о Развој на квалификувана работна сила која одговара на потребите на пазарот на труд, промоција дговара на потребите на пазарот на труд, промоција дговара на потребите на пазарот на труд, промоција дговара на потребите на пазарот на труд, промоција 

на квалитетна работа и доживотно учењена квалитетна работа и доживотно учењена квалитетна работа и доживотно учењена квалитетна работа и доживотно учење    

НАСОКА 9 НАСОКА 9 НАСОКА 9 НАСОКА 9 –––– Подобрување на придонесот на образование и системите за обуки на сите нивоа и зголемување на  Подобрување на придонесот на образование и системите за обуки на сите нивоа и зголемување на  Подобрување на придонесот на образование и системите за обуки на сите нивоа и зголемување на  Подобрување на придонесот на образование и системите за обуки на сите нивоа и зголемување на 

учеството на образованието во областа на терцијарното образоваучеството на образованието во областа на терцијарното образоваучеството на образованието во областа на терцијарното образоваучеството на образованието во областа на терцијарното образованиениениение    

 
Опис/ПроектОпис/ПроектОпис/ПроектОпис/Проект    Целни групиЦелни групиЦелни групиЦелни групи    Индикатор за Индикатор за Индикатор за Индикатор за 

реализација (реализација (реализација (реализација (outputoutputoutputoutput))))    

ВременскВременскВременскВременск

а рамкаа рамкаа рамкаа рамка    

Фискални Фискални Фискални Фискални 

импликации  импликации  импликации  импликации  

(во 000 (во 000 (во 000 (во 000 

денари)денари)денари)денари)    

Одговорни Одговорни Одговорни Одговорни 

институциинституциинституциинституци

ииии    

1.Функционирање на системите 

за обезбедување квалитет на 

сите нивоа на образованието 

 

- Високообразовни установи 

- Установи за основно и средно 

образование, вклучувајќи средно 

стручно образование 

- Одбор за акредитација и 

евалуација во високото 

образование 

- Центар за стручно образование 

и обука 

- Државен испитен центар 

- Државен просветен 

инспекторат 

− Евалуација во високото 

образование (рангирање 

на високо образовани 

установи, признавање на 

странски 

високообразовни 

квалификации) 

− Акредитацијатаво 

високото образование 

− Редовна државна 

матура и екстерно 

оценување 

− Вклученост во 

меѓународни оценувања 

− Континуирани обуки 

на наставниците 

2014-2015 БУЏЕТ на РМ 

2014-75.921  

2015- 109.411 

СБ: 

2014- 10.000 

2015- 10.000 

Донации: 

2014- 1.250 

Вкупно: 

2014 - 87,171 

2015- 119,411 

Вкупно: 

2014 - 2015 

206.582 

- Проект на 

УСАИД за 

поддршка на 

професионалн

иот и 

- МОН 

- Одбор за 

акредитаци

ја и 

евалуација 

во високото 

образовани

е 

- ЦСОО 

- ДИЦ 

- Државен 

просветен 

инспектора

т 

- БРО 
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кариерниот 

развој на 

наставниците 

2. Обновување на постојната 

опрема и опремување нови 

лаборатории на универзитетите 

и научно-истражувачките 

институти. 

- Високообразовни установи 

- Научно- истражувачки 

институти 

- МОН 

 

- Опремени лаборатории  2014-2015 2014-418.000  

2015-160.000  

Вкупно:  

578.000 

-МОН 

3. Заокружување на 

капиталниот проект за превод 

на учебници од реномирани 

универзитети во САД и Европа. 

 

- Високообразовни установи 

- Научно- истражувачки 

институти 

- МОН 

- Национални и универзитетски 

библиотеки 

- Инфо- центар/Библиотека на 

МОН 

- Инфо- центар на СЕП  

- МАНУ 

- Преведени капитални 

учебници и книги 

2014-2015 2014-150.000  

2015-190.000  

Вкупно: 

340.000 

-МОН 

4. Поддршка на  

модернизацијата на системот 

за стручно образование и обука  

- ЦСОО 

 

- Број на нови или 

осовременети наставни 

програми за 

четиригодишно, 

тригодишното и 

двогодишното  стручно 

образование 

-  Број на обучени кадри 

 

