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Изразуваме огромна благодарност до здружението Гласен Текстилец за 

остварената соработка за времетраење на проектот и учеството во предвидените 

проектни активности кои помогнаа во подготовката на анализата во текстилната 

индустрија.  

Исто така, упатуваме благодарност до здружението Текстилен кластер за 

заеднички спроведената фокус група со нивни претставници.  
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Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 започна како занемарлива појава во 

декември 2019 година во Вухан, Кина. Сепак, набргу се прошири во други земји и 

стана главна глобална закана. Се чини дека повеќето земји не беа подготвени за 

оваа пандемија. Нашата држава, Република Северна Македонија (РСМ), беше една 

од нив. Како последица на ова, болниците беа пренатрупани со пациенти, а 

стапката на смртност поради болеста вртоглаво се зголемуваше.  

За да се намали ширењето на вирусот, Владата на РСМ воведе посебни мерки 

за социјално дистанцирање, меѓу кои затворање на училишта, аеродроми, 

граници, ресторани и трговски центри. Во најпогодените општини беше 

воспоставен и целосен карантин, кога на ниеден жител не му беше дозволено да 

го напушти својот дом. Ова резултираше со огромен економски пад: берзите 

паднаа, меѓународната трговија се намали, голем број на бизниси ги изгубија 

своите приходи, а дел од работоспособната популација остана невработена.  

Во РСМ, но и генерално во светот, текстилната индустрија беше една од 

најпогодените индустрии. Имено, поради појавата на вирусот голем број од 

текстилните конфекции беа принудени да затворат или значајно да го намалат 

интензитетот на работа. Се верува дека само во општина Охрид ова резултираше 

со над 4000 поединци кои ја загубија својата работа. Може да се претпостави дека 

на ниво на цела држава статистиките се уште позагрижувачки. Секојдневно се 

слуша за нови случаи на заразени текстилни работнички и работници, а не ретко се 

шират вести за прекршување на работничките права, непочитување на 

препораките на здравствените власти за социјално дистанцирање и носење на 

заштитна опрема токму во текстилните фабрики. Ваквата ситуација ги доведува во 

ризик не само работните места, туку и здравјето и животите на текстилните 

работнички и работници. Оттука, потребна е силна заложба на властите за наоѓање 

на брзи и ефикасни начини за справување со кризата, со цел спречување не само 

на здравствена катастрофа, туку и на социоекономска криза која најнапред ќе ги 
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погоди најранливите категории на граѓани, меѓу кои, секако, спаѓаат и оние кои 

работат во текстилната индустрија.  

За да се создаде механизам за поддршка и следење на јавните политики 

наменети за подобрување на економската состојба во текстилната индустрија во 

РСМ, потребно е зголемување на транспарентноста на податоците кои ја 

опишуваат истата. Ова дополнително ќе придонесе кон креирање на систем за 

стабилно заздравување на текстилната индустрија од економската криза настаната 

од корона вирусот. Истовремено, ќе помогне за зголемување на благосостојбата 

на сите граѓани на РСМ.  

Основна цел на овој документ е да воспостави појдовна точка за создавање на 

таков механизам за поддршка и следење на јавните политики. Оттука, предвидено 

е започнување на градење на овој механизам преку вкрстување и анализа на јавно 

достапни податоци од различни извори за ефектот на пандемијата врз текстилната 

индустрија. Меѓу нив се основните податоци за компаниите во текстилната 

индустрија од Централниот регистар, податоците за плати и вработувања, 

соодветно, од Управата за јавни приходи и Агенцијата за вработување, 

информациите за доделената државна поддршка од базата на Министерството за 

финансии и движењата на индустриското производство од Државниот завод за 

статистика.  

