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Вовед 

 
Извештајот за спроведување на јавните политики за интеграција на Роми во Република Северна 
Македонија за 2018 година има за цел да го следи процесот на  имплементација на 
Националните акциски планови за домување, образование, здравство и  вработување на 
годишно ниво.  

Кабинетот на министерот без ресор, задолжен за имплементација на Стратегијата за Роми 
2014-2020 со поддршка од проектната канцеларија на „Интеграција на Роми 2020“ од 2016 
година подготвува годишен Извештај за спроведување на јавните политики за интеграција на 
Роми во Република Северна Македонија.  

Овој извештај е подготвен во рамките на Советот за регионална соработка Интеграција на 
Ромите 2020. Извештајот како формат за известување беше усвоен на вториот состанок на 
Работната Група на проектот за Интеграција на Ромите 2020 составена од Националните 
контакт точки за Роми од земјите во регионот, кој се одржа од 20-21 Септември 2017 во 
Белград. 

Подготовката на Извештајот како и процесот на прибирање на информации е во тесна 
соработка со ресорните министерства и надлежни институции за имплементација на 
Националните акциски планови за Роми т.е. Министерство за труд и социјална политика, 
Министерство за здравство, Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование 
и Агенција за вработување во Република Северна Македонија.   
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Национална законска рамка  

 
 

Актите од националното законодавство уредуваат прашања од значење за социјалната 

инклузија на Ромите во Република Северна Македонија во полето на образованието, 

вработувањето, здравствената заштита, домувањето и културата. Една од позначајните акти е 

Декларацијата за унапредување на положбата и правата на Ромите1со којшто Собранието на 

Република Северна Македонија ги поттикнува Владата и државните органи, граѓанскиот сектор, 

здруженијата и фондациите, органите на локалната самоуправа, стопанските субјекти, 

научните и културните установи и медиумите во Република Северна Македонија, за преземање 

на натамошни зајакнати и ефикасни мерки и политики за унапредување на правата и 

општествената и економска положба на Ромите и Ромската заедница во земјата. 

Носечки акт во македонското законодавство кој ги гарантира правата на припадниците на 

заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија е Законот за 

унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 

20% од населението во Република Македонија2. 

Законот за спречување и заштита од дискриминација3 утврдува рамка за заштита од 

директна или индиректна дискриминација, повикување, поттикнување и помагање во 

дискриминаторски дејствија по основите наведени во член 3 од Законот. 

Комитетот за односи со заедниците е уставна категорија, внесена со Амандманот XII. 

Прашањето околу начинот, условите и постапката за избор на член на Комитетот како и 

надлежноста, начинот на работа и донесувањето на одлуките, законски се регулирани со 

Законот за Комитетот за односи со заедниците4. По прашањето за инклузијата на Ромите, 

овој законски текст има значење од аспект на вклученоста на Ромите во институциите на 

Република Македонија, пропорционално со нивната застапеност во вкупното население. 

Принципите за заштита на правото на живот и развој на детето, заштитата на најдобриот 

интерес на детето, обезбедување на минимум стандард за секое дете под еднакви услови, 

исклучување на каква било форма на дискриминација, почитување на правото на детето на 

слобода и безбедност на личноста, на сопствено мислење и слободно изразување, здружување 

и образование, услови за здрав живот и остварување на други социјални права и слободи на 

детето се предвидени во член 4 од Законот за заштита на децата5. 

Еден од важните акти за олеснување на пристапот до правната помош од стручни лица, 

адвокати, за потребите на судски и управни постапки, е преку основите кои ги предвидува 

Законот за бесплатна правна помош6. Овој закон има јасно утврдена цел во член 1– да 

обезбеди еднаков пристап на граѓаните до институциите на системот, согласно со начелото за 

еднаков пристап до правдата. 

 

Вработување 

Во областа вработување македонското законодавство ги предвидува Законот за вработување 

и осигурување во случај на невработеност7, Законот за работните односи8, кои го 

                                                           
1 сл. Весник 42/11 
2 сл. Весник 92/08 и 42/14 
3 сл. Весник 50/10, 44/14, 150/15, 31/16 и 21/18 
4 сл. Весник 150/07 
5 сл. Весник 23/12 и 12/1410/15,25/15,150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18  
6 сл. Весник 161/09, 181/11, 27/14, 104/15 
7 сл. Весник 23/97, 25/00, 101/00, 50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08, 161/08, 50/10, 80/10, 
51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14,112/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18, 
113/18,  
8 Сл. Весник 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 
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предвидуваат принципот на еднаков третман, изречно ја забрануваат дискриминацијата на 

кандидатот за вработување и работникот. Законот за работни односи посебно ја нагласува 

обврската за обезбедување еднаков третман и еднакви можности на жените и мажите. Со 

Закон за заштита од вознемирување на работно место9, се уредени процедуралните и 

материјалните аспекти поврзани со вознемирувањето на работното место, како и заштитата од 

дискриминација на работничка по основ на бременост, раѓање и родителство. Во член 2 од 

Законот за социјалната заштита10 се дефинира социјалната заштита како систем на мерки, 

активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е 

изложен граѓанинот во текот на животот, намалување на сиромаштијата и социјалната 

исклученост. Под социјални ризици Законот подразбира ризици  по здравјето (болест, повреда 

и инвалидност), ризици на старост и стареење, ризици на еднородителско семејство, ризици 

од невработеност, губење на приход за издржување врз основа на работа и слично, ризици од 

сиромаштија и ризици од друг вид на социјална исклученост. 

 

Образование 

Основното и средното образование во Македонија се обврзувачки и регулирани се со закони 

кои важат за сите граѓани подеднакво. 

Закон за основно образование и Закон за средно образование11 го гарантира образованието 

како право на секое дете. Двата степени на образование се бесплатни, обврзувачки и важат за 

сите граѓани подеднакво. Притоа, забранува дискриминација по основа на пол, раса, боја на 

кожата, национална, социјална, политичка, верска, имотна и општествена припадност во 

остварување на правата од основното воспитание и образование, утврдени со овој закон (член 

2). Основното училиште трае 9 години а на родителите им нуди дури и можност за советување  

со цел детето да постигне што поголем успех во образованието. Согласно Уставот на Република 

Македонија, за учениците на припадниците на заедниците кои следат настава на јазик 

различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, воспитно-образовната работа се 

изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница, на начин утврден со закон. (член 9).  

Законот за учебниците за основно и средно образование12, уредува дека за учениците од 

припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик и писмо различен од 

македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, учебниците се издаваат на јазикот и писмото 

на којшто се остварува наставата. 

  

Домување 

Владата утврдува и спроведува политика за развој на домувањето, донесува државна 

стратегија и годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост 

на Република Македонија. Согласно Законот за домување13 домувањето го дели на две 

категории: минимално и соодветно домување. Законот за субвенционирање на станбен 

кредит14 ги уредува условите, начинот и постапката за субвенционирање на станбен кредит кој 

физичко лице го зема од деловните банки за купување на стан или изградба на куќа, со цел 

решавање на станбено прашање. Законот за постапување со бесправно изградените објекти[4] 

го уредува прашањето на бесправните објекти на кои се изведени градежни и инсталатерски 

работи во целост или истите претставуваат градежна и функционална целина а со цел 

утврдување на правен статус на ваквите објекти. Утврдувањето правен статус на бесправен 

                                                           
9 сл. Весник 79/13 
10 сл. Весник 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 
33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18 
11 сл. Весник 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 100/12, 54/13, 41/14; сл. Весник 44/95, 24/96, 
96/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14 
12 сл. Весник 98/2008; 99/2009; 83/2010; 36/2011; 135/2011; 46/2012; 24/2013; 120/2013 и 29/2014 
13 сл. Весник 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 38/12, 55/13, 163/13,42/14 
14 сл. Весник 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 
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објект, пак, подразбира негово запишување во јавните книги за запишување на правата на 

недвижностите и вклопување на истиот во урбанистичко-планската документација. 

 

Здравство 

Во областа здравство македонското законодавство ги има Законот за заштита на правата на 

пациентите15 кој ги уредува заштитата на правата на пациентите кои се засноваат на начелата 

на хуманост и достапност. Општите начела на Законот за здравствената заштита16 утврдуваат 

право на секој граѓанин на здравствена заштита, како и обврска да се грижи и да го чува и 

унапредува своето здравје во согласност со овој и друг закон. Достапноста на здравствената 

заштита е едно од основните начела уредени со Законот за здравствена заштита, согласно 

член 6, кое предвидува обезбедување здравствена заштита на населението на Република 

Македонија, која е географски, физички и економски достапна, а особено здравствената 

заштита на примарно ниво. Исто така, Законот ја забранува  дискриминацијата при 

укажувањето на здравствената заштита во однос на раса, пол, старост, национална 

припадност, социјално потекло, вероисповед, политичко или друго убедување, имотна 

состојба, култура, јазик, вид на болест, психички или телесен инвалидитет. Начелото на 

сеопфатност, од Законот според член 10, обезбедува вклучување на секој поединец во 

системот на здравствена заштита, со примена на мерки и активности за здравствена заштита 

кои опфаќаат промоција на здравјето, превенција на болести на сите нивоа на здравствена 

заштита, рана дијагноза, лекување и рехабилитација.   

 

Еднакви можности 

Законот за еднакви можности на жените и мажите (објавен во „Службен весник на РМ“, 

бр.6/2012 и “Службен Весник на Република Македонија” бр. 166/2014)), со кој се унапредува 

законската рамка во делот на еднаквите можности и се заокружува усогласеноста на 

националното законодавство со Директивите 2000/78/ЕЗ, 2002/73/ЕЗ, 2004/113/ЕЗ. Законот 

целосно ги уреди прашањата во врска со воспоставувањето на еднаквите можности и еднаков 

третман на жените и мажите, основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви 

можности, правата и обврските на одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности 

на жените и мажите, постапката за утврдување нееднаков третман на жените и мажите, како и 

правата и должностите на Застапникот за еднакви можности на жените и мажите, како 

определено лице за спроведување на постапката за утврдување нееднаков третман.  

  

                                                           
15 сл. Весник 82/08, 12/09, 53/11, 150/15 
16 сл. Весник 43/2012, 46/93, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011, 53/2011, 145/2012, 10/2013, 87/2013, 43/2014, 101/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 



 

9 / 53 

Институционална поставеност 

 
Институционалната поставеност за имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020 година 
и Националните планови за Роми на национално ниво се состои од: Кабинет на министерот без 
ресор кој е национална контакт точка за Роми и национален координатор за имплементација на 
Стратегијата за Роми 2014-2020, ресорни  министерства за имплементација на Националните 
акциски планови: Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, 
Министерство за транспорт и врски, Министерство за образование и Агенција за вработување 
во Република Северна Македонија и Национално координативно тело за следење на 
имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020.   

Национални акциски планови за Роми во Република Северна Македонија  

 НАП за образование 2016-2020 

 НАП за здравство 2015-2020 

 НАП за вработување 2016-2020 

 НАП за домување 2016-2020 

 НАП за зајакнување на положбата на Ромската жена во општеството 2016-2020 

 

Подолу следи табеларен приказ на надлежни институции за спроведување на Националните 
акциски планови за Роми со податоци за лица и надлежности.  