2014-2015 

 

2014-30.836  

2015-64.407  

СБ 

2014-13.000  

2015-40.000  

Донации 

2014-2.051 

Вкупно: 

2014 – 45.887 

2015- 101.407 

-МОН 

5. Набавка и осовременување на 

опрема за изведување настава 

- Стредни стручни училичшта -Број на опремени 

училишта  

2014-2017 ИПА  

2014 – 4.667 

-МОН 
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согласно реформираните 

наставни планови и програми 

за стручно образование и обука 

2016 – 47.855 

БУЏЕТ на РМ 

2014 – 824 

2016 – 8.445 

Вкупно: 

2014-2016 

61.791 

6. Поддршка на интеграцијата 

на етничките заедници во 

образовниот систем 

- припадниците на етничките 

заедници  

-Број на лица вклучени 

во образовниот процес 

-Број на обучени 

наставници, ментори и 

тутори 

2014-2015 ИПА  

2014-95.663 

2015- 76.531 

БУЏЕТ на РМ 

2014-16.882  

2015- 13.505 

Вкупно:  

2014-2015 

202.581   

Вкупно  

2014-2017: 

225.090 

(3.660.000€) 

Донации 

2014-10.258  

2015 - 12.634 

-МОН 

-Управа за 

развој и 

унапредува

ње на 

образовани

ето на 

јазиците на 

припадниц

ите на 

заедниците 

7. Натамошен развој на 

Националната рамка на 

квалификации во контекст на 

доживотно учење (НРК) 

- Интеринституционална 

работна група за НРК 

- МОН 

- МТСП 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- АВРМ 

- Механизми и 

процедури за 

меѓуинституционална, 

интра-институционална 

и интра-секторска 

соработка  

- Извештај за 

2014-2015 Британскиот 

совет 

2014- 1.253   

-МОН 

-МТСП 

-ЦСОО 

-ЦОВ 

- Социјални 

партнери 
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- Социјални партнери референцирање на НРК 

со ЕРК 

8. Програми како резултат од 

соработката на универзитет, 

стопанство и други социјални 

партнери 

 

- Високообразовни установи 

- Комори, здруженија, 

асоцијации и организации на 

дејности 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- МТСП 

- МОН 

- АВРМ 

 

- Број на програми 

изработени во 

колаборативен процес 

2014-2015 Кралството 

Велика 

Британија и 

Северна Ирска 

2014- 1.088  

 

- МОН 

- Универзи-

тети 

- Комори, 

здруженија, 

асоцијации 

и 

организаци

и на 

дејности 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- МТСП 

- АВРМ 

9. Промоција за зголемување на 

атрактивноста на стручното 

образование и обука 

- ЦСОО 

- МОН 

- МТСП 

- АВРМ 

- Училишта за стручно 

образование и обука 

- Број на реализирани 

промоции   

2014-2015 

/ 

- ЦСОО 

- МОН 

- МТСП 

- АВРМ 

 

10. Интензивирање на 

соработката помеѓу Центарот 

за стручно образование и обука 

и социјалните партнери во 

процесите на подготовка на 

наставни програми за 

образование согласно 

потребите на пазарот на трудот    

- ЦСОО 

- Комори, здруженија, 

асоцијации и организации на 

дејности 

- МТСП 

- АВРМ 

- МОН 

 

- Број на наставни 

програми за стручно 

образование и обука 

развиени на 

колаборативен начин 

2014-2015 

/ 

- ЦСОО 

- Комори, 

здруженија, 

асоцијации 

и 

организаци

и на 

дејности 
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- МТСП 

- АВРМ 

- МОН 

11. Натамошен развој на 

системот за кариерно 

насочување на сите нивоа на 

образование 

- Универзитети 

- ЦСОО 

- АВРМ 

- МОН 

- ЦОВ 

 

- Број на одделенија за 

кариерен развој на 

универзитетите, 

поддршка во ЦСОО и 

училиштата за стручно 

образование и обука 

2014-2015 2014: 

- Средства од 

Буџетот на РМ 

за работа на 

ЦСОО 

- Проект на 

УСАИД за 

младинска 

мрежа за 

стекнување 

вештини за 

вработување 

(YES мрежа)  