Направената анализа покажува дека пандемијата предизвика драстични 

промени во условите за работа во текстилната индустрија. Најпрвин, за да се 

спречи ширењето на вирусот беа воспоставени државни критериуми за начините 

на спроведување и обезбедување сигурност при спроведувањето на работата. Ова 

придонесе за намалување на обемот на работа што, според податоците од 

Државниот завод за статистика, последователно предизвика намалување на 

новите инвестиции и индустриското производство, не само во текстилната 

индустрија, туку и во целата држава. За да се спречат катастрофални последици, 

државата воспостави систем за финансиска поддршка за исплаќање на плати на 
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работниците, преку доделување на државна помош за компаниите. Во овој 

поглед, анализата на податоците од Министерството на финансии покажува дека 

текстилната индустрија беше една од најподдржаните, додека податоците од 

Управата за јавни приходи насочуваат на зголемување на платите, кое пред сѐ се 

должи на зголемување на минималната плата. Сепак и покрај тоа, невработеноста 

во индустријата постави нови рекорди. Се разбира дека една анализа не е 

сеопфатна доколку не употреби и податоци од примарни извори, односно од 

директни средби со вработените и работодавците. За да се откријат нивните 

мислења за ефектот од пандемијата беа направени 5 фокус групи, притоа 

заклучоците од фокус групите беа исти: пандемијата несомнено доведе до 

осиромашување на текстилната индустрија во целина. Овие заклучоци ги 

доведуваат во прашање владините политики насочени кон текстилната индустрија. 

Поради тоа, на крајот од истражувањето дадени се предлог јавни политики чија 

примена може да доведе до драстично подобрување на условите во индустријата. 
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1.1 АНАЛИЗА НА ВЛАДИНИ ПАКЕТ МЕРКИ 

Како резултат на здравствено економската криза во Република Северна 

Македонија, предизвикана од пандемијата од КОВИД-19, Владата во периодот од 

почетокот на пандемијата во март 2020 година, па сè до првиот квартал од 2021 

година донесе 5 различни пакет мерки со цел ублажување на негативните 

последици од оваа криза. 

Оттука, предмет на анализа во претстојниот дел се мерките кои беа донесени 

од страна на Владата, а беа идентификувани дека се користени од страна на 

текстилната и кожарската индустрија. 

1.1.1 ПРВ ПАКЕТ МЕРКИ  

Главната карактеристика на првиот пакет мерки беше нивната навременост, 

сеопфатност и прецизно димензионирање, со цел поефикасно справување со 

негативните последици врз економијата. За овој пакет мерки Владата одвои 12,2 

милиони евра, а имплементиран е износ од 11 милиони евра.  

Една од мерките во овој пакет беше зачувување на работните места, односно 

субвенционирање на платите на вработените за месеците април, мај и јуни во 

висина од 50% од просечната плата исплатена во 2019 година. За оваа мерка 

Владата постави специфични услови, односно компанијата не требаше да го 

намали бројот на вработени од денот на користење на мерката под бројот од 

месец февруари 2020 година, да не исплатиле дивиденда во текот на 2020 година 

од денот на поднесување на годишна сметка за 2020 и да не се исплатени бонуси 

на плати по влегување на сила на оваа одредба. Мерката беше директно насочена 

да им помогне на компаниите што остваруваат послаб финансиски резултат во 

ДЕЛ 1: АНАЛИЗА НА МЕРКИТЕ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО 

ПАНДЕМИЈАТА, ПРЕЗЕМЕНИ ОД ЦЕНТРАЛНАТА И ОД 

ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ  
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2020 година како резултат на состојбата со пандемијата. Предвидено е средствата 

добиени од поддршката на придонесите, претпријатијата да ги вратат во 2021 

година при пресметка на данокот на добивка за 2020 година, но најмногу до износ 

од 50% од остварената добивка пред оданочување.  

Со првиот пакет мерки беа обезбедени  бескаматни кредити во износ од 5,7 

милиони евра преку Развојната банка за заштита на ликвидноста на микро, малите 

и средни претпријатија чија економска активност е најпогодена од пандемијата и 

за заштита на работните места за фирмите кои имаат проблеми да исплатат плата. 