 

Генерални информации 
Година за која 
се известува 

2018 

Земја Република Северна Македонија 

Стратегија Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 

Период 2014-2020 (6 години) 

Линк до 
документот 

https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66 

Акциски план  НАП за образование 2016-2020 

 НАП за здравство 2015-2020 

 НАП за вработување 2016-2020 

 НАП за домување 2016-2020 

 НАП за зајакнување на положбата на Ромската жена во општеството 
2016-2020 

Период 2015/6-2020 

Линк до 
документот 

https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66 

Оперативни 
заклучоци 

Оперативни заклучоци (26.07.2011) 

Линк до 
документот 

http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zaklucoci_romi.pdf 

Акциски план за 
Поглавје 23 

Нема податоци 

Линк до 
документот 

Нема податоци  

Национално контакт лице за Ромите 

https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66
https://www.mbr-ds.gov.mk/?q=node/66
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zaklucoci_romi.pdf
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Име и Презиме Музафер Бајрам 

Работно место Министер без ресор 

Сектор Имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 

Институција Влада на Република Северна Македонија 

Е-пошта muzafer.bajram@gs.gov.mk 

Директен 
телефон # 

+389 (2) 3118 022 (лок. 116) 

Улога (опис) - да го координира процесот на подготовка на нова Стратегија за 
подобрување на состојбата на Ромите и Национални акциски 
планови и да ја информира Владата на Република Северна 
Македонија најдоцна до декември 2020 година; 

- да го координира процесот на следење имплементација на 
заклучоците од Семинарот за Роми и Роми бегалци и да ја 
информира Владата на Република Северна Македонија на секои 
шест месеци за статусот на реализацијата; 

- да ја информира Владата на Република Северна Македонија за 
превземените активности во врска со реализацијата на 
активностите од Стратегијата за Ромите во Република Македонија 
2014-2020, односно Националните акциски планови;  

- да ја претставува Република Северна Македонија на меѓународно 
ниво за прашања поврзани со ромската заедница, а произлезени 
од Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020;  

Техничка поддршка/ секретаријат за  Националното лице за контакт за Ромите 

Име и Презиме Мерсиха Усеин 
 

Работно место Посебен советник 

Сектор Кабинет на министер без ресор задолжен за подобрување на 
состојбата на Ромите 

Институција  Влада на Република Северна Македонија 

E-mail Mersiha.Usein@gs.gov.mk 

Директен 
телефон # 

+389 (2) 3213954 

Мобилен # +3897231503 

Улога (опис) - Подготовка на материјали за седници на Влада 

- Подготовка на анализи и извештаи  за потребите на министерот 

- Подготовка на мислења  за прашања поврзани со политики кои се 
однесуваат на ромската заедница 

- Координација на активности во рамки на проектот Интеграција на 
Роми 2020 

- Координација на работата на Националната контакт точка за Роми 

Интердисциплинарен орган 
Образование 

Име и Презиме Арабела Иљаз 

Работно место Виш соработник 

Институција Министерство за образование и наука 

Е-пошта/ 
Телефон # 

arabela.iljaz@mon.gov.mk +389 (2) 3140156 
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Вработување 

Име и Презиме Вељка Јуран 

Работно место Раководител на одделение 

Институција Агенција за вработување 

Е-пошта/ 
Телефон # 

Veljka.Juran@avrm.gov.mk +389 71 386 813 

Здравство 

Име и Презиме Сенад Мемеди 

Работно место Советник 

Институција Министерство за здравство 

Е-пошта/ 
Телефон # 

Senad.Memedi@zdravstvo.gov.mk +389 2 3112 500 лок.218 

Домување 

Име и Презиме Сузана Камческа/Ленче Бајкова 

Работно место Советник/Советник 

Институција Министерство за транспорт 

Е-пошта/ 
Телефон # 

suzana.kamceska@mtc.gov.mk 

lence.bajkova@mtc.gov.mk 

suzana.kamceska@mtc.go
v.mk 

lence.bajkova@mtc.gov.
mk 

Државен Завод за Статистика 

Име и Презиме Апостол Симовски 

Работно место Директор 

Институција Државен Завод за Статистика 

Е-пошта/ 
Телефон # 

Apostol.simovski@stat.gov.mk +389 2 3 295 666 

Други прашања (култура, социјална заштита, лица без документи и сл) 

Име и Презиме Мабера Камбери 

Работно место Раководител на Сектор 

Институција Министерство за труд и социјална политика 

Е-пошта/ 
Телефон # 

Mkamberi@mtsp.gov.mk +389 70 329 610 

Интердисциплинарен орган и мандат на неговите членови (Национално координативно тело) 

Улога при 
планирање  

Дизајнира и имплементира процеси на стратешко планирање; 

Улога при 
консултации  

Консултација со ресорните министерства и членови на Невладиниот 
сектор за преземените активности во однос на Националните акциони 
планови; 

Улога при 
буџетирање  

н/п 

Улога при 
вклучување во 

Подготвува релевантни Стратегии и Акциски планови; 
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политики  

Улога при 
координација  

Да обезбеди ефективна координација помеѓу државните институции и 

граѓанските здруженија; 

Улога при 
спроведување  

 

Подготовка на годишни оперативни планови  

Улога при 
известување  

Да го советува Националниот координатор и Единицата за бараните 
водечки мерки за обезбедување на правилно спроведување на 
националните акциони планови 

Улога при 
мониторинг  

Да  го надгледува спроведувањето на националните акциони планови од 
Стратегијата 

 

Временска рамка и документи  

Должина на 
мандатот  

2 години со можност за реизбор 

Честота на 
состаноците  

Не е дефинирано 

Листа на датуми 
со средби  

2 април 2019 

26 јули 2019 

Интернет 
локација 

/ 

Документи  / 
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Мерки по приоритетни области 
 

Во рамки на овој извештај претставени се дел од мерките по приоритетни области дефинирани 
во Националните акциски планови за Роми. Подолу табеларно се претставени овие мерки  по 
приоритетни области со податоци со предвидените индикатори и степен на искористеност на 
мерките како и планиран и потрошен буџет.  

 

Образование17 

Општа цел: Подобрена образовната структура кај ромската заедница особено кај девојчињата 
и жената Ромка 

 

Вкупен буџет  610,155,154 МКД 

Планиран буџет (2018) 122,031,030 МКД 

Потрошен буџет (2018)18 / МКД 

Индикатор 1  % на Ромски деца вклучени во претшколско образование 

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

2.6% 1.9% н/п 

Постигнување (2018) 1.78% 
 

0,9% н/п 

Индикатор 2 % на деца Роми кои успешно преминуваат од претшколско 
образование во прво одделение во основно образование 

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Планирано Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми 
 

Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

80% н/п н/п 

Постигнување (2018) 99% н/п 
 

н/п 

Индикатор 3 % на ученици Роми со комплетирано основно образование 
дисегрегирани по пол; 

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

87% 53% н/п 

Планирано Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

92% 46% н/п 

Постигнување (2018) 99% 48% н/п 

Индикатор 4 Број на ученици Роми со комплетирано средно образование  

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

98% 52%  

Планирано Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

100%% 58% н/п 

Постигнување (2018) 98.44% 42,91% н/п 

Индикатор 5 Број на дипломирани Роми од вкупниот број на дипломирани 
дисегрегирани по пол 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

1.6% 0.8% н/п 

Планирано Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

                                                           
17 Поради новата институционална структура на Управата за развој на образование која е во рамки на 
новото Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, за овој извештаен период нема 
податоци по сите мерки и активности 
18 Министерството за образование и наука не доставија податок за потрошен буџет за 2018. 
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Постигнување (2018)19 н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

Индикатор 6 Број на возрасни Роми со комплетирано основно образование 
дисегрегирани по пол; 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0  

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

Индикатор 7 Број на возрасни Роми со комплетирано средно образование 
дисегрегирани по пол; 

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

50 н/п н/п 

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

Индикатор 8 % на категоризираните ученици вратени во редовно образование 

Почетна состојба (2016) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

10% н/п н/п 

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

Конкретна цел 1: Подобрен пристап и успешно комплетирање на предучилишно образование 
на Ромите, особено на Ромските девојчиња 

Вкупен буџет  11,646,446 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

4,766,926 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

3,500,000 МКД 

Индикатор % на Ромски деца од вк.број на деца во претшколско образование  

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

2.6% 1.6%  

Постигнување (2018) 489 264 н/п 

Мерки под Конкретна цел 1[како што е наведено во НАП] 

M1.1 1.1.1 Имплементација на програми за бесплатно 
вклучување на деца Роми од 3 до 5 години во 
предучилишно воспитно образовен процес 

 
Носител: Министерство за труд и социјална политика 
Партнери: Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 

Планиран буџет 
(2018) 
4,766,926 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
3,500,000 
 

                                                           
19 Министерството за образование и науки не достави податоци за планирано постигнување и 
постигнување за 2018.  
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единици на локална самоуправа, европски фондови 
Податоци: Министерство за труд и социјална политика – 
сектор за детска заштита 
 
Во рамките на проектот Инклузија на деца Роми  во 
предучилишно образование - детски градинки, за периодот 
Јануари – Декември 2018, во просек беа запишани 489 деца во 
Роми од кои во просек  264 женски деца Роми вклучени во 
рамки на проектот во периодот јануари-јуни 2018 година во 19 
Општини, а во периодот од септември-декември 2018 во 15 
Општини. (Извор Извештај до РЕФ  септември-декември 2018) 

РЕФ 1,842.000МКД 

МТСП – 4,766.926 МКД 

 
Во 2018 год на ниво на РСМ биле запишани 38844 деца во 
јавните детски установи од нив 854 деца или 2,2 % се Роми 
кои што се запишани во детските градинки.  
 
Само во рамките на проектот на МТСП со РЕФ биле вклучени 
489 деца во 19 општини 
 
 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

489 264 н/п 

M1.2 1.1.2. Изградена нова градинка во Шуто Оризари на веќе 
постоечкиот објект 
 
Носител: Општина Шуто Оризари 
Партнери: Влада, Министерство за труд и социјална политика 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
единици на локална самоуправа, европски фондови 
Податоци: Општина Шуто Оризари 
 
Градинка е пуштена во употреба на 6 септември 2019.  
 

Планиран буџет 
(2018) 
12,200,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
Не може да се 
дефинира бидејќи 
изградбата е со 
финансиска 
поддршка од 
Кралството Норвешка 
и УНДП 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 н/п 

М1.3 1.3.1 Подигање на свеста на родителите за важноста од 
предучилишно интеркултурно учење 
 

Носител: Министерство за труд и социјална политика 
Партнери: Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
единици на локална самоуправа, европски фондови 
Податоци: Записници од средби со родители  
Придонесува кон планираното постигнување 3. 
 
Во рамки на проектот Инклузија на деца Роми во 
предучилишно образование за период 2017 -2018 година, беа 
опфатени во просек 865 Родители. За периодот 2018-2019 
нема податок.   
 

Планиран буџет 
(2018) 
1,200,000 

Потрошен буџет 
(2018) 
/ 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно 

 865 н/п н/п 

М1.3 1.3.2. Вклучување на родители Роми во управувачките тела на 
градинките 

Планиран буџет 
(2018) 



 

16 / 53 

 
Носител: Министерство за труд и социјална политика 
Партнери: Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
единици на локална самоуправа, европски фондови 
Податоци: Предучилишни институции – градинки (одлуки) 
Придонесува кон планираното постигнување 3. 
 
Од спроведените истражувања помеѓу 19 Општини вклучени 
во рамки на проектот 18 немаат Член во Советот на родители 
од ромска националност.  