- МОН 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

12. Зајакнување на доживотното 

учење преку модернизација на 

системите за стручно 

образование и обука и 

образование на возрасни 

- ЦОВ 

- ЦСОО 

- Број на 

модернизирани  

програми 

- Броја на обучени лица 

Набавена опрема за 

системите за стручно 

образование и обука и за 

образование на возрасни 

2014-2015 ИПА  

2015- 52.100 

БУЏЕТ на РМ 

2015 – 9.194 

Вкупно: 

61.294 

Вкупно: 

2015-2017 

206.025 

(3.350.000€)  

МОН 

ЦОВ 

ЦСОО 

13. Набавка на системи за 

мониторинг и евалуација во 

рамки на системите за стручно 

образование и обука и 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- Систем за мониторинг 

и евалуација на 

системот за стручно 

образование и обука 

2014-2015 ИПА 

2015- 16.937 

БУЏЕТ на РМ 

2015-2.989  

МОН 

ЦОВ 

ЦСОО 
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образование за возрасни - Систем за мониторинг 

и евалуација на 

системот за образование 

на возрасни 

Вкупно 

19.926 

14. Систематско воведување на 

настава за претприемаштво на 

високообразовните установи и 

во стручното образование 

 

- Универзитети 

- Училишта за стручно 

образование и обука 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- БРО 

- МТСП 

- АВРМ 

- МОН 

 

-Број на 

високообразовни 

установи со воведени 

содржини за 

претприемаштво 

-Број на училишта за 

стручно образование и 

обука во кои се 

изучуваат содржини за 

претприемаштво   

 -Број на лиценцирани 

обезбедувачи на 

образование на возрасни 

што обезбедуваат 

настава и обука за 

претприемаштво 

2014-2015 

/ 

-Универзи-

тети  

-ЦСОО 

- МТСП 

- АВРМ 

- МОН 

 

15. Продолжување на 

воведувањето и користењето на 

информационата технологија 

во наставата на сите нивоа на 

образование 

- Универзитети 

- Училишта на сите нивоа на 

образование 

- МОН 

- МИОА 

- БРО 

- ДПИ 

- Број на предмети 

поддржани со примена 

на ИКТ, - Број на 

оспособени наставни 

кадри за користење на 

опремата во наставата. 

2014-2015  

/ 

- МОН 

- МИОА 

- БРО 

- ДИЦ 

- 

Универзите

ти 

 

16. Практична работа на 

студентите и учениците во 

- Високообразовни установи 

- Комори, здруженија, 

-Број на претпријатија и 

установи што 

2014-2015 
/ 

- МОН 

- ЦСОО 
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стручното образование и обука асоцијации и организации на 

дејности 

- МОН 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- МТСП 

- АВРМ 

обезбедуваат практична 

работа за студенти и 

ученици 

- Ажурност на 

Регистарот за компании 

што ги исполнуваат 

условите за 

спроведување на 

практична обука на 

учениците во средното 

стручно образование во 

РМ 

-Универзи-

тети 

 

17. Активно вклучување на 

социјалните партнери во 

обезбедување услови за 

стекнување на први работни 

искуства на студентите и 

учениците во текот на студиите 

и по нивното завршување 

- Комори, здруженија, 

асоцијации и организации на 

дејности 

- МОН 

- ЦСОО 

- ЦОВ 

- МТСП 

- АВРМ 

- Број на претпријатија и 

установи што 

обезбедуваат практична 

работа за студенти и 

ученици. 

- Ажурност на 

Регистарот за компании 

што ги исполнуваат 

условите за 

спроведување на 

практична обука на 

учениците во средното 

стручно образование во 

Република Македонија 

2014-2015 

/ 

- Комори, 

здруженија, 

асоцијации 

и 

организаци

и на 

дејности 

- МОН 

- ЦСОО 

- 

Универзите

ти 

 

18. Организирање на настава за 

оформување на средно 

- ЦОВ 

- МОН 

- Број на лица со 

завршено средно 

2014-2015 БУЏЕТ на РМ12 

2014 – 16.139 

ЦОВ 

МОН 

                                                 
12 Ова е износот на средствата во Буџетот на Република Македонија наменет за функционирање на Центарот за образование на возрасни  
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образование за возрасни што 