Кредитите беа по поволни услови, односно со грејс период од 6 месеци, без 

административни трошоци   и рок за отплата од 24 месеци на тримесечни рати. 

Висината изнесуваше од 3.000 до 30.000 евра, во зависност од бројот на 

вработени. Вкупно се поддржани 737 претпријатија со 6509 вработени, а во 

понатамошните анализи идентификуван е бројот на компании од текстилната и 

кожарската индустрија кои ја искористија оваа мерка. 

 Дополнителна мерка беше и ослободувањето од плаќање на месечните 

аконтации од данокот на добивка за месец април, мај и јуни 2020 година. За оваа 

мерка Владата постави специфични услови, односно компанијата не требаше да го 

намали бројот на вработени од денот на користење на мерката под бројот од 

месец февруари 2020 година, да не исплатиле дивиденда во текот на 2020 година 

од денот на поднесување на годишна сметка за 2020 и да не исплатите бонус 

плати по влегување на сила на оваа одредба. Владата во првиот пакет мерки ја 

вклучи и мерката за намалување на законската затезна камата од 10% на 5% за 

правни лица и од 8% на 4% за физички лица.   

1.1.2 ВТОР ПАКЕТ МЕРКИ  

Вториот пакет мерки се состои од конкретни мерки кои имаат директен импакт 

врз економијата и граѓаните, со цел поддршка на стопанството и задржување на 
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работните места. Вкупната вредност на вториот пакет мерки е 332,9 милиони евра, 

при што сите планирани средства се имплементирани.  

Предмет на оваа финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците 

кај работодавецот барател на финансиска поддршка за месеците април, мај и јуни 

2020 година во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник, сразмерно 

на остварените ефективни часови поминати на работа. Целта на оваа мерка беше 

поддржување на ликвидноста на работодавците од приватниот сектор, односно 

намалување на нивните трошоци за плати во функција на заштитата на работните 

места, но и на задржување на ликвидноста на самите компании. Еден од условите 

за користење на оваа мерка беше фирмите да имаат најмалку 30% намалување на 

приходите споредено со просекот од минатата година, односно сезонскиот просек 

за работодавците кои вршат сезонска дејност и за месецот за кој се бара 

финансиска поддршка, просекот на делот на највисоките нето плати на 10% од 

бројот на вработените кај работодавецот барател на финансиска поддршка да не 

надминува износ од 120.000 денари месечно по вработен. За оваа мерка се 

одвоија и реализираа 84 милиони евра, при што беа опфатени околу 120.000 

вработени.  

Потоа, Владиниот пакет мерки предвиде месечна плата (паричен надоместок) 

за граѓаните што останале без работа поради кризата, во висина од 50% од 

просечната плата на работникот. За граѓаните кои останале без работа поради 

кризата, државата исплати паричен надоместок секој месец во висина од 50% од 

просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци согласно 

Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и член 68 од 

овој закон, според кој граѓаните кои останале без работа ќе остварат надомест 

преку Агенцијата за вработување согласно нивните години работен стаж. 

Една од мерките во вториот пакет мерки е и одложувањето на исплатите за 

кредитите кај банките. Народната банка на Република Северна Македонија ја 

промени Одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик со цел 
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донесување на посебни одредби заради ублажување на последиците од 

здравствено-економската криза. Со оваа мерка банките на правните лица можеа 

да им понудат поповолни услови како пролонгирање на отплатите, 

репрограмирање, грејс период, поповолна каматна стапка и слично, додека кај 

физичките лица банките ќе ги одложат отплатите на ратите на 3 до 6 месеци. 