 

492,000  МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно 

1 1 н/п 

Конкретна цел 2: Подобрен пристап и успешно комплетирање на основното образование на 
Ромите, особено на Ромските девојчиња 

Вкупен буџет  184,323,000 МКД 

Планиран буџет (2018) 36,864,600 МКД 

Потрошен буџет (2018) 4,305,000 МКД 

Индикатор % од учениците Роми успешно го комплетираат основното 
образование 

Почетна состојба (2017) Вкупно Роми Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми 

82%   82%  

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Планирано 
Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми 

87%   87%  

Постигнување (2018) 92.73% Постигнување 
(2018) 

92.73% 

Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП] 

M2.1 2.1.1 Воведување на локални медијатори во училиштата за 
учениците Роми 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Решенија за ангажирање на образовни 
медијатори (Министерство за образование и наука?) 
Придонесува кон планираното постигнување 1  
 
Во 2018 година МОН објави кокурс за ангажирање на 20 
локални медијатори, од нив 17 беа ангажирани. Истите 
работеа во 16 општини во Република Северна Македонија. 
За 2019 година е зголемен бројот на медијатори на 30 и 
нивното дејствување по општини од 16 се зголемува на 19 
општии. Мерката продолжува да се имплементира и во 
годините што следат, а во 2018 година предложено е 
ромските образовни медијатори да се споменат и вметнат 
во Законот за основно образование, се со цел обезбедување 
одрливост и правна рамка за понатамошна континуирана 
имплементација  
 
Како напомена, во програмата 11 во рамки на 
Министертвото за образование и наука, која што обезбедува 
средтсва за поддршка и имплементација на Националната 

Планиран буџет 
(2018) 
7,084,800 - вкупен  
 
2,550,000 - за ромски 
образовани 
медијатори 

Потрошен буџет 
(2018) 
6,963,000 МКД 
вкупно 
 
2,550,000 - за ромски 
образовни 
медијатори 
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Стратегија за Рои, освен за ромски образовни медијатори, 
издвојува средтсва и за стипендии на студенти Роми и 
тековни фискални импликации за реализацијата на овие две 
активности.  

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

17 9 17 

M2.1 2.1.2. Спроведување на програма за условни парични 
трансфери за ученици Роми во основно образование 
 
Спроведување на програма за условни парични трансфери 
за ученици Роми во основно образование 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Министерство за образование и наука – извештаи 
за условни парични трансфери 
Придонесува кон планираното постигнување 1. 
 
Оваа активност се уште не е почната со имплементација 

Планиран буџет 
(2018) 
7,084,800 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 н/п 

М2.1 2.1.3. Обезбедување на дополнителна туторска 
настава за учениците Роми кои покажуваат послаби 
образовни резултати по одредени предмети во 
основното образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Училишна евиденција (анализи за успех на 
учениците и остварени туторски часови) 
 
Според АП, бројот на ученици Роми корисници на 
туторска настава, во 2017 изнесува 1489, од кои 724 се 
женски ученици Ромки корисници. Туторската 
поддршка се имплементира во 12 општини во 
Република Македонија и има за цел да го подобри 
успехот на учениците Роми во основно образование.  
 
Оваа мерка не се имплементира од 2017 година 
 
Напомена: Истата ќе продолжи во 2019 година, 
финансирана од РЕФ, а имплементирана од ромски 
невладин сектор 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 н/п 

М2.1 2.1.4. Отворање на Кариерни центри за кариерно 
насочување на учениците Роми во основното 
образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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Податоци: Извештаи од работа на центрите за 
кариерно насочување 
 
Оваа активност не е спроведена во 2018 година 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

0 0 0 

М2.1 2.1.5 Развивање и реализирање на програма за Ре – 
интеграција на ученици Роми во основното 
образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Биро за развој на образованието, Единици 
на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Педагошка евиденција за ре-интегрирани 
ученици   
Придонесува кон планираното постигнување 1 
 
Оваа активност е индиректно спроведена во 2018 
година 
 
Напомена: Во оваа мерка директно потпомагаат 
ромските образовни медијатори и финансиските 
средства се обезбедени од буџетот на државата преку 
програми за поддршка на образованието на Роми и 
мерките согласно потпишан меморандум за соработка 
помеѓу МОН и Фондацијата Песталоци 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

0 0 
 

0 

М2.2 2.2.1 Подигнување на свеста кај родителите Роми за 
важноста на основното образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Записници од средби   
Придонесува кон планираното постигнување 2. 
 
Во рамките на оваа мерка преку проектот Туторска 
поддршка на ученици Роми кои учат во основното 
образование континуирано се спроведуваа работилници 
со родителите Роми во 18 општини. Во 2017 година беа 
спроведени 52 средби со родители Роми чии деца беа 
вклучени во проектот, и беа опфатени 1,500 родители.  
Мерката е завршена во 2017 година. 

Планиран буџет (2018) 
 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

 0 0 0 

М2.3 2.3.1 Донесување на законски и подзаконски кои ќе 
овозможат вклучување на децата од улица во воспитно 
образовниот систем 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Биро за развој на образованието, Единици 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Министерство за образование и наука – закон 
и подзаконски акти (легислатива на МОН) 
Придонесува кон планираното постигнување 3. 
 
МОН во соработка со Фондацијата Песталоци и 
Македонскиот центар за граѓанско образование во 2018 
година започна проект „Инклузија на деца кои се 
надвор од училиштата во образовниот систем“ од 
социјално ранливи категории.  
 
Средствата за целосна имплементација се обезбедени 
од Фондацијата Песталоци, а МН по завршетокот на 
проектот се обврзува да раководи со процесот за 
изготвување на скратени наставни програми преку 
Бирото за развој на образование, да обезбеди 
бесплатна нострификација на документи за завршено 
образование во странство за деца од социјално 
ранливите групи. 
 
Напомена: Со измената на Законот за основно 
образование во 2019 година се изменува и начинот и 
постапката за признавање и еквиваленција на 
свидететлства стекнати во странство, имено согласно 
член 154, став 2 од законот, корисниците на минимална 
помош, се ослободуваат од трошоците во постапката за 
признавање на свидетелства за основно образование 
стекнати во во странство.  

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

0 0 0 

М2.3 2.3.2 Спроведување на активности и програми за 
враќање на децата од улица во основното образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Министерство за труд и социјална 
политика, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Извештаи на институции и невладини 
организации  
Придонесува кон планираното постигнување 3. 
 
МОН во соработка со Фондацијата Песталоци и 
Македонскиот центар за граѓанско образование во 2018 
година започна проект „Инклузија на деца то се надвор 
од училиштата во образовниот систем“ од социјално 
ранливи категории.  
 
Средствата за целосна имплементација се обезбедени 
од Фондацијата Песталоци, а МН по завршетокот на 
проектот се обврзува да раководи со процесот за 
изготвување на скратени наставни програми преку 
Бирото за развој на образование, да обезбеди 
бесплатна нострификација на документи за завршено 
образование во странство за деца од социјално 
ранливите групи. 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 
 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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Напомена: Со измената на Законот за основно 
образование во 2019 година се изменува и начинот и 
постапката за признавање и еквиваленција на 
свидететлства стекнати во странство, имено согласно 
член 154, став 2 од законот, корисниците на минимална 
помош, се ослободуваат од трошоците во постапката за 
признавање на свидетелства за основно образование 
стекнати во странство. 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

 0 0 0 

М2.4 2.4.1. Организирање на средби со релевантни 
институции на локално ниво за формирање на локални 
совети за соработка 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Извештаи на институции  
Придонесува кон планираното постигнување 4. 
 
Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо 
спроведено 

Планиран буџет (2018) 
246,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

 0 0 0 

М.2.5 2.5.1 Ревидирање на постоечките планови за 
реонизација за упис на ученици согласно 
мултиетничките контексти во општините 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Одлуки на општински совети за реонизација, 
заедно со реонски планови 
Придонесува кон планираното постигнување 5. 
 
Во рамките на оваа мерка од страна на невладиниот 
сектор се направени некои анализи за утврдување на 
конкретните проблеми кои придонесуваат до 
сегрегација. 

Планиран буџет (2018) 
246,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

0 0 0 

М2.5 2.5.2 Активности за подигнување на свеста кај 
релевантните фактори и кај родителите за проблемот 
со сегрегацијата 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Записници од средби  
Придонесува кон планираното постигнување 5. 
 
Преку разни проекти од страна на ромскиот невладин 

Планиран буџет (2018) 
246,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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сектор се спроведени активности за јакнење на свеста 
на ромската заедница за последиците од сегрегацијата 
како и сензитивизирање на институциите за проблемот 
и потребата од негово решавање. 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

0 0 0 

М2.5 2.5.3 Подигнување на свеста кај родителите Роми за 
механизмите за заштита од дискриминација во 
образованието 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Промотивна документација: записници, 
извештаи, видеа, фотографии и слично  
 
Придонесува кон планираното постигнување 5. 
 
Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо 
спроведено 
 

Планиран буџет (2018) 
1,200,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

 н/п н/п н/п 

 
 
 

Конкретна цел 3: Подобрен пристап и успешно комплетирање на средното образование на 
Ромите, особено на Ромските девојчиња 

 

Вкупен буџет  73,165,000 МКД 

Планиран буџет (2018) 14,633,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 10,855,000 МКД 

Индикатор 1 Број на ученици Роми кои завршиле средно образование 
дисегрегирани по пол и по година, во споредба со претходната 
година 

Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми 

99%   99%  

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Планирано 
Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми 

99%   99%  

Постигнување (2018) 100% Постигнување 
(2018) 

100% 

Индикатор 1 Број на ученици Роми се запишани во средно образование 

Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми 

751  751 

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Планирано 
Постигнување 
(2018) 

Вкупно Роми 

880   880  

Постигнување (2018) 850 Постигнување 
(2018) 

850 

Мерки под Конкретна цел 3 [како што е наведено во НАП] 
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M3.1 3.1.1. Стипендирање на средношколци Роми 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Решенија за стипендии, извештаи, друга 
документација  
 
Во рамките на Министерството за образование и наука се 
спроведува стипендирање на средношколци Роми. Овој 
проект се спроведува во партнерство со Ромскиот 
Образовен Фонд, при што се стипендирани се 880 ученици 
Роми, од кои 480 се жени.  

Планиран буџет 
(2018) 
8,678,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
7,650,000 МКД 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

880 480 880 

M3.1 3.1.2. Воведување на нови форми на дополнителна 
поддршка на средношколците Роми преку менторство и 
туторство 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Потпишани договори, извештаи, друга 
документација  
 
Во рамките на горенаведениот проект, покрај 
стипендирањето  на учениците Роми им се дава и 
дополнителна поддршка при што се ангажирани ментори 
чија цел е да го подобри нивниот успех.    

Планиран буџет 
(2018) 
2,667,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
2,300,000 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

880 480 880 

М3.1 3.1.3. Реализирање на условен Паричен Трансфер 
(CCT) за средношколците кои потекнуваат од 
семејства приматели на социјална парична помош 
 
Носител: Министерство за труд и социјална  
Партнери: Министерство за образование и наука,  
Управа за образование на јазиците на заедниците, 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Потпишани договори, извештаи, друга 
документација  
 
 
Во рамките на проектот со Светска Банка се 
спроведува проектот за условен паричен надоместок, 
при што средношколците Роми кои потекнуваат од 
семејствата кои се приматели на социјална парична 
помош. Во учебната 2016/ 2017 вкупен број на 
корисници се 4233  од кои 238 Роми, додека за 
учебната 2017/2018 вкупен број на корисници се 3598 
од кои 236 се Роми. Семејствата добиваат 12.000 МКД 
во текот на целата година доколку, учениците се 
редовни минимум редовност од 85%. За учебната 
2018/2019 нема податок.  