имаат завршено само основно 

образование 

образование во рамките 

на наставата за 

образование на возрасни 

2015 – 16.139 

Донации 

2014- 1.000 

2015 –1.000 

19. Верификација на 

понудувачи на услуги за 

образование на возрасни и 

издавање каталог за истите 

- ЦОВ 

- МОН 

- Развиена постапка за 

лиценцирање на 

обезбедувачи на 

образование на возрасно 

и воспоставен каталог 

2014-2015 

/ 

МОН 

 

20. Верификација  на програми 

за образование на возрасни и 

издавање каталог за истите 

- ЦОВ 

- МОН 

- Број на развиени 

програми за 

образование на возрасни 

и воспоставен каталог 

2014-2015 

/ 

ЦОВ 

 

21. Развој на програми за 

образование на возрасни и 

програми за описменување и 

довршување  на основното 

образование. 

- ЦОВ - Број на развиени 

програми 

- Број на обучени лица 

 

2014-2015 

/ 

ЦОВ 

    

НАСОКА 10: Унапредување на социјалната инклузија и борба против сиромаштијатаНАСОКА 10: Унапредување на социјалната инклузија и борба против сиромаштијатаНАСОКА 10: Унапредување на социјалната инклузија и борба против сиромаштијатаНАСОКА 10: Унапредување на социјалната инклузија и борба против сиромаштијата    

    
Опис/ПроектОпис/ПроектОпис/ПроектОпис/Проект    Целни групиЦелни групиЦелни групиЦелни групи    Индикатор за Индикатор за Индикатор за Индикатор за 

реализација (реализација (реализација (реализација (outputoutputoutputoutput))))    

ВременскВременскВременскВременск

а рамкаа рамкаа рамкаа рамка    

Фискални Фискални Фискални Фискални 

импликации  импликации  импликации  импликации  

(во 000 (во 000 (во 000 (во 000 

денари)денари)денари)денари)    

ОдгОдгОдгОдговорни оворни оворни оворни 

институциинституциинституциинституци

ииии    

1. Субвенционирано 

вработување на корисниците на 

- работодавачи 

-невработени лица 

- Број на поддржани  

лица 

2014-2015 СБ 

2014-12.500  

МТСП 

АВРМ 
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социјална парична помош - Број на вработени од 

поддржаните по 2 

години 

2015- 12.500  

Вкупно:  

25.000 

2. Вработување на невработени 

лица корисници на социјална 

парична помош согласно 

измените во Законот за 

вработувањето и осигурување во 

случај на невработеност 

- невработени лица - корисници 

на социјална парична помош 

- Број на поддржани 

лица 

2014-2015 

/ 

МТСП 

АВРМ 

3. Субвенционирање за 

вработување на лица со 

хендикеп лица согласно 

Законот за вработување на 

инвалидни лица 

-Измени и дополнувања на 

Законот  за вработување на 

инвалидни лица 

- лица со хендикеп 

- грант за самовработување во 

висина од 5. 000 евра 

- Број на невработени 

поддржани  лица.  

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 2014-189.00013 

2015-189.000 

Вкупно:  

378.000 

АВРМ 

МТСП 

4. Субвенционирано 

вработување на деца без 

родители  

- деца без родители - Број на поддржани  

лица 

- Број на вработени од 

поддржаните лица по 2 

години 

2014-2015 2014 –2.480 

2015 -2.480 

Вкупно:  

4.960 

МТСП 

АВРМ 

 

5. Програма за општо корисна 

работа 

- невработени лица кои 

припаѓаат на ранливите 

категории 

- единици на локална 

самоуправа 

- Број на невработени 

поддржани  лица.  