Во вториот пакет мерки беа предвидени и дополнителни бескаматни кредити 

за фирмите во износ од 8 милиони евра обезбедени преку Развојната банка на 

Северна Македонија за микро, мали и средни претпријатија, кои можеше да го 

земе компанијата во зависност од бројот на вработени. Максималниот износ на 

кредитот кој можеше да биде одобрен на кредитокорисникот не можеше да 

изнесува повеќе од 5.535.000 денари, односно 90.000 евра, а минималниот износ 

на кредитот не можеше да изнесува помалку од 184.500 денари, односно 3.000 

евра. Кредитите беа бескаматни и без административни трошоци. Сите кредити се 

обезбедени со меница – авалирана од еден од сопствениците на 

кредитокорисникот, во форма на нотарски акт и со извршна клаузула. Преку оваа 

мерка беа поддржани  639 претпријатија со 11.325 вработени.  

Уште една од мерките која се спроведе преку Развојната банка на Република 

Северна Македонија беа евтините кредити пласирани преку комерцијалните 

банки за заштита на ликвидноста на малите и средните претпријатија. Примарна 

цел на оваа кредитна линија беше обезбедување на свеж капитал за поддршка на 

нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на стопанството и 

зголемен извоз. Развојната банка ја пласира оваа кредитна линија преку 

деловните банки до крајните корисници, односно до мали и средни претпријатија 

и компании со средна пазарна капитализација.  

1.1.3 ТРЕТ ПАКЕТ МЕРКИ  

Третиот пакет економски мерки се однесува на нова развојна економија за 

директна поддршка на граѓаните и на стопанството и за поттикнување на 
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приватната и на јавната потрошувачка. Одвоени се вкупно 229,3 милиони евра, од 

кои заклучно со февруари 2021 година се имплементирани 172,9 милиони, 

односно 75,4%. Од вкупниот износ, 122,4 милиони евра беа наменети за физички 

лица, а 106,9 милиони евра се насочени кон правни лица.   

Во овој пакет мерки беа вклучени платежните картички во различни износи, 

вкупно само за платежните картички се имплементирани 28 милиони евра, а се 

доделени на околу 309.337 граѓани. Платежната картичка вредна 9.000 денари се 

однесува за купување на македонски производи и услуги достапна за сите 

невработени лица, баратели на работа кои немаат над 15.000 месечни приходи, 

како и примателите на гарантирана минимална помош. Целта на оваа мерка е 

зајакнување на домашната потрошувачка, со фокус на домашни производи и 

услуги, со што се зголемуваат безготовинските плаќања, а со тоа се намалува 

сивата економија. Оваа мерка опфати околу 100 илјади граѓани. Со ваучерите за 

домашен туризам од 6.000 денарии домашна платежна картичка од 3.000 

денари, беа опфатени сите вработени граѓани што примаат нето плата помала од 

15.000 денари месечно и немаат други приходи. Преку оваа мерка граѓаните 

можеа да летуваат во домашни туристички капацитети, а со тоа да се зајакне 

домашниот туризам. Оваа мерка опфати 100 илјади граѓани.  

Во рамки на третиот пакет мерки беше обезбедена парична поддршка за 

млади од 6.000 денари, платежна домашна картичка од 3.000 денари и ваучери 

до 30.000 денари за кофинансирање за обуки, тренинзи и курсеви за ИТ и 

дигитални вештини. Целта на мерката беше поддршка за младите, за 

продолжување со образовниот процес и да се стекнат со знаење и вештини од 

информатичката технологија кои ќе им овозможат брзо вработување. Оваа мерка 

опфати 100 илјади млади, во вредност од 12 милиони евра.   

Во третиот сет мерки беа опфатени бескаматни кредити преку Развојната банка 

на Северна Македонија, вредност од 28 милион евра како поддршка за жените, 

младите и дигитализацијата во бизнисот. Оваа бескаматна кредитна линија во 
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вредност од 28 милион евра беше достапна за сите микро и мали компании, а 

истата нуди и 30% грант (неповратни средства) за оние компании кои се водени 

или основани од жени или вработуваат млади лица, се извозно ориентирани или 

воведуваат иновација и дигитализација во нивното работење, поддржани се 2459 

компании со 17.747 вработени. Дополнително, се одобрија поволни кредити со 

каматна стапка од 1,6% преку Развојната банка во износ од 50,9 милиони евра за 

186 компании.  