Планиран буџет (2018) 
1,560,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
н/п 
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Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

М3.1 3.1.4 Соодветна примена на одлуката за позитивна 
дискриминација при упис на ученици Роми во 
средните училишта во Република Северна Македонија 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Државен просветен инспекторат 
Извори на средства: не се планирани средства 
Податоци: Податоци за упис на средношколци 
расчленети по етничка припадност 
 
Во рамките на оваа одлука, вкупно 27 Роми ја 
искористиле оваа мерка за упис во средните 
училишта од кои 16 Ромски ученички. За 2018/2019 
нема податок.  
 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 
 

Потрошен буџет (2018) 
 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

М3.1 3.1.5. Реализирање на активности за професионална 
ориентација на средношколците Роми 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и 
наука, европски и други донаторски фондови 
Податоци: Промотивна документација: записници, 
извештаи, видеа, фотографии и слично  
 
Придонесува кон планираното постигнување 5. 
 
Во рамките на оваа мерка се уште не е ништо 
спроведено 
 

Планиран буџет (2018) 
 
615,000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 
 

н/п 

 
 

Конкретна цел 4: Зголемен пристап и успешно комплетирање на високото образование на 
Ромите, особено на Ромските девојчиња 

 

Вкупен буџет  43,824,654 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

8,764,930 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

н/п 

Индикатор 1 % на дипломирани Роми од вкупниот број на дипломирани студенти 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

1.6%  0.8% н/п 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

2.6% 1.3% н/п 
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Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

Индикатор 2 % на Роми запишани на државни и приватни универзитети 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

286 172 н/п 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

314 189 н/п 

Постигнување (2018) н/п н/п н/п 

 

Мерки под Конкретна цел 4 [како што е наведено во НАП] 

M4.1 4.1.1. Проширување на постоечката квота за запишување на 
студенти Роми на државните факултети и соодветна 
примена на истата 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Универзитети 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Евиденција на запишани студенти  
 
Во рамките на оваа мерка не е спроведено ништо 

Планиран буџет 
(2017) 
738,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2017) 
 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 н/п 

M4.1 4.1.2. Обезбедување на стипендии за студенти Роми со 
приоритет на студентите кои студираат на факултетите кои 
продуцираат наставнички кадар 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Потпишани договори и извештаи  
 
МОН за 2018 година додели вкупно 94 стипендии за 
студенти Роми, од кои 46 на Ромки студентки. 

Планиран буџет 
(2018) 
3,075,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
3,245,000 МКД 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Роми 

94 46 94 

М4.1 4.1.3. Обезбедување на академска и дополнителна 
поддршка за студентите Роми 
 
 
Преку проектот Ромаверзитас на студентите Роми кои 
се запишани редовно на универзитет им се нуди 
менторска поддршка во текот на нивното студирање, 
изучување на англиски јазик и компјутери, обуки и 
микроистражувања. Во текот на 2018 година во сите 
горенаведени активности биле вклучени 75 студенти.  
 
Проектот Ромаверзитас е финансиски поддржан од 
Ромскиот Образовен Фонд.  

Планиран буџет (2018) 
4,951,931 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
н/п 
 
(средства од донатор РЕФ 
во рамките на 
Ромаверзитас) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

75 н/п 0 

 

Конкретна цел 5: Зголемен бројот на возрасни Роми кои го комплетирале основното и 
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средното образование особено жени Ромки 

 

Вкупен буџет  3,382, 000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

676,500 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

н/п 

Индикатор Зголемен % на возрасни Роми кои успешно го комплетирале 
нивното основно образование, особено жени Ромки; 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 н/п 

Планирано 
Постигнување (2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Индикатор Зголемен % на возрасни Роми кои успешно го комплетирале 
нивното средно образование, особено жени Ромки; 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 

Мерки под Конкретна цел 5 [како што е наведено во НАП] 

M5.1 5.1.1. Развивање на програми според клучните компетенции 
за докомплетирање на основно образование по усвоената 
Концепција за основно образование 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците  
 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
Универзитети, европски и други донаторски фондови 
 
Во рамките на проектот „Подобрување на вработувањето на 
Ромите преку образование и едукација“, кој се спроведе од 
страна на Ромскиот Образовен Фонд во партнерство со НВО 
Кхам и НВО Амбрела, вкупно 65 Роми на возраст од 18 – 45 
год, успеаја да го комплетираат основното образование. 
Проектот финансиски беше поддржан од ЕУ, ИПА 
компонента IV.  
За 2018 нема податоци.  

Планиран буџет 
(2018) 
615,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

M5.1 5.1.2. Развивање на База на податоци за возрасни Роми кои 
не комплетирале основно и средно образование 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на заедниците  
 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
Универзитети, европски и други донаторски фондови 
 
 
Во рамките на проектот „Подобрување на вработувањето на 
Ромите преку образование и едукација“, кој се спроведе од 
страна на Ромскиот Образовен Фонд во партнерство со НВО 

Планиран буџет 
(2018) 
61,500  

Потрошен буџет 
(2018) 
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Кхам и НВО Амбрела, вкупно 73 Роми на возраст од 18 – 45 
год, успеаја да го комплетираат основното образование. 
Проектот финансиски беше поддржан од ЕУ, ИПА 
компонента IV.  
 
За 2018 нема податок.  
 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 
 

Конкретна цел 6: Намален бројот на ученици Роми во основните и средните специјални 
училишта во Р. Македонија 

 

Вкупен буџет  5,000,000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

1,000,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

0 МКД 

Индикатор % на категоризираните ученици вратени во редовно образование 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

166 н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Минимум 20% од рекатегоризираните ученици се вратени во 
редовно образование  

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Мерки под Конкретна цел 6 [како што е наведено во НАП] 

M6.1 6.1.1 Зајакнување на комисиите за проценка на образовна 
способност кај учениците Роми 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Министерство за труд и социјална политика, 
Министерство за здравство, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Записници и извештаи од работата на комисијата  
Придонесува кон планираното постигнување 1. 
 
 
Состав на Комисијата и Тимови за спроведување на 
рекатегоризацијата: Комисијата е составена од лекари од 
Завод за ментално здравје Скопје кои се надлежна 
институција за вршење на категоризација и од други лекари 
номинирани од Министерство за здравство од профили 
согласно Правилникот за оценка на специфичните потреби 
на лицата со пречки во психички или физички развој (Сл. 
Весник на РМ 30/2000). Комисијата е формирана со 
Решение донесено од страна на Министерот за труд и 
социјална политика и тимовите се составени по училишта 
согласно дијагнозите на децата во тие училишта и потребен 
задолжителен профил на лекари согласно правилникот за 
тие дијагнози. Исто така во тимовите беа вклучени и 
социјални работници согласно правилникот и преведувачи 
на ромски јазик за децата Роми кои не зборуваат или не 
разбираат доволно македонски јазик.  

Планиран буџет 
(2018) 
 
900,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
 
0 МКД 
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За 2018 нема податок.  

 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

M6.1 6.1.2 Спроведување на рекатегоризација на учениците Роми 
кои се запишани во специјалните училишта, и доследна 
примена на резултатите 
 
Носител: Министерство за образование и наука 
Партнери: Управа за образование на јазиците на 
заедниците, Министерство за труд и социјална политика, 
Министерство за здравство, Единици на локална самоуправа 
Извори на средства: Министерство за образование и наука, 
европски и други донаторски фондови 
Податоци: Записници и извештаи од работата на комисијата  
Придонесува кон планираното постигнување 1. 
 
Во рамките на оваа активност нема информации за 
спроведувањето на мерката за 2018 година 

Планиран буџет 
(2018) 
 
100,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
0 МКД 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 
 
 

 
 

Лице кое известува 

Име и Презиме Арабела Иљаз 

Работно место Виш соработник  

Институција Министерство за образование и наука / Управа на заедниците 

Е-маил arabela.iljaz@mon.gov.mk 

Телефон # +389 (2) 3140156 

Датум 05/09/2019 
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Вработување 

Општа цел: Зголемени можности за вработување на Ромите на достоинствени работни места 

Вкупен буџет  78.393.534 денари 

Планиран буџет 
(2018) 

15.678.707 денари20 
 

Потрошен буџет 
(2018) 

20.078.833 денари21 
 

Индикатор Намален Gini коефициент кај Ромите 
(Агенцијата за вработување не пресметува Gini коефициент) 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 
(невработени лица 
освен невработени 
лица Роми) 

НП НП НП 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

 
                                             - 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

НП НП НП 

Конкретна цел 1:Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 
2020, посебно за Ромките 

Вкупен буџет  8.298.000 денари 

Планиран буџет 
(2018) 

1.659.600 денари 

Потрошен буџет 
(2018) 

1.901.000 денари 
 

Индикатор Број на Роми кои успешно влегле во активните мерки на пазарот на 
труд наспроти бројот на аплицирани (расчленети по родова основа) 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми (број 
на невработени лица 
освен невработени 
лица Роми)     

405 аплицирале a 115 
се вклучени во 
активни мерки  

153 аплицирале, а 
49 се вклучени во 
активни мерки 

16.516 аплицирале,  
6.846 вклучени во 
активни мерки 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

200 Роми се вклучени во активни мерки и услуги за вработување 
 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 
(број на невработени 
лица освен 
невработени лица 
Роми) 

- 393 невработени 
лица Роми 
аплицирале за 
учество во активни 
мерки за 

-166 невработени 
лица Роми 
(жени)аплицирале 
за учество во 
активни мерки за 

- 10.504невработени 
лица аплицирале за 
учество во активни 
мерки за вработување 
од ОП 2018 година и 

                                                           
20Вкупниот планиран буџет како и поединечните планирани буџети по мерки под конкретни 
цели за 2018 година, се изразени според НАП за вработување 2016-2020, за спроведување на 
Стратегијата за Ромите во Република Северна Македонија 
21Вкупниот потрошен буџет и потрошените буџети по мерки под конкретни цели за 2018 година, 
се прикажани врз основа на пресметки за трошоци за број на опфатени невработени лица Роми 
помножен со  просечен трошок по учесник во активните програми, мерки и услуги за 
вработување   



 

29 / 53 

вработување од ОП 
2018 година и 
проекти за 
самовработување со 
кредитирање,   од 
нив 237 невработени 
лица Роми биле 
вклучени во 

истите.22 
- 8.189невработени 
лица Роми биле 
вклучени во услуги 
за невработени лица 
од ОП 2018 година 

вработување од ОП 
2018 година и 
проекти за 
самовработување со 
кредитирање,  од 
нив  110 
невработени лица 
Роми (жени)биле 
вклучени во истите 

23 
- 3555невработени 
лица Роми (жени) 
биле вклучени во 
услуги за 
невработени лица 
од ОП 2018 година 
 

проекти за 
самовработување со 
кредитирање, од нив 
6210 невработени лица 
биле вклучени во 

истите24  
-102.784невработени 
лица биле вклучени во 
услуги за невработени 
лица од ОП 2018 
година 
 

Мерки под Конкретна цел 1.1Агенцијата за вработување располага со соодветен персонал, 
опрема и вештини за да им помогне на невработените Роми при нивното барање на работа  

M1.1 1.1.1 Организирање на обуки за вработените во 
 центри за вработување за давање на помош на 
невработените Роми при барање на работа  

 
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Агенција за вработување на Република Македонија 
(АВРМ) во партнерство со: 
Министерство за труд и социјална политика (МТСП)” 
 
Во рамките на обуките на Агенцијата за вработување  за 
работа со невработените лица, вработените се обучуваа и за 
работа со невработените Роми.  
 