 2014-3.600 

2015-3.600 

Вкупно:  

7.200 

МТСП 

ЕЛС 

7. Зајакнување на локалната 

мрежна соработка во насока на 

примена на јавните работи на 

-ЕЛС 

-Јавни претпријатија 

-Јавни установи 

- Број на вклучени лица 

корисници на СПП во 

јавните работи 

2014 - 2015 

/ 

МТСП  

ЕЛС 

                                                 
13 Посебен фонд за инвалидни лица при АВРМ 
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локално ниво и вработување на 

корисниците на правата од 

социјалната заштита 

 

8.Поттикнување социјална 

инклузија (програма за 

доделување грантови) 

- ранливи групи   

- нво 

-Број на обучени лица 2014-2016 ИПА  

2014 – 94.550 

2015- 75.643 

2016- 18.911 

БУЏЕТ на РМ 

2014- 16.686 

2015- 13.349 

2016- 3.337 

Вкупно 

2014-2015 

200.228 

(3.240.000 €) 

Вкупно 

2014-2016 

222.480 

(3.600.000 €)14 

МТСП 

 

9.Модернизација и адаптација 

на ЦСР (реновирање на 18 и 

опремување на 30 ЦСР) 

- центри за социјална работа - Број на реновирани 

ЦСР 

- Број на опремени ЦСР 

2014-2016  ИПА  

2014 – 31.098 

2015- 71.861 

2016- 63.036  

БУЏЕТ на РМ 

2014- 5.488 

МТСП 

                                                 
14 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 33.372.000 денари (540.000 €) од Буџетот на РМ и 3.060.000 € од ИПА 
 
15 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 19.188.000 денари (312.000 €) од Буџетот на РМ и 1.768.000 € од ИПА 
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2015- 12.682 

2016- 1.112 

Вкупно 

2014-2015 

121.129 

(1.970.000 €) 

Вкупно 

2014-2016 

127.920 

(2.080.000 €)15 

10. Модернизација и адаптација 

на ЦСР (реновирање на 7 ЦСР) 

-вработените во центрите за 

социјална работа; 

- крајните корисници на 

услугите 

- Број на реновирани 

ЦСР 

2014-2015 СБ 

2014-21.630 

2015-21.630 

Вкупно 

2014/2015 -

43.260 16 

(700.000 €) 

MТСП 

11. Формирање на Центри за 

социјални услуги во 4 општини 

во Република Македонија 

- стручните служби од 

општините Пробиштип, Кочани, 

Дебар и Старо Нагоричане 

- локалното население 

- Формирани 4 центри 2014-2015 

/ 

МТСП   

ГИЗ 

12. Унапредување на услугите за 

социјално вклучување 

(персонална асистенција и 

стручна рехабилитација) – 

техничка помош 

- вработени во МТСП, Центрите 

за социјални работи, Заводот за 

социјални дејности, Институтот 

за социјална политика, 

згрижувачки установи, 

специјални училишта и други 

- Број на обучени 

стручни лица, 

- Број на поддржани 

јавни и приватни 

организации за стручна 

рехабилитација 

2014-2017 ИПА 

2014 – 20.910 

2015 – 24.395 

2016 – 48.790 

2017 – 10.455 

БУЏЕТ на РМ 

МТСП 

                                                 
16 Финансиските средства се од кредитната линија на СБ 
17 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 18.450.000 денари (300.000 €) од Буџетот на РМ и 1.700.000 € од ИПА 
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тренинг и образовни установи, 

АВРМ, општини, бизнис 

заедница, социјални партнери, 

НВОи и други заинтересирани 

страни, 

- постојните згрижувачи и 

потенцијални даватели на 

персонална асистенција, 

особено невработените 

вклучувајќи ги и оние со 

искуство во давање социјални 

услуги  

- Број на учесници 

- Број на  организации 

кои вовеле нови услуги 

- Надградена база на 

податоци за социјални 

услуги 

 

2014 – 3.690 

2015 – 4.305 

2016 – 8.610 

2017 – 1.845 

Вкупно 

2014-2015 

53.300 

(866.667 €) 

Вкупно 

2014-2017 

123.000 

(2.000.000 €)17 

13. Подготовка на Предлог 

Закон за социјално 

претприемништво 

- сите лица во социјален ризик, 

лица тешко вработливи на 

пазарот на трудот, млади, 

здруженија на граѓани, ЕЛС 

- Подготвен предлог 

Закон 

 

2014 

/ 

МТСП  

14. Поттикнување на 

социјалното претприемништво 

(техничка помош) 