Со третиот пакет на мерки беа обезбедени 25 милиони евра за приватниот 

сектор, за зајакнување на конкурентноста, освојување на нови пазари, како и 

модернизација на процесите на деловните субјекти со цел да се стабилизира и 

обнови нивната деловна активност, вклучувајќи го враќањето на изгубените 

пазари, со што ќе се одржат деловните потфати кои ќе придонесат за 

заздравување на домашната економија преку реализација на инвестициски проект 

во текот и во постковид периодот за период од март 2020 до декември 2021 

година и со оваа мерка беа поддржани 400 компании.    

Со мерката со која се обезбедува државна гаранција за комерцијални 

кредити и за обезбедување на царинскиот долг, државата стави на располагање 

финансиски средства за поддршка на старт-ап, мали и микро компании преку 

комерцијални банки со 10 милиони евра иницијален капитал за полесен пристап 

до финансиски средства за поддршка на приватниот сектор, преку преземање на 

дел од кредитниот ризик. 

 Една од мерките од третиот пакет мерки е и креирање на дигитална 

платформа за текстилните компании, на која компаниите ќе можат да ги 

пласираат своите производи на нови пазари, а финансиската поддршка изнесува 1 

милион евра. 

 Со цел директно стимулирање на отворање на нови сопствени бизниси, 

Владата ја креираше мерката за поддршка за развој на домашни старт-ап 
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продукти и услуги преку Фондот за иновации и технолошки развој. 

Имплементирани се 1,6 милиони евра за 88 проекти. 

1.1.4 ЧЕТВРТ ПАКЕТ МЕРКИ 

Четвртиот пакет мерки предвиде директна помош за економската и 

социјалната сигурност, како и за поттик на приватната потрошувачка како 

стимулатор на општествениот раст. Вкупно се одвоени 472,1 милиони евра, од кои 

се имплементирани  73% или 343 милиони евра (до месец февруари 2021). 

Дел од мерките од изминатите пакети се продолжија и во четвртиот пакет 

мерки, како што се дополнително одложување на отплата на кредити за 

компании, до крајот на 2021 година; мерката за намалување на казнената камата 

за јавни давачки за половина од 0,03% на 0,015% до крајот на 2021 година; 

одложување на плаќање на аконтација на данокот на добивка до март 2021 

година за компании кои имаат пад на приходи поголем од 40%. 

Поддршката за исплата на плати продолжува да важи и за последниот квартал 

од 2020 година. Новост во оваа мерка е што поддршката е одредена скалесто 

согласно падот на приходите кај компаниите. Колку е поголем падот на приходите 

во компаниите опфатени со оваа мерка, толку поголема ќе биде поддршката од 

државата за исплата на платите и ќе се движи од 14.500 до 21.776 денари. 

Поддршката ја искористија 13.042 компании со 70.766 вработени. Вредноста на 

оваа мерка изнесува 70 милиони евра, а еден од условите е компаниите кои 

аплицираат да го задржат бројот на вработени заклучно со 31 јули 2020 година. 

И во овој пакет мерки се вклучени платежните картички за поголема 

потрошувачка и за развој на домашните економски дејности. Сепак кај овие 

картички во вредност од 6.000 денари, единствено за кои може да бидат подобни 

текстилните работници се 5.726 платежни картички предвидени за самохрани 

родители. Останатите платежни картички беа наменети за пензионери, филмски 

работници, културни работници, естрадни уметници. 
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Со овој пакет мерки се зголеми грејс периодот кај бескаматните кредити од 

КОВИД-1. Со оваа мерка, преку Развојната банка на Република Северна 

Македонија, за постојните корисници на кредитни линии од оваа банка се 

обезбедени дополнителни 3 месеци грејс период пред да започнат со исплата на 

ануитетите од земените кредити. 

