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Краток преглед на јавната расправа за презентација и дискусија на нацрт документите 

„План за вклучување на заинтересираните страни“, „Процедури за управување со 

работна сила“, „План за еколошка и социјална посветеност“, во рамките на Проектот за 

социјално осигурување и пензиска администрација 

Место Министерство за труд и социјална политика организираше јавна расправа: 

 Датум 14.11.2019 година, Министерство за труд и социјална политика 
ул. Даме Груев бр. 14, 1000 Скопје, времетраење од 11.00 – 12.00 
часот. 

Цел Целта на настанот беше да се претстават нацрт верзиите на подготвените 

документи „План за вклучување на заинтересирани страни”, “Процедури за 

управување со работна сила“, “План за еколошка и социјална посветеност “ во 

рамки на Проектот за социјално осигурување и пензиска администрација во 

РСМ и да се соберат коментари и забелешки од различните засегнати страни. 

Трите документи се подготвени во рамките на Проектот за социјално 

осигурување и пензиска администрација во РСМ со цел да се инвестира во 

подобрување на квалитетот на услугите на администрацијата за социјално 

осигурување, зајакнување на регулаторната рамка за лицата со попреченост и 

за опасни занимања, воспоставување на унифициран систем за утврдување на 

инвалидност и Централно координативно тело за утврдување инвалидност, 

реформирање на системот на вработување лица со попреченост, ревизија на 

листата на опасни занимања, управување, мониторинг и евалуација на 

Проектот.  

Поканети Беа испратени покани на различни засегнати страни низ државата поврзани 

со спроведувањето на Проектот за социјално осигурување и пензиска 

администрација (МТСП, Светска Банка, Сојуз на слепи, Национален Сојуз на 

инвалиди на РСМ, Мобилност Македонија,  Заедница на заштитни друштва 

на Македонија – ЗАПОВИМ и други). 

Учесници На јавната расправа учествуваа 15 претставници од МТСП и претставници од 

други засегнати страни (Национален Сојуз на инвалиди на РСМ, Мобилност 

Македонија,  Заедница на заштитни друштва на Македонија – ЗАПОВИМ). 

Техника на 

презентирање 

Подготвена е Power Point презентација од Консултантот со клучните наоди 

од „ План за вклучување на заинтересирани страни ”, “ Процедури за 

управување со работна сила “, “ План за еколошка и социјална посветеност “ 

во рамки на Проектот за социјално осигурување и пензиска администрација 

во РСМ во согласност со националното законодавство и политиките на 

Светска Банка. 
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Објава за 

одржување на 

јавна расправа 

1. Известување за одржување на јавната расправа е објавен на веб 
страната на МТСП на 7.11.19 (http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-

socijalno-osiguruvanje-i-penziska-adminstracija.nspx), исто така нацрт 
верзиите од подготвените документи „ План за вклучување на 
заинтересирани страни ”, “ Процедури за управување со работна 
сила“, “ План за еколошка и социјална посветеност “ се поставени на 
веб страната на МТСП. 

2. Официјална покана од МТСП за јавната расправа беше испратена до 
засегнати страни од релевантни институции на национално и локално 
ниво, НВО, професионални здруженија и сл.  

3. Записник од јавната расправа, Листа на учесници и фотографии од 
јавната расправа е даден во Прилог 2 и 3. 

Заклучок и 

коментари 

Учесниците на јавната расправа беа задоволни од подготвените документи и 

изразија интерес за вклучување во реализацијата на проектните активности.  

Заеднички заклучок од присутните на јавната расправа беше нивна 

заинтересираност за сите предвидени реформи со Проектот и дека очекуваат 

во иднина да бидат соодветно обучени (до едуцирани) за да може соодветно 

да се вработат инвалидизираните лица. Исто така, истакнаа неопходност од 

децентрализираност на планираниот Унифициран систем за утврдување на 

инвалидност бидејќи голем дел од инвалидизираните лица не би можеле да 

дојдат во главниот град.  

Завршни 

заклучоци 

 

Претставници од МТСП истакнаа дека проектните активности ќе се 

интензивираат наредната година (мај – јуни 2020) кога се очекуваат и 

измените на релевантното законодавство и вклучување на заинтересираните 

страни. Понатаму ќе се организираат дополнителни средби во кои ќе бидат 

повторно вклучени сите засегнати страни каде ќе бидат познати деталите 

околу конкретните активности за секоја од компонентите.  

Претставниците на Светска Банка, потенцираа дека оваа јавна расправа е само 

почетна средба со заинтересираните страни, што е многу важно бидејќи 

истите се вклучени уште на самиот почеток на спроведување на проектните 

активности. 