Планиран буџет (2018) 
90.000 денари 

Потрошен буџет (2018) 
   - 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми (број на 
невработени лица освен 
невработени лица Роми) 

НП НП НП 

Мерки под Конкретна цел 1.2 Обезбедени бесплатни информации и услуги за можностите за 
вработување на пазарот на трудот за невработените Роми 

 

M1.2 1.2.1 Развивање на програми за професионално советување 
и програми за менторство на Ромите 

Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), 
УНДП и РИЦ” 
 

Планиран буџет (2018) 
583.200денари 

 
 
Потрошен вкупен 
буџет(2018) 
570.000 денари 
(според добиените 
податоци од УНДП за 
реализација на 

                                                           
22Реализацијата на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 
год. 
23Реализацијата на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 
год. 
24Реализацијaта на дел од активните програми и мерки за вработување продолжи и во 2019 
год. 
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Во 2018 невработените лица Роми беа вклучени во сите 
услуги за вработување кои ги спроведуваше  Агенцијата за 
вработување како дел  од Оперативниот план за активни 
програми и мерки и услуги на пазарот на трудот за 2018 
година: Помош при барање на работа, Мотивациски обуки, 
Подготовка за вработување и за работа, Професионална 
ориентација и кариерно советување, со кои беа опфатени 
вкупно  7064 (3006 жени) Роми, со тоа што дел од лицата беа 
вклучени во повеќе различни видови услуги или во повеќе 
активности во рамките на една услуга.  
Во услугата Активација на невработени Роми (реализирани 
од УНДП) биле опфатени/информирани  вкупно 1125 (549 
жени) невработени лица Роми. Во рамките на  услугата 
менторите ги информираа невработените лица, правеа 
проценка на нивните капацитети ги упатуваа за учество во 
активните програми и мерки за вработување. 
 
1.2.2 Организирање на информативни средби со 
невработените Роми за промоција на можности за 
вработување на Ромите на локално ниво  
 
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) 
Ромски информативни центри (РИЦ), ЕЛС-ЛЕР”  
 
Во текот на 2018 година Агенцијата за вработување во 
рамките на услугата Помош при барање работа  реализираше 
инфо средби за невработени лица во кои покрај другите беа 
вклучени и невработени лица Роми. 
Центрите за вработување преку свои претставници 
(вработени во центрите за вработување) соработуваа со 
Ромските информативни центри  со кои обезбедуваа 
информации и совети за невработените лица Роми и 
работодавачите, за активните програми и мерки за 
вработување и услугите, како и други информации и 
активности од областа на вработувањето.                                                        
 

1.2.3 Споделување на информации на социјалните мрежи и 
веб портали за можностите за вработување на Ромите 

Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), 
УНДП, граѓански здруженија/невладини организации, 
Ромски информативни центри (РИЦ)” 
 
Во 2018 година на веб страницата на Агенцијата за 
вработување редовно се објавуваа сите информации од 
делокругот на работењето како информации за слободни 
работни места, активните програми и мерки за вработување 
и др. 
Во рамките на услугата Активација на невработени Роми, кои 

услугата Активација на 
невработени Роми)  
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ги реализираше УНДП беа информирани и мотивирани 
невработени лица, меѓу кои и Роми. 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 
(број на невработени лица 
освен невработени лица 
Роми) 
 

8.18925 3.55526 
 

102.78427 

Мерки под Конкретна цел 1.3 Зголемување на бројот на обучени Роми за професионални 
квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на трудот 

M1.3 1.3.1 Спроведување на програми за професионално 
обучување на лица (вклучително и Роми) за квалификации за 
занимања кои се побарувани на пазарот на труд  

Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), 
УНДП, Министерство за образование, ЦОВ и ЦСР, НВО и 
провајдери на обуки” 
 

- Обука за стручни квалификации според барање на 
работодавачите -вкупно 5 вклучени  (3 жени) 

- Обука на работно место за познат работодавач – 
вкупно вклучени  4 лица (- жени) 

- Обуки за побарувани занимања и занаети  -  Обуки за 
побарувани занаети вкупно 2 лица (2 жени), Обуки за 
персонални асистенти  вкупно 2 лица (2 жени) и 
Обуки за побарувани занимања вкупно  вклучени 8 
лица (7 жени). Вкупно вклучени во наведените обуки 
беа 12 лица  (11 жени) 

- Обука за стекнување на вештини – Обуки за 
стекнување на основни компјутерски вештини  2 
лица (2жени), Обуки за стекнување на вештини 
странски јазици 15 лица (5 жени) Обуки за 
стекнување на вештини од областа на 
обезбедувањето 1 лице ( - жени). Вкупно вклучени во 
наведените обуки беа 18 лица (7 жени). 

Планиран буџет (2018) 
 986.400 денари 

Потрошен буџет (2018) 
1.331.000 денари  

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми (број на 
невработени лица освен 
невработени лица Роми) 

39 21 1187 

Конкретна цел 2: Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, со фокус на 
жените 

Вкупен буџет  70.095.534 денари 

Планиран буџет 
(2018) 

14.019.107 денари 

Потрошен буџет 
(2018) 

18.177.833 денари    

Индикатор Стапка на невработеност на Ромите, намалена, дисегрегирани по 
пол, возраст и општина*невработени лица - активни баратели на 

                                                           
25Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување 
26Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување 
27Дел од невработените лица беа вклучени во повеќе услуги за вработување 
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работа 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 
(број на невработени 
лица освен 
невработени лица 
Роми) 

6.21128 
 

2.32929 
 

98.30730 
 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Ромите претставуваат 4,5% од вкупнниот број невработени лица 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 
(број на невработени 
лица освен 
невработени лица 
Роми) 

6.32131 2.71632 88.40033 

Мерки под Конкретна цел 2.1 Работодавачите се поттикнати да вработуваат Роми 
 

M2.1  2.1.1 Развивање на мерки за поттикнување на 
работодавачите да вработуваат Роми преку субвенционирано 
вработување 

Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
 Агенција за вработување на Република  Македонија (АВРМ), 
УНДП,  НВО, локална самоуправа и ИОМ” 
 
Агенцијата за вработување во рамките на Оперативниот план 
за активни програми и мерки за вработување и услуги на 
пазарот на трудот за 2018 година ги реализираше следните 
активни програми и мерки за субвенционирано вработување: 
 

- Субвенционирање на плати - вкупно 28 невработени 
лица Роми (17 жени)  

- Вработување и раст на правни субјекти - вкупно  12 
невработени лица Роми (5 жени)  

- Субвенционирано вработување на лица во социјален 
ризик -  16 невработени лица Роми  (13 жени) 
 

 
Покрај горенаведените мерки за субвенционирано 
вработување, како дел од ОП за 2018 година се реализираа и 
следните програми во кои невработените лица беа работно 
ангажирани за определен временски период: 

- Програма за општинско-корисна работа – вклучени 
вкупно 22 невработени лица Роми (22 жени)  

- Јавни работи - вклучени вкупно 82 невработени лица 
Роми (17 жени)  

Планиран буџет (2018) 
2.220.000 денари 

Потрошен буџет (2018) 
10.467.929 денари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28Невработени лица Роми (активни баратели на работа) 
29Невработени лица Роми (жени) (активни баратели на работа) 
30Невработени лица (активни баратели на работа) 
31Невработени лица Роми (активни баратели на работа) 
32Невработени лица Роми (жени) (активни баратели на работа) 
33Невработени лица (активни баратели на работа) 
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2.1.2 Организирање на информативни средби со 
потенцијалните работодавачи  

Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Министерство за финансии 
Агенција за вработување на Република Македонија УНДП, 
граѓански здруженија/НВО, Стопанска комора, ЕЛС – ЛЕР” 
 
Во рамките на својата редовна дејност Агенцијата за 
вработување во 2018 година реализираше редовни 
активности со работодавачите со цел да ги задоволи нивните 
потреби од квалификувана работна сила согласно нивните 
потреби и барања, да ги информира за можностите за 
вклучување и користење на активните програми и мерки 
како и услугите за вработување, појаснување на правната 
регулатива,  давање разни видови информации и поддршка 
и др. 
Во 2018 година работодавачите беа информирани преку  
средби во центрите за вработување, посети, групни средби и 
форуми за работодавачите со кои беа опфатени вкупно 6284 
работодавачи  
 
2.1.3Развивање на програма за практиканство на Роми со 
ССС и високо образование во реномирани компании 
 
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: Министерство за труд и социјална политика 
(МТСП) во партнерство со: 
Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ), 
УНДП, граѓански здруженија/НВО и реномирани компании” 
 
Во 2018 година Агенцијата за вработување спроведуваше 
програма за Практиканство во која беа вклучени и 13 
невработени лица Роми (6 жени)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми (број на 
невработени лица освен 
невработени лица Роми) 

173 80 3354 

Мерки под Конкретна цел 2.2  Ромите  се зајакнати да развијат и започнат со управување на 
свој бизнис 

M2.2 2.2.1 Вклучување на Роми во програми за самовработување 
 
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП и други 
меѓународни организации”  
 
Во 2018 година Агенцијата за вработување ги спроведуваше 
следните програми за самовработување во кои беа вклучени 

Планиран буџет (2018) 
4.070.000 денари 

 
Потрошен буџет (2018) 
7.709.904 денари 
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и невработени лица Роми: 
 

- Поддршка за самовработување (Претприемништво) –  
21 невработени лица Роми потпишале Договор за 
грант (6 жени)  

- Програма за самовработување со кредитирање и 
Програма за самовработување со кредитирање на 
млади лица до 29 години –  4 лица, (3 жени).  

 
2.2.2 Организирање на обуки за развој на бизнис план 
 
Надлежни институции (според НАП за вработување 2016-
2020, за спроведување на Стратегијата за Ромите во 
Република Македонија): 
“Носител: МТСП во партнерство со АВРМ, УНДП, Агенција за 
поддршка на претприемништво, други меѓународни 
организации, НВО”  
 

Во 2018 година невработените лица се обучуваа за 
претприемништво и  бизнис план преку учество во 
програмата Поддршка за самовработување 
(Претприемништво).  

 
 
 
 
 
 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми (број на 
невработени лица освен 
невработени лица Роми) 

25 9 1.247 

    

Лице кое известува 

Име и Презиме Вељка Јуран 

Работно место Раководител на Одделение за услуги за вработување 

Институција Агенција за вработување на Република Северна Македонија 

Е-маил Veljka.Juran@av.gov.mk 

Телефон # +389 71 386 813 

Датум  03.09.2019 
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Здравство 

Општа цел: Продолжување на животниот век кај Ромите до 2020 година, согласно 
Националниот акционен план за здравство 2015-2020 година. 

 

Вкупен буџет   47.960.000 МКД  

Планиран буџет 
(2018) 

10.254.666  МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

1.766.897  МКД  

Индикатор Продолжување на животниот век кај Ромите  

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Нема информации 

 Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Конкретна цел 1: Подобрен пристап за Ромите до интегрирани, квалитетни, превентивни и 
куративни здравствени услуги 

 

Вкупен буџет  42,390,000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

8,478,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

1.766.897 МКД 

Индикатор Бројот на Роми кои имаат пристап до здравствените услуги, по 
Општини 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Да се зголеми за 10% бројот на нови Роми (139 лица) кои имаат 
пристап до здравствените услуги, по општини  

 Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Мерки под Конкретна цел 1 [како што е наведено во НАП] 

M1.1 1.1.1 Зголемување на бројот на корисници на правата од 
здравственото осигурување преку информирање на 
ромското население од страна на Ромските 
информативни центри, ромските здравствени 
медијатори, Патронажните служби 

Надлежни институции: Министерство за здравство,  
Носител: Министерство за здравство во соработка со Фонд 
за здравствено осигурување, Министерство за труд и 
социјална политика, граѓански здруженија 
 
  
Во текот на 2018 година со посредство на РЗМ 1.480 лица 
(646 мажи и 834 жени) го оствариле правото на 
здравствено осигурување. Бројот на лица кои го оствариле 
правото на здравствено осигурување во 2018 година 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2017) 

1.766.897   МКД34 

                                                           
34Финансиски средства потрошени за ангажман на ромските здравствени медијатори во 2018 година 
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бележи зголемување од 2,4 % во споредба со 2017.  
Податоците се однесуваат само на општините и 
населението во тие општини со кое работата РЗМ.  