Со овој пакет мерки се обезбедени нови 100 милиони евра поволни кредити 

од Развојната банка на Република Северна Македонија. Овие поволни кредити се 

обезбедени преку Европската инвестициона банка и ќе се  пласираат во текот на 

2021 година преку деловните банки за поддршка на домашните компании, со 

ниска камата. 

Со четвртиот пакет мерки е обезбедена  поддршка и за занаетчиите, односно 

намалување на ДДВ на нивните услуги и производи од 18% на 5% за да се зајакне 

конкурентноста на пазарот. 

Со мерката државна кредитна гаранција, државата стави на располагање 10 

милиони евра финансиски средства за поддршка на компаниите за полесен 

пристап до евтини финансиски средства, преку преземање на дел од кредитниот 

ризик. Со државната гаранција од 10 милиони евра стопанството има на 

располагање кредити со вредност од 65 милиони евра. 

Со обезбедување на 3 милиони државна гаранција се обезбедува поголем 

извоз на компаниите и полесен пристап до суровини, воедно се поддржува 

извозот и увозот и се олеснува пристапот на суровини за преработка на 

македонските компании во износ од околу 25 милиони евра преку Развојната 

банка на Северна Македонија.  

Со цел олеснување на финансиските обврски на компаниите е донесена 

мерката за одложено плаќање на ДДВ, седум дена по поднесување на ДДВ 

пријавата, без камата. Во овие мерки е вклучено и зголемување на периодот за 

покривање на загуби на товар на идни добивки.  
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Следната мерка која е од сферата на даночната политика е мерката 

зголемување на прагот со кој субјектите би биле дел од режимот на 

неоданочување со данок на добивка и зголемување на прагот со кој субјектите би 

влегле во режимот на вкупен приход. Со оваа мерка се предвидува прагот да биде 

поставен на 5 милиони денари на годишно ниво, согласно кој може да се стане 

даночен обврзник во режимот на неоданочување. Исто така, со оваа мерка се 

предвидува да се зголеми прагот со кој компаниите би биле дел од режимот на 

вкупен приход, односно правните лица кои имаат вкупен приход помеѓу 5.000.001 

денар и 10 милиони денари, да може да одберат дали да плаќаат данок на 

добивка или да преминат во режим на данок на вкупен приход од 1%. Со оваа 

мерка се ослободуваат околу 1,15 милиони евра кои компаниите би можеле да ги 

пренаменат за инвестиции или за други развојни бизнис-планови. Дополнителна 

мерка е и намалување на увозни давачки за суровини и репроматеријали, со која 

се обезбедува поддршка за најпогодените преработувачки индустрии, како и 

поттик за развој на преработувачките капацитети. Со оваа мерка, покрај сите 

автономни мерки за суровини утврдени на 24 декември 2019, се вклучува и 

намалувањето на увозните давачки за природен гас со конечна цел не само 

економски, туку и еколошки ефект. 

Што се однесува до мерката за поддршка за развој на човечкиот капитал, во 

овој четврт пакет мерки е предвидено ослободување од данок на добивка и 

данок на личен доход за трошоци за вработени кои се однесуваат на 

доквалификација, обука квалификации, добивање лиценци, организирање 

тимбилдинг. Оваа мерка започна да се имплементира од 1 јануари 2021. 

1.1.5 ПЕТТИ ПАКЕТ МЕРКИ 

Петтиот пакет мерки беше донесен во текот на февруари 2021 година, но со 

законските измени кои требаше да се донесат за да може мерките да се 

имплементираат, овој пакет на мерки започна да се имплементира при 
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завршување на анализата од ова истражување. Сепак, важно е да се споменат 

неколку од мерките кои имаат значење за поддршка на текстилната и кожарската 

индустрија:  

 финансиска поддршка за плати на вработените за месеците февруари и 

март 2021; 

 финансиска поддршка преку кредити со 0% каматна стапка за најпогодени 

сектори;  