Одговорности Експертот за животна средина ќе ги ревидира нацрт документите во 

согласност со добиените коментари и исто така ќе подготви Резиме од јавната 

расправа и истото ќе биде доставено на увид на јавноста. 

 Финалната верзија на документите „План за вклучување на заинтересираните 

страни ”, “ Процедури за управување со работна сила “, “ План за еколошка и 

социјална посветеност “ во рамки на Проектот за социјално осигурување и 

пензиска администрација во РСМ ќе биде доставена до Светска Банка за 

финално прегледување и одобрување. 

http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-socijalno-osiguruvanje-i-penziska-adminstracija.nspx
http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-socijalno-osiguruvanje-i-penziska-adminstracija.nspx
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Прилог 1 Известување за достапност на документи и одржување на јавна расправа во 
МТСП  
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Прилог 2 Записник од јавна расправа, Листа на присутни и фотографии  

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНАТА ЈАВНА РАСПРАВА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

ПО НАЦРТ ДОКУМЕНТИТЕ „ПЛАН ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ“, 

„ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНА СИЛА“ И „ПЛАН ЗА ЕКОЛОШКА И 

СОЦИЈАЛНА ПОСВЕТЕНОСТ“ ЗА 

ПРОЕКТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ПЕНЗИСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Скопје (14.11.2019) 

Во просториите на Министерство за труд и социјална политика на 14.11.2019 година во 

11:00 часот беше одржана јавна расправа за нацрт документите „План за вклучување на 

засегнати страни“, „Процедури за управување со работна сила“ и „План за еколошка и 

социјална посветеност“ во рамките на Проектот за социјално осигурување и пензиска 

администрација. 

Во Прилог 1 е дадено Известувањето за достапност на нацрт документите и 

одржувањето на јавната расправа во Скопје за нацрт документите „План за вклучување 

на засегнати страни“, „Процедури за управување со работна сила“ и „План за еколошка 

и социјална посветеност во рамките на Проект за социјално осигурување и пензиска 

администрација. 

На јавната расправа присуствуваа 15 лица од различни групи на заинтересирани страни 

(МТСП, Светска Банка, Сојуз на слепи, Национален Сојуз на инвалиди на РСМ, 

Мобилност Македонија,  Заедница на заштитни друштва на Македонија - ЗАПОВИМ). 

Листата на присутни е дадена во Прилог 1. 

Г-ѓа Елена Трпковска, од проектната единица при Министерството за труд и социјална 

политика ја отвори јавната расправа за нацрт документите и го претстави накратко 

проектот за социјално осигурување и пензиска администрација. 

Проектот се состои од три компоненти: Компонента 1: Подобрување на квалитетот на 

услугите на администрацијата за социјално осигурување; Компонента 2: Зајакнување на 

регулаторната рамка за лицата со попреченост и за опасни занимања. Под компонента 

2.1: Воспоставување на унифициран систем за утврдување на инвалидност и Централно 

координативно тело за утврдување инвалидност (ЦКТУИ); Под компонента 2.2: 

Реформирање на системот на вработување лица со попреченост; Под компонента2.3: 

Ревизија на листата на опасни занимања; Компонента 3: Управување, мониторинг и 

евалуација на Проектот. 

Сите проектни активности ќе бидат финансирани од Светска банка со добивање на заем 

преку Владата на Република Северна Македонија. Проектот ќе го имплементира 

Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија како главна 

одговорна институција и клучна агенција во соработка со ПИОМ, ФЗО, АВРМ и УЈП. Во 
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МТСП Проектната канцеларија ќе има главна одговорност во врска со имплементацијата 

на проектот, координацијата на проектот, активностите за мониторинг и известувањето. 

По краткиот вовед за Проектот, Г-ѓа Тања Николовска, ги претстави главните наоди од 

подготвените документи во рамките на Проектот за социјално осигурување и пензиска 

администрација (СИПА): План за вклучување на засегнати страни (ПВЗС) (информира за 

начинот на кој заинтересираните страни ќе се вклучуваат во текот на целиот проект, кои 

биле претходните активности во рамките на проектот СИПА и преглед на 

одговорностите на релевантните институции и изведувачи во спроведувањето на 

идните активности);  

Процедури за управување со работни сили (ПУРС) (го опишува типот на работници кои 

ќе бидат ангажирани од проектот и неговото раководство); и План за еколошка и 

социјална посветеност (ПЕСП) кој дава преглед на мерки и активности за  усогласеност 

со одредбите утврдени во Планот за вклучување на заинтересираните страни (ПВЗС), 

како и со други инструменти коишто ќе бидат или се веќе подготвени за потребите на 

Проектот, Процедурите за управување со работни сили (ПУРС).  