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

1480 834 н/п 

1.1.2 Развивање на институционалните капацитети на 
даватели на услуги во здравствените организации 
 

Надлежни институции: Министерство за здравство,  
Носител: Министерство за здравство во соработка со 
Институт за јавно здравје, Лекарска комора, граѓански 
здруженија 
 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста.  

Планиран буџет (2018) 
180,000 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 

1.1.3 Вработување на медицински персонал од ромска 
популација  

 
Надлежни институции: Министерство за здравство,  
Носител: Министерство за здравство во соработка со 
Министерство за финансии, Единици на локална 
самоуправа, Генерален секретаријат на Влада на РМ 
 
Нема информации 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

1.1.4 Обезбедување на финансиски средства за 
специјализации од страна на МЗ  

 
Надлежни институции: Министерство за здравство,  
Носител: Министерство за здравство  
 
 
Со “Програма за едукација на лекари и медицински 
персонал и за кофинансирање на специјализација, 
односно супспецијализација на здравствените работници и 
здравствените соработници вработени во приватни 
здравствени установи, други правни лица и невработени за 
2018 година”, се обезбедени финансиски средства за 
специјализации кои се доделуваат во зависност од 
потребата за определени специјалистичко-консултативни 
услуги во конкретна општина, односно јавна здравствена 
установа.   

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

1.1.5 Обезбедување на стимулација за гинеколози за 
работа во ромски средини  
 

Надлежни институции: Министерство за здравство,  
Носител: Министерство за здравство  

 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 

1.1.6 Обезбедување на бесплатни стоматолошки 
куративни услуги за деца до 14 години од 
семејствата корисници на социјална парична 
помош  

Планиран буџет (2018) 
1,000,000 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 
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Надлежни институции: Фонд за здравствено осигурување   
Носител: Фонд за здравствено осигурување  во соработка 
со Министерство за здравство, Стоматолошки установи, 
Министерство за труд и социјална политика, граѓански 
здруженија 
 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 

1.1.7 Потпишување на МС меѓу МТСП, МЗ во врска со 
издавање потврди за семејства под социјален 
ризик за потребите од нивно вклучување во 
одредени програми на мин. за здравство 
 

Надлежни институции: Министерство за здравство   
Носител: Министерство за здравство,  во соработка со 
Министерство за труд и социјална политика, Центри за 
социјална работа 
 
 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста 
 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 
 

1.1.8 Развивање и усвојување на програма за 
здр.заштита во РМ, без регулиран статус 
 

 
Надлежни институции: Министерство за труд и социјална 
политика   
Носител: Министерство за труд и социјална политика во 
соработка со Министерство за здравство, Министерство за 
правда, Управа за водење на матична книга на родители, 
Министерство за внатрешни работи, граѓански здруженија 
 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста 
бидејќи не се исполнети основните предуслови 
(утврдување на бројот на лицата без документи, 
утврдување на начинот на нивна идентификација и сл. 
Активности кои се во надлежност на други институции.) за 
развивање на ваква програма. 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 

1.1.9 Развивање и усвојување на програма за третман на 
деца под 16 години кои употребуваат дроги  

 
Надлежни институции: Министерство за здравство 
Носител: Министерство за здравство во соработка со 
граѓански здруженија 
 
 
Во текот на 2018 година не е спроведена активноста 
 

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 0 0 0 

М1.2 1.2.1 Организирање на обука за со цел градење на 
капацитети како едукативни обуки за РЗМ 

Планиран буџет (2018) 
738.000 МКД 
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Надлежни институции: Министерство за здравство 
Носител: Министерство за здравство во соработка со 
Институт за јавно здравје и граѓански здруженија 
 
 
Во текот на 2018 година  не се спроведени обуки за РЗМ  

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 

М1.2 1.2.2. Акредитација на нови РЗМ 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство 
Носител: Министерство за здравство  
 
Во текот на 2018година не се акредитирани нови РЗМ 
 

Планиран буџет (2018) 
160.000 МКД 

Потрошен буџет (2018)  
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 
 

Конкретна цел 2: Намалени ризици и превенирани болести поврзани со смртност кај деца 
Роми (0-6 год)  

[напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП] 

Вкупен буџет  4,970,000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

1.656.666 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

/ МКД 

Индикатор Стапка на смртност кај деца-Роми (0-6 год) 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

/ 

 Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]  

M2.1 2.1.1  Информирање од страна на ромските здравствени 
медијатори за имунизација на деца Роми 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со граѓански 
здруженија  
 
Во 2018 година ромските здравствени медијатори откриле 
1.418 невакцинирани или нередовно вакцинирани деца, што 
претставува намалување за 2,1% во однос на 2017 година 
кога нивниот број изнесувал 1.447 деца.  

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

1.418 607 н/п 

M2.2 2.1.2 Реализација на 3 теренски акции годишно за 
идентификација на нередовно вакцинирани и 
невакцинирани деца Роми и нивно вакцинирање преку 
мобилни тимови за вакцинација (од Здравствени домови и 
Центри за јавно здравје) 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Здравствени 

Планиран буџет (2018) 
66.666 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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домови, Центри за јавно здравје и граѓански здруженија 
 
 
Во рамките на редовните активности на здравствените 
медијатори е идентификација на нередовно вакцинирани и 
невакцинирани деца Роми и нивно вакцинирање во 
пунктовите за имунизација. 
Покрај медијаторите секоја година во рамките на 
европската недела на имунизација се спроведуваат 
теренски акции во кој се вклучени патронажните служби за 
идентификација на нередовно вакцинирани и 
невакцинирани деца вклучително и  Роми и нивно 
вакцинирање. 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

1.418 607 н/п 

2.1.3 Спроведување на едукативни работилници за 
родители/старатели Роми на теми: вакцинација, 
преносливи и непреносливи болести кај деца од 0 
до 6 години 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Институт за 
јавно здравје, Завод за здравствена заштита на мајки и 
деца, ЈЗУ Здравствен дом на Скопје, Центри за јавно здравје 
и граѓански здруженија 
 
Со едукација за здрави животни стилови биле опфатени 
вкупно 4.660 лица (2.089 мажи и 2.571 жени). Едукативните 
советување најчесто се спроведувале во домовите на 
клиентите, но исто така биле организирани и едукативни 
трибини, како и едукативни советувања во задницата.   

Планиран буџет (2018) 
180.000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

4.660 2571 н/п 

2.1.4 Адаптација и дистрибуција на едукативен / 
информативен материјал за вакцинација и детско здравје во 
ромските средини 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Завод за 
здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Здравствен дом на 
Скопје, Институт за јавно здравје, Здравствени домови, 
Центри за јавно здравје, граѓански здруженија 
Ромските здравствени медијатори преку едукативното 
советување на семејства, дистрибуира и информативен 
материјал, брошури, лифлети за информирање на 
заедницата за симптоми на одредени болести, како и 
брошури за важноста на вакцинацијата на децата и појавата 
на заразни заболувања кај децата  

Планиран буџет (2018) 
250.000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

4.660 2571 н/п 

2.1.5 Подигање на свеста на Ромите за навремени 
Превентивни здравствени и стоматолошки прегледи преку 
едукативни работилници 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство  
 
Во 2018 година РЗМ со едукација за здрави животни стилови 

Планиран буџет (2018) 
500.000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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опфатиле вкупно 4.660 лица (2.089 мажи и 2.571 жени). Во 
рамките на едукативните советување се работи и на 
подигање на свеста за навремени превентивни здравствени 
и стоматолошки прегледи 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 4.660 2.571 н/п 

 2.2.1 Подготовка и спроведување на едукативни 
работилници за жени и мажи Роми за сексуално и 
Репродуктивно здравје и семејно планирање 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Завод за 
здравствена заштита на мајки и деца, ЈЗУ Здравствен дом на 
Скопје, Здравствени домови, Институт за јавно здравје, 
Центри за јавно здравје, граѓански здруженија   
 
 
Во 2018 одржани 3 трибини за едукации за семејно 
планирање во Куманово, Шуто Oризари и Прилеп кои ги 
посетиле вкупно 60 жени Ромки  

Планиран буџет (2018) 
180.000 МКД 
 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

60 60 н/п  

 2.2.2 Финансиска стимулација на доктори на медицина со 
лиценца за работа од областа на гинекологијата и 
акушерството за вршење на примарна здравствена заштита 
на подрачјето на општина Шуто Оризари 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство  
 
Во 2017 година започна со работа специјалистичката 
гинеколошка ординација во општина Шуто Оризари за 
вршење на примарна здравствена заштита. 
 

Планиран буџет (2018) 
300.000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 0 0 0 

 2.2.3 Дисперзија на постоечките Советувалишта за 
сексуално и репродуктивно здравје во ромските средини 
преку соработка помеѓу Центрите за јавно здравје со 
Единиците на локалната 
 
Надлежни институции: Центри за јавно здравје Носител: 
Центри за јавно здравје во соработка со Единиците на 
локална самоуправа 
 
 
Во текот на 2018 не е спроведена активноста 

Планиран буџет (2018) 
0  МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 0 0 н/п 

 2.2.4 Обезбедување на посети од страна на ромските 
здравствени медијатори и патронажни сестри на жени 
Ромки кои 3 пати по ред не се јавиле на добиените покани 
за вршење на ПАП тест  
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со ромски 
здравствени медијатори, патронажни сестри  

Планиран буџет (2018) 
0  МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 
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Во текот на 2018 не е спроведена активноста 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 0 0 н/п 

 2.2.5 Развој нè Програма за опфат нè жените кои не се 
здравствено осигурени со бесплатни антенатални прегледи 
и бесплатно породување и ПАП тест во јавните 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство 
 
 
Со Програмата за активна здравствена заштита на мајки и 
деца се обезбедени бесплатни антенатални прегледи и 
бесплатно породување за сите бремени жени без разлика на 
нивниот статус на здравствено осигурување.  
Како корисници на оваа програма се јавуваат и жените 
Ромки, но Министерството за здравство не води посебна 
статистика за етничка припадност на корисниците 

Планиран буџет (2018) 
 
0 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 н/п н/п н/п 

 2.3.1 Подготовка и спроведување на едукативни 
работилници за ромското население за превенција од 
хронични незаразни заболувања 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Институт за 
јавно здравје, Центри за јавно здравје, граѓански 
здруженија   
 
 
Во текот на 2018 не се спроведени посебни едукативни 
работилници за превенција од хронични незаразни 
заболувања.  

Планиран буџет (2018) 
108.000 МКД 

Потрошен буџет (2018) 
 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно не-Роми 

 0 0 0  

 2.3.2 Спроведување на теренски активности за превентивни 
прегледи во ромски населби, според 
Програмата за здравје за сите 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство Носител: 
Министерство за здравство во соработка со Институт за 
јавно здравје, Здравствени домови  
 
 
Во текот на 2018 спроведени се теренски активности за 
превентивни прегледи во рамките на Програмата за здравје 
за сите во 33 здравствени домови.  Во рамките на 
теренските активности извршени се 2.966 прегледи, при 
што не се води евиденција за посети според етничка 
припадност на населението.  