 државна кредитна гарантна шема; 

 продолжување на грејс периодот од кредитната линија Ковид 2 и 

одложување на извршување на компаниите со финансиски потешкотии кои 

се корисници на Ковид 1; 

 креирање на Фонд за поддршка на извозни компании преку Развојна банка; 

 укинување на царински стапки за 71 продукти / суровини (автономни 

мерки); 

 ревидирање на царинскиот тарифник; 

 олеснителни услови за 2020 година за 245 компании кои имаат активни 

договори и потенцијално нови кои ќе инвестираат според Законот за 

финансиска поддршка на инвестиции; 

 кофинансирање на грантови за технолошки развој за забрзан економски 

раст во период на пандемијата со КОВИД-19, кои ќе се имплементираат 

преку ФИТР; 

 зголемување на прагот на оданочување со данок на добивка на регрес. 

1.2 ПРАВНА АНАЛИЗА НА МЕРКИТЕ ДОНЕСЕНИ ОД ВЛАДАТА 

Правната анализа на пакетите мерки донесени во време на здравствено- економската 

криза предизвикана од пандемијата со вирусот КОВИД- 19 се состои од анализа на 

уредбите со законска сила донесени за времетраењето на вонредната состојба во 

државата во периодот од март па се до јули 2020 година. Понатаму правната анализа ги 
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содржи идентификуваните измени во постојните закони со кои се овозможи 

имплементирање на мерките од 4-иот и 5-иот пакет мерки.   

1.2.1 ПРАВНА АНАЛИЗА НА УРЕДБИТЕ СО ЗАКОНСКА СИЛА 

Дел од економските мерки кои ги донесе Владата, кои претставуваат 

инвестирање во човечки капитал, e Уредбата со законска сила за финансиска 

поддршка на работодавците од приватниот сектор погодени од здравствено-

економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-191 која е изменета и 

дополнета со Уредбите со законска сила2 за измена и дополнување на уредбата за 

финансиска поддршка на работодавците од приватниот сектор погодени од 

здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 .   

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на 

финансиска поддршка на работодавците погодени од здравствено-економската 

криза предизвикана од корона вирусот , заради исплата на платите на работниците 

за месеците април, мај и јуни 2020 година.  

Предмет на финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај 

работодавецот барател на финансиска поддршка за месеците април, мај и јуни 

2020 година, во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со 

работното време (полно или неполно работно време) на кое е пријавен 

работникот, намалено за работното време за кое работникот остварува 

надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавецот.  

За користење на финансиската поддршка, работодавецот барател на 

финансиска поддршка треба да исполни определени услови наведени во 

Уредбата:  

a) намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни 

приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавецот барател 

на финансиска поддршка; 

 
1Службен весник на Република Северна Македонија бр.111/20 
2Службен весник на Република Северна Македонија бр.113/20 и бр.154/20 
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б) работодавецот барател на финансиска поддршка да не исплатува 

дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на 

награда за деловна успешност3 на работодавецот на вработените и органите на 

управување и надзор на работодавецот барател на финансиска поддршка, од 

денот на влегувањето во сила на оваа уредба до денот на исплатата на платата за 

месецот за кој е добиена финансиска поддршка согласно со оваа уредба со 

законска сила;  

в) најмногу 10% од вкупниот број на вработени кај работодавецот барател на 

финансиска поддршка да имаат поединечна месечна нето плата над 120.000 

денари месечно по вработен за месецот за кој се бара финансиска поддршка.  

Дополнително, кај работодавецот кој користи финансиска поддршка согласно 

Уредбата, за времетраење на финансиската поддршка и два месеци по нејзиното 

престанување (заклучно со месец јули 2020 година) бројот на вработени, во однос 

на бројот на вработени во месец април 2020 година, не смее да се намалува, освен 

во определени случаи и под определени услови. 