- вработени во МТСП, АВРМ, 

тренинг и образовни установи, 

бизнис консултанти, општини, 

НВО и други заинтересирани 

страни 

- лица во неповолна положба, 

особено невработени лица и 

млади 

 

- Број на обучени 

експерти, 

- Број на поддржани 

организации за 

социјално 

претприемништво 

- Број на развиени 

финансиски 

инструменти/ програми 

за поддршка на 

социјалното 

претприемништво 

2015 - 2017 ИПА 

2015 – 33.979 

2016 – 36.592 

2017 – 7.841 

БУЏЕТ на РМ 

2015 – 5.996 

2016 – 6.457 

2017 – 1.384 

Вкупно 

2015 – 39.975  

(650.000 €) 

Вкупно 

МТСП    

                                                 
18 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 13.837.500 денари (225.000 €) од Буџетот на РМ и 1.275.000 € од ИПА 
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2015 – 2017 

92.250  

(1.500.000 €)18 

15. Развој на алтернативни 

услуги за згрижување на децата 

(техничка помош) 

- вработени во Министерство  за 

труд и социјална политика, 

Агенција за ваботување, 

Агенција за поддршка на 

претприемништвото, општини, 

социјални партнери, НВОи, 

тренинг центри, бизнис 

консултанти и други 

релевантни заинтересирани 

страни 

- потенцијални згрижувачи на 

деца, особено невработени кои 

имаат искуство во 

обезбедување социјални услуги 

- Број на обучени 

експерти, 

- Број на поддржани 

јавни и приватни 

организации 

- Број на спроведени 

анализи, студии, 

извештаи 

- Број на учесници 

2014-2017 ИПА 

2014 – 15.682 

2015 – 18.296 

2016 – 36.592 

2017 – 7.841 

БУЏЕТ на РМ 

2014 – 2.767 

2015 – 3.229 

2016 – 6.457 

2017 – 1.384 

Вкупно 

2014-2015 

39.974  

(650.000 €) 

Вкупно 

2014-2017 

92.250  

(1.500.000 €)19 

МТСП 

16. Проект: Програма Д-10 
- број на подржани лица  2014-2015 /  

17. Проект: Курсеви наменети за 

деца без родители и родителска 

грижа кои имале статус на деца 

без родители и родителска 

грижа 

- број на подржани лица  2014 2014-1.000  

                                                 
19 Проектот ќе се реализира преку ИПА - IV, при што 13.837.500 денари (225.000 €) од Буџетот на РМ и 1.275.000 € од ИПА 
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IIIIIIIIIIII. ПЛАНИРАН. ПЛАНИРАН. ПЛАНИРАН. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАПВИ СРЕДСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАПВИ СРЕДСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАПВИ СРЕДСТВА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАПВ    

 

 За одделни мерки и проекти во рамките на секја предвидена цел се планирани и средства кои ќе се обезбедат од Буџетот 

на Република Македонија, од  кредити или од оделни донации како што се средствата од ИПА IV- Инструмент за претпристапна 

помош 2007-2013, компонента  “Развој на човечки ресурси”  и други извори. . Во финансиските средства не се вклучени 

административните трошоци на МТСП, АВРМ и останатите институции за реализација на активностите финансирани  од 

Буџетот на РМ. 

 За реализација на сите планирани активности во периодот 2014 до 2015 година се планирани вкупно 3.919.292.000,00 

денари, а по одделни години и извори за финансирање на активностите, планираните средства во илјади денари се следни: 

 

година/извор Буџет на РМ ИПА ИПА-Буџет 
Буџет на РМ- 

СБ 
Донации 

Револвинг 

Кредити 
Вкупно 

2014 1.210.315 466.104 82.253 57.130 20.314 88.000 1.923.116 

2015 1.052.654 638.316 112.612 84.130 20.484 88.000 1.994.176 

Вкупно 2.262.969 1.104.420 194.865 141.260 40.778 176.000 3.919.292 

 

 

*    * 
* 

 
Соглaсно наведеното, Владата на Република Македонија го донесе следниот заклучок: 

 

1. Владата на Република Македонија разгледа и усвои Националниот акциски план за вработување на Република 

Македонија 2014-2015 година.  