Планиран буџет (2018) 
0 МКД 
 

Потрошен буџет (2018) 
0 МКД 

 Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 н/п н/п н/п 

 Конкретна цел 3: Намалување на случаеви на прекршени здравствени и социјални 
права  врз Ромите при користење на здравствени услуги 

 [напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП] 

 Вкупен буџет 600,000 МКД 

 Планиран буџет (2018) 120,000 МКД 
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 Потрошен буџет (2018) 0 МКД 

 Индикатор Број на идентификувани случаи на дискриминација 
врз Ромите при користење на здравствени услуги 

 Почетна состојба  
 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 Планирано 
постигнување (2017) 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 Постигнување  
(2017) 

Вкупно Роми Вкупно жени 
Ромки 

Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 
 

Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП]  

M3.1 3.1.1 Изработка и дистрибуција на промотивен материјал 
(флаер и постер) со информации за пристапот до 
институции кои нудат заштита на правата на пациентите 
 
Надлежни институции: Министерство за здравство 
Носител: Министерство за здравство во соработка со 
Институт за јавно здравје, Народен Правобранител  
 
 
Во 2017 ромските здравствени медијатори имаа обука за 
препознавање и постапување во случај на  
дискриминација. Со оваа обука медијаторите се стекнаа со 
потребните вештини за информирање на ромското 
население за заштита во случај на дискриминација при 
користење на здравствена заштита. 

Планиран буџет (2018) 
120.000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
0 МКД 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

 н/п н/п н/п 

 
 

Лице кое известува 

Име и Презиме Сенад Мемеди 

Работно место Раководител на одделение 

Институција Министерство за здравство 

Е-маил senad.memedi@zdravstvo.gov.mk 

Телефон # 076 445 961 

Датум 02.08.2019 

 

Домување 

Општа цел: Намалување на јазот во однос на квалитетот на домување помеѓу ромските и не-
ромските заедници 

 

Вкупен буџет  498,422,000 МКД според НАП  

Планиран буџет 
(2018) 

99,684,40035 МКД според НАП 

Потрошен буџет 
(2018) 

20.000.000 МКД  (податок за потрошени средства за комунални и 
инфраструктурни проекти во рамки на потпрограмата 11- поддршка 
на декадата и стратегијата за Роми) 

Индикатор Број на урбанизирани населби со претежно ромско население 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

                                                           
35Планираниот буџет за 2017 година = Вкупен буџет според НАП / 5 год (2016 – 2020) 
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Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Најмалку 2 урбанизирани населби  

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

Конкретна цел 1: Обезбедено социјално домување за Ромските семејства од социјално 
ранливите категории  

 

Вкупен буџет  477,579,000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

95,515,800 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

 
н/п  

Индикатор Број на социјални станови распределени на ромски семејства од 
социјално ранливи категории 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

16 н/п 95 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Распределба на 10 социјални станови на Роми36 
 
 

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

0 0 0 
 
 
 

Мерки под Конкретна цел - 
 

M1.1 Реализирани Проект/и за изградба на станови наменети 
за домување на социјално ранливи групи 

 
1.1.1 Изградба на станбени згради и станбени единици 

изградени во областите каде што е населено 
загрозено ромско население 
 

Информација за проектот: 
 
Согласно Проектот за домување на социјално ранливи групи 
Ф/П 1674 (2009) – изградба на социјални станови, планирано е 
да се изградат 32 објекти со вкупно 1.746 социјални станови 
во 26 градови на територијата на Република Северна 
Македонија. 
 
Почеток на проектот е во 2007 година, одобрен рок за 
завршување 2019/2021 година. 
 
Вкупната вредност на Проектот за домување на социјално 
ранливи групи Ф/П 1674 (2009) – Изградба на социјални 
станови  е во износ од 50.700.000,00 Евра, од кои со 50% од 
вредноста за негово финансирање учествува преку заем 
(кредит) Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), а со 
50% од вредноста за реализација на овој Проект учествува 
Република Северна Македонија.  
 
Заклучно со 2018 година, број на изградени станови е 18 
објекти - станбени згради, со 842 социјален стан. 
 

Планиран буџет 
(2018) 
93,480,000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 
 

                                                           
36Планираното постигнување за 2017 е според НАП за Домување = зголемување од 10% x 102 (бројот на социјални 

станови од базната година) = 10 социјални станови 
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Начин на користење на социјалните станови: 
 
Број на распределени станови заклучно со 2018 година е 669 
социјални станови во 14 објекти- станбени згради, за истите 
склучени се договори за закуп на стан во траење од 5 години 
и лицата се вселени. Становите се со површина од 35,00 м2 
до 45,00 м2, закупнината по метар квадратен изнесува 15,00 
МКД. 
 
По завршување на закупот од 5 години се врши ревизија на 
имотната состојба на закупците, односно се бара доказ за 
стекнат недвижен имот, стан/куќа. Доколку лицето не се 
стекнало со недвижен имот стан/куќа, се склучува со истото 
лице нов договор за закуп на 5 години користење. 
 
 
Таргет Роми: 
Ромите аплицираат во сите 7 категории на социјално ранливи 
групи станбено не обезбедени, утврдени со Одлуката за 
распределба на овие станови  е донесена од Владата на 
Република Северна Македонија.  
Согласно оваа одлука таргетирана е и категоријата,  лица 
припадници на Ромската заедница социјално загрозени 
(согласно Стратегијата за Ромите 2014-2020). 
 
Заклучно со 2018 година од изградените 842  социјални 
станови, по објавен оглас од вкупно распределените 669 
социјални станови, за Роми од сите категории на социјално 
ранливи групи за кои аплицирале, распределени се 118 
социјални станови. 
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

118 н/п 551 

 

Конкретна цел 2: Подобрени услови за живеење на ромските семејства преку изработка и 
спроведување на програми за интегрирана урбана регенерација и сузбивање на штетните 
услови за живеење 

 

Вкупен буџет  16,393,000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

3,278,600 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

8.000.000 МКД 

Индикатор Број на услужени жители 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

   

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Услужени 10,000 Роми во 3 нови општини  

Постигнување (2018) Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п за вкупен број на 
Услужени Роми 
Вкупно 3 општини 

н/ н/п 

Мерки под Конкретна цел 2 [како што е наведено во НАП] 

M2.1 Реализирани проекти од комуналната инфраструктура во 
општините во населени места со претежно ромско население 
 

Планиран буџет 
(2018) 
2.000.000,00 МКД 
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Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 
средствата планирани во буџетот на Министерството за 
транспорт и врски за 2018 година кои беа во вкупен износ од 
20.000.000,00 МКД распределени се на следниов начин:  
 

1. Во општина Штип беа распределени 739.223,00 денари 

од средствата, за изградба на крак на улица Радански 

пат. 

2. Во општина Штип беа распределени 753.442,00 денари 

од средствата за изградба на колско пешачка патека - 

врска помеѓу улици Широк дол- Радански пат. 

3. Во општина Виница беа распределени 1.359.950,00 

денари од средствата за изградба на потпорен ѕид на 

улица Иво Лола Рибар. 

4. Во општина Шуто Оризари беа распределени 

1.410.353,75 денари од средствата за реконструкција 

и подобрување на локална улица Волт Дизни. 

5. Во општина Шуто Оризари беа распределени 

820.238,75 денари од средствата за Реконструкција и 

подобрување на локална улица Виетнамска. 

6. Во општина Делчево беа распределени 1.739.488,40 

денари од средствата за довршување на 

реконструкција на улица Илинденска и изградба на 

потпорен ѕид. 

7. Во општина Тетово беа распределени 811.944,73 

денари од средствата за реконструкција на потпорен 

ѕид на ул. Прохор Пчински.  

8. Во општина Пехчево беа распределени 2.854.296.69 од 

средствата за реконструкција на горен строј од 

коловозна конструкција на улица бр. 1, с. Црник.  

9. Во општина Берово беа распределени 1.773.747,68 

денари од средствата за изградба на улица Димитрие 

Туцовиќ. 

10. Во општина Берово беа распределени 958.480,39 

денари од средствата за изградба на пристапна колско 

пешачка улица како спој на ул. Балканска и ул. 

Братство и Единство.  

11. Во општина Кочани беа распределени  468.623,3 

денари од средствата за реконструкција на улица 

Стамен Манов крак 1 исток. 

12. Во општина Кочани беа распределени 541.510 денари 

од средствата за реконструкција на дел од ул. Славчо 

Стоименов. 

13. Во општина Кочани беа распределени 2.300.000 

денари од средствата за изградба на ул. Блаже Поп 

Арсов и изградба на потпорни ѕидови на истата улица.  

14. Во општина Битола беа распределени 279.545 денари 

од средствата за довршување на започнатите 

активности во населбите Баир 4 и Бадембалари 3 во 

општина Битола финансирани согласно Одлуката за 

распределба на средства од Буџетот на Република 

Македонија за 2017 година за поддршка на 

Потрошен буџет 
(2018) 
20.000.000.00 МКД 

tel:279.545
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имплементацијата на декадата и стратегијата за 

Ромите бр. 44-8349/1 од 19.12.2017. 

15. Во општина Куманово беа распределени 3.182.832 

денари од средствата за реконструкција на улици во 

населба Средорек.  

 
Сите планирани средства се реализирани.  
 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

н/п н/п н/п 

 
 
 

Лица кои известуваат: 

Име и Презиме Ленче Бајкова 

Работно место Советник 

Институција Министерство за транспорт и врски 

Е-маил lence.bajkova@mtc.gov.mk 

Телефон # +389 72 210 437 

Датум 25.07.2019 

Лице кое известува 

Име и Презиме Сузана Камческа 

Работно место Советник 

Институција Министерство за транспорт и врски 

Е-маил suzana.kamceska@mtc.gov.mk 

Телефон # +389 72 229 161 

Датум 25.07.2019 

 

 

Друго (наведете ги другите приоритетни области, додадете  дополнителни табели доколку е 
потребно) 

 

Конкретна цел 1: Решавање на проблемот со лицата без документи 

Вкупен буџет  362,339 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

362,339 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

300.000 МКД 

Индикатор Број на решени случаеви преку ДНК анализа 

10 ДНК анализи 

Почетна состојба 
(2016) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

550 300 

 

 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

ДНК анализи за 10 случаи 

Решени предмети 150 предмети (надвор од наведените 700 
идентификувани случаеви внесени во системот на Управата за 
водење на матични книги) 

Постигнување Вкупно Роми Вкупно жени Ромки 

 

Вкупно Не-Роми 
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Конкретна цел 2: Поддршка на населението при пристапот до јавни добра и услуга од страна 
на институциите  

[напишете го целиот текст од првата конкретна цел како што е наведена во НАП] 

Вкупен буџет  3 360.000 МКД 

Планиран буџет 
(2018) 

3 360.000 МКД 

Потрошен буџет 
(2018) 

3 360.000 МКД 

Индикатор Број на опслужени Ромски граѓани 

8000 услуги  во 12 општини 

Почетна состојба 
(2018) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

5,000 н/п н/п 

Планирано 
постигнување за 
(2018) 

Опслужени 10,000 жители во 12 општини 

8000 услуги за ромските граѓани во рамките на Ромските 
информатинви центри 

 

Постигнување Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

5000 н/п н/п 

Конкретна цел 3: Поддршка на лицата под кале во пристапот на јавни добра и услуги    

Вкупен буџет 1.440.000 мкд 

Планиран буџет 1.440.000 мкд 

Потрошен буџет 1.440.000 мкд 

Индикатор Број на опслужени граѓани 

120 

Почетна состојба 
(2017) 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

120 55 0 

 

Планирано 
постигнување за 2018 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

120 55 0 

 