Согласно уредбата се разликуваат две категории на работодавци корисници на 

правото на финансиска поддршка. Првата категорија е на работодавци кои имаат 

обврска да вратат дел од искористените средства, но најмногу до износот од 50 % 

од определен финансиски резултат и втора категорија на работодавци кои се 

целосно ослободени од обврската за враќање на финансиската помош. 

Во првата категорија на корисници член 7 став 1 пропишува дека 

работодавецот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на 

плати, има обврска примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на 

Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од остварениот 

финансиски резултат пред оданочување за 2020 година зголемен за износот на 

оданочивите расходи и помалку искажаните приходи во даночниот биланс за 

 
3Шифра 102 во МПИН Образецот http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0526/ISBN_978-608-

4592-70-9_Mesecna_presmetka_za_integrirana_naplata_11.03.2016.pdf [ пристапено на 05.05.2021] 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0526/ISBN_978-608-4592-70-9_Mesecna_presmetka_za_integrirana_naplata_11.03.2016.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0526/ISBN_978-608-4592-70-9_Mesecna_presmetka_za_integrirana_naplata_11.03.2016.pdf
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обврзниците на данокот на добивка; за обврзниците на годишниот данок на 

вкупен приход, најмногу до износот од 50% од финансискиот резултат пред 

оданочување искажан во Билансот на успех за 2020 година, односно за 

вршителите на дејност најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот 

финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи и расходи 

(образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели 

во годишниот даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на 

самостојна дејност.  

Понатаму, според став 3 за целите на пресметувањето на износот за враќање на 

примената финансиска поддршка за исплата на плати, работодавецот кој го 

искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати поднесува 

барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска 

поддршка за исплата на плати до Управата за јавни приходи. Формата и 

содржината на барањето го пропишува министерот за финансии.  

Враќањето на износот ќе се изврши на три месечни рати, без камата, во 

месеците април, мај и јуни 2021 година.  

Во втората категорија на корисници, член 7 став 2 пропишува дека 

работодавецот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на 

плати и кој не искажал даночна основа за оданочување во даночниот биланс, 

износот на примена финансиска поддршка за исплата на плати нема да ја врати во 

Буџетот на Република Северна Македонија доколку нема обврски по основ на 

неплатени даноци и придонеси.  

Во друг случај, во член 7 став 5 се пропишува дека финансиската поддршка за 

исплата на плати е неповратна за работодавец корисник  на финансиска поддршка 

кој вработува до 250 вработени, кој:  

 во последните 2 години искажал добивка по оданочувањето;  
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 не се наоѓа на листата на должници согласно со последната објавена 

Листа на должници на достасани и неплатени долгови на Управата за 

јавни приходи на денот на поднесување на барањето;  

 заклучно со 29 февруари 2020 година не доцнел со плаќање на 

обврските по основ на  кредити подолго од 90 дена од денот на 

достасувањето, согласно со податоците за задолженост од соодветен 

регистар/биро; 

 ќе докаже дека финансиските средства во износ еднаков или поголем 

од износот на добиена финансиска поддршка ги искористил за:  

а) инвестиции во вработени:  

 обука на вработените во области како што се маркетинг и 

брендирање, финансиско управување, подобрување на 

производството, истражување и развој, дигитални вештини и 

надградба и слични обуки;  

 обука на вработените за управување како што е бизнис-менаџмент, 

стратегија, корпоративно управување или која било активност 

дефинирана под обука на вработените за целите на вршење на 

дејноста.  

б) оперативни подобрувања на компанијата:  

 набавки поврзани со надградба на производството (на пр. 

подобрување на производство и дизајнирање на процеси), маркетинг 

и брендирање, промена на деловниот модел, дигитална 

трансформација (автоматизација, он-лајн трговија), нова експанзија на 

пазарот, развој на нов производ и слични набавки; 

 воведување на акредитирани нови стандарди, набавки на патенти, 

авторски права, трговски марки и други права од интелектуална 

сопственост. 
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в) продуктивен капитал:  

 набавки