По претставувањето на целите и значењето на подготвените нацрт документи беше 

отворена дискусија. 

По презентацијата на трите документи, присутните изразија задоволство за 

започнувањето на Проектот и вклучување во проектните активности. 

Г-ѓа Јехона Рамадани од МТСП, спомена дека сите нацрт документи “План за 

вклучување на засегнати страни”, “Процедури за управување со работни сили” и „План 

за еколошка и социјална посветеност“ се достапни на веб страната на МТСП и секој 

може да достави коментар, забелешка или сугестија по однос на истите. 

Г-дин Зоран Анушич од Светска Банка, нагласи дека засегнатите страни се вклучени уште 

од самиот старт на проектот, што е многу важно, како и соработката меѓу институциите 

вклучени во Проектот. 

Г-дин Бранимир Јовановски од Мобилност Македонија, потенцираше дека во нивниот 

Сојуз имаат повеќе од 200 членови, заинтересирани се за сите предвидени реформи со 

Проектот и очекуваат во иднина нивните членови да бидат соодветно обучени (до 

едуцирани) за да може соодветно да се вработат. Јовановски, побара информација дали 

воспоставувањето на Унифициран систем за утврдување на инвалидност ќе биде 

централизирано во Скопје или дисперзирано бидејќи голем дел од инвалидизираните 

лица не би можеле да дојдат во Скопје? 

Г-ѓа Рамадани, објасни дека сеуште проектот е во почетна фаза, не е дизајниран 

системот, но предвидено е воспоставување на Тело кое ќе ги координира сите барања 

по основ на утврдување на инвалидност. Целта е да се поедностави процедурата за 

утврдување на инвалидност и оценувањето на способноста за работа е планирано да го 

спроведува една Комисија. 
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Г-дин Душан Томшиќ од МТСП, спомена дека освен медицинско попречување, ќе треба 

да се утврди и функционалната способност на лицата со инвалидитет. 

Г-дин Анушич, потврди дека целта е унифицирање на методологијата, за да се олесни 

оценувањето. Посочи пример за организирање регионални вештачења во еден град во 

кој би дошле сите лица кои живеат во негова близина за да се поедностави процесот. 

Г-дин Томшиќ спомена дека се очекува интензивирање на проектот наредната година 

(април – мај 2020), кога се очекува и нов нацрт на законот за пензиско и инвалидско 

осигурување во кој треба да се опфати и рехабилитацијата. 

Г-дин Владо Додевски од Заедница за заштитни друштва на Македонија ЗАПОВИМ во 

која членуваат 2700 лица (од кои 45% се со ментална ретардација), истакна дека 

неопходно е да се искористат постојните ресурси во државата особено во делот на психо 

социјална инклузија за да се заштедат средства и да се поедностави процесот. Тој 

спомена дека е многу важно работно оспособување на инвалидните лица во зависност 

од нивната желба и состојбата на пазарот на трудот. 

Г-ѓа Трпковска, дополни дека средбите со заинтересираните страни ќе продолжат и 

понатаму, во пракса ќе се имплементираат и очекуваат интензивирање на проектните 

активности на пролет 2020. 

Присутните немаа забелешки во однос на подготвените нацрт документи во рамките на 

СИПА Проектот. По исцрпување на сите коментари, Г-ѓа Трпковска ја затвори јавната 

расправа. 

Финалната верзија на: „Планот за вклучување на засегнати страни“, „Процедурите за 

управување со работна сила“ и „Планот за еколошка и социјална посветеност“ ќе бидат 

доставени до МТСП и до Светска Банка. 

Фотографии од настанот се приложени во Прилог 3. 

Скопје, 14.11.2019 
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Прилог 3 Листа на присутни на јавната расправа по нацрт документите “План за вклучување на засегнати страни”, 
“Процедури за управување со работна сила” и „План за еколошка и социјална посветеност“ за  Проект за социјално 
осигурување и пензиска администрација, одржана во Скопје на 14.11.2019 
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Прилог 4 Фотографии од јавната расправа по нацрт документите “План за вклучување на засегнати страни”, “Процедури за 
управување со работна сила” и „План за еколошка и социјална посветеност“ за  Проект за социјално осигурување и пензиска 
администрација, одржана во Скопје (14.11.19)          

         
 

     
     

     