Постигнување 2018 

Вкупно Роми Вкупно жени Ромки Вкупно Не-Роми 

120 55 0 

Лице кое известува 

Име и Презиме Елвис Мемети 

Работно место Советник  

Институција Одделение за имплементацијата на Стратегијата на Роми 

Е-маил e_memeti@yahoo.com 

Телефон # +389 75255312 

Датум 05.08.2018 
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Буџет 
 

Буџет 2018 

Преглед на буџетот 

Вкупен буџет планиран за Имплементацијата на Стратегијата во 2018 247.648.803 МКД од кои 
49.293.000 МКД е износ 
од директните програми 
за поддршка на 
Стратегијата од Буџетот 
на РСМ)  

 

Вкупен буџет потрошен за Имплементацијата на Стратегијата во 2018 54.248.260 МКД 

Вкупен државен буџет потрошен за Имплементацијата на 
стратегијата во 2018 

52.293.000 МКД 
(директните програми за 
поддршка на 
Стратегијата од Буџетот 
на РСМ) 

Вкупен регионален/ локален буџет потрошен за Имплементацијата 
на Стратегијата во 2018   

н/и 

Вкупен буџет потрошен за Имплементацијата на Стратегијата на 
Ромите во 2018 од ИПА Фондовите   

н/п 

Вкупен буџет потрошен за Имплементација на Стратегијата за 2018 

 

65,349,868 МКД 

Поделба на буџетот по приоритетни области  

Вкупен буџет потрошен за ОБРАЗОВАНИЕ во 2018 година  /МКД 

Вкупен буџет потрошен за ВРАБОТУВАЊЕ во 2018 година  15.678.707 МКД 

Вкупен буџет потрошен за ДОМУВАЊЕ во 2018 година  20.000.000 МКД 

Вкупен буџет потрошен за ЗДРАВСТВО во 2018 година  1.766.897 МКД 

Вкупен буџет потрошен за ДРУГО во 2018 година  300.000  МКД 

Поделба на буџетот за други трошоци поврзани со Стратегијата  

Вкупен буџет потрошен за функционирање на Националното лице за 
контакт за Роми и на техничката канцеларија во 2018 година  

0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за функционирање на интердисциплинарниот 
орган во 2018 година  

0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за градење на институционални капацитети 
во 2018 година   

0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за собирање средства во 2018 година   0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за меѓународна соработка во 2018 година  0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за известување, мониторинг и евалуација во 
2018 година  

0 МКД 

Вкупен буџет потрошен за ДРУГО во 2018 година  0 МКД 
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Оцена на влијанието 
 

Шифра  Индикатор  Роми  Вкупно 
население  

Година  Извор Дефиниција  

Мажи  Жени  Вкупно  

Образование  

ЕДУ1 Процент на 
посетување на 
предучилишни 
установи  

0,68 0,9 1,78 н/п 2017/18 МТСП 

МОН  

Процент на деца 
запишани во 
предучилишно 
образование 

ЕДУ2 Процент на 
запишување во 
основно 
образование  

41% 48% 99% 93,72 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Бруто-стапка на 
запишување во 
основно 
образование, 
претставува 
сооднос помеѓу 
сите ученици во 
основното 
образование и 
популацијата на 
соодветната возраст 
(од 5 до 17 години). 

ЕДУ3 Процент на 
запишување во 
средно 
образование  

45,43% 42,91% 98,44% 74,04% 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Бруто-стапка на 
запишување во 
средното 
образование 
претставува 
сооднос помеѓу 
сите ученици во 
средното  
образование и 
популацијата од 
соодветната возраст 

ЕДУ4 Процент на 
запишување во 
терцијално 
образование  

н/п н/п н/п н/п 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Број на запишани 
студенти во високо 
образование  

ЕДУ5 Процент на лица 
што не завршиле 
основно 
образование  

н/п н/п н/п 3,931 2017/18  Процент на лица 
кои не го завршиле 
основното 
образование, 
претставува 
сооднос помеѓу 
учениците кои не го 
завршиле основното 
образование (не го 
завршиле 
одделението, и 
неоценети), и 
вкупниот број на 
ученици во IX 
одделение. 

ЕДУ6 Процент на лица 
што не завршиле 
средно 
образование  

н/п н/п н/п 25,656 2017/18  Процент на лица 
кои не го завршиле 
редовното средно 
образование, 
претставува 
сооднос помеѓу 
учениците кои не го 
завршиле редовното 
средно образование 
и вкупниот број на 
ученици во завршна 
година (III –
тригодишно и IV 
година – 
четиригодишно) од 
редовното средно 
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образование. 

ЕДУ7 Процент на лица 
што завршиле 
основно 
образование  

345 321 657 188,517 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Број на лица што 
завршиле основно 
образование 

ЕДУ8 Процент на лица 
што завршиле 
средно 
образование  

45,43% 42,91% 98,44% 70,861 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Број на лица што 
завршиле средно 
образование  

ЕДУ9 Процент на лица 
што завршиле 
терцијално 
образование  

3 0 3 1,697 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Број на лица што 
завршиле 
терцијално 
образование  

ЕДУ10 Процент на 
описменети лица  

н/п н/п н/п 464 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Стапката на 
писменост е 
процентот на луѓе 
во земјата кои 
имаат способност 
да читаат и 
пишуваат. 

ЕДУ11 Процент на лица 
што посетуваат 
специјални 
училишта  

н/п н/п н/п 1165 2017/18 Државен 
завод за 
статистика 

Апсолутен број на 
ученици запишани 
во специјални 
училишта 

ЕДУ12 Процент на лица 
што посетуваат 
сегрегирани 
училишта  

н/п н/п н/п     

Вработување  

ЕМП1 Процент на 
вработени лица  

н/п н/п н/п 45,1% 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Анкета за 
работна 
сила 

Вработени се 
лицата на возраст 
од 15 до 79 години 
кои: 
- за време на 
извештајната 
недела работеле за 
пари (во готово или 
во натура) или 
профит, најмалку 1 
час; 
- за време на 
извештајната 
недела привремено 
(т.е. поради болест, 
отсуство, студии, 
прекин на 
активноста на 
деловниот субјект 
итн.) биле отсутни 
од работното место, 
но формално биле 
вработени; 
- помагале на 
семејниот имот или 
во семејното 
претпријатие без 
плата. 

ЕМП2 Процент на 
неформално 
вработени лица  

н/п н/п н/п 140,825 2018 Државен 
завод за 
статистика  

Неформално 
вработени лица се 
лица кои се 
вработени без да им 
се плаќаат 
социјални 
придонеси 

ЕМП3 Процент на 
невработени лица  

н/п н/п н/п 20,7% 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Анкета за 

Невработени - се 
лицата кои ги 
исполнуваат 
следните три 
услови: 
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работна 
сила 

- за време на 
извештајната 
недела не работеле 
(според 
горенаведените 
критериуми); 
- активно барале 
работа, т.е. 
преземале 
конкретна 
активност за 
наоѓање работа; 
- биле подготвени 
да прифатат работа 
во следните две 
недели по 
извештајната 
недела. 

ЕМП4 Процент на 
долгорочно 
невработени лица  

н/п н/п н/п 15,5% 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Стапка на 
долгорочна 
невработливост е 
процент на 
долгорочно 
невработени лица 
на возраст од 15 до 
65 + години 

 

ЕМП5 Времетраење на 
последното 
вработување  

н/п н/п н/п    (нема податок) 

ЕМП6 Процент на лица 
со никакво 
вработување  

н/п н/п н/п 21,991 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Анкета на 
работна 
сила 

Број на лица без 
никакво 
образование од 
вкупниот број на 
работоспособно 
население 

ЕМП7 Процент на млади 
кои не се 
школуваат и не се 
вработени 

н/п н/п н/п 12,8% 2018 Државен 
завод за 
статистика 

Анкета на 
работна 
сила  

Лица на возраст од 
15 до 19 години кои 
не се вработени и 
кои не се вклучени 
во процесот на 
образование или 
обука 

Здравство  

ХЕА1 Процент на лица 
со пристап до 
здравствено 
осигурување  

н/п н/п н/п 89% 2018 Годишен 
извештај 
на ФЗОМ 
2018 

број на лица кои 
имаат здравствено 
осигурување 
поделено со 
вкупниот број на 
лица за возрасна 
група од 15 и 
повеќе, изразени 
како процент. 

ХЕА2 Процент на 
смртност кај 
новороденчиња  

н/п н/п н/п 5,7% 2018 Државен 
завод за 
статистика 

 

Стапка на умрени 
доенчиња 

ХЕА3 Очекување 
траење на 
животот при 
раѓање  

н/п н/п н/п    Очекуваното траење 
на животот при 
раѓање е 
најверојатниот број 
на години кога се 
очекува 
новороденче да 
живее ако условите 
за живеење во 
моментот на 
нивното раѓање 
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остануваат 
непроменети за 
време на нивниот 
живот, изразени 
како број на години 

Домување  

ХОУ1 Процент на 
бездомни лица  

н/п н/п н/п 120 2018  Стапката на 
бездомништво е 
бројот на 
бездомници 
поделени со вкупен 
број на население, 
изразено како 
процент. 

ХОУ2 Процент на лица 
со приклучок за 
вода  

н/п н/п н/п    број на луѓе кои 
живеат во 
живеалишта кои не 
се поврзани со вода 
за пиење поделени 
со вкупен број на 
население, 
изразено како 
процент 

ХОУ3 Процент на лица 
со приклучок за 
струја  

н/п н/п н/п    Број на луѓе кои 
живеат во 
живеалишта кои не 
се поврзани со 
електрична 
енергија поделени 
со вкупен број на 
население, 
изразени како 
процент 

ХОУ4 Процент на лица 
со документи за 
сопственост на 
имот  

н/п н/п н/п    бројот на лицата 
кои поседуваат 
документи 
поделени со 
вкупниот број на 
лица, изразени во 
проценти. 

ХОУ5 Процент на 
сегрегирани 
населби  

н/п н/п н/п    бројот на Роми кои 
живеат во 
сегрегирани 
соседства поделено 
со вкупниот број 
Роми 

ХОУ6 Прекумерна 
густина  

н/п н/п н/п    бројот на членовите 
на домаќинството 
по соба за секое 
домаќинство се 
дефинира како 
вкупниот број на 
членови на 
домаќинството 
поделени со 
вкупниот број на 
или спални/ 
кревети во 
домаќинството. 

Повеќесекторска  

ЦРЦ1 Процент на лица 
изложени на 
ризик од 
сиромаштија  

н/п н/п н/п    Процент на луѓе кои 
живеат под прагот 
на сиромаштија 
поставени на ниво 
од 60% од 
просечниот 
еквивалентен 
приход 
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ЦРЦ2 Просечен приход   н/п н/п н/п    Просечниот приход 
е збир на 
расположливиот 
доход за секое лице 
поделено со бројот 
на вкупното 
население изразено 
како износ на 
приход 

ЦРЦ3 Процент на лица 
во апсолутна 
сиромаштија 

н/п н/п н/п    Стапката на 
апсолутна 
сиромаштија е 
бројот на лица кои 
живеат во 
домаќинства со 
приход под 
националната 
линија на 
сиромаштија, 
поделен со број на 
вкупното 
население, 
изразено како 
процент 

ЦРЦ4 Процент на лица 
што биле предмет 
на 
дискриминација  

н/п н/п н/п    Стапката на 
дискриминација се 
пресметува од 
бројот на лицата 
кои доживеале 
дискриминација 
поделени со 
вкупниот број на 
лица, изразени како 
процент. 

ЦРЦ5 Стапка на 
регистрирање во 
граѓанските 
регистри/матични 
книги 

н/п н/п н/п     
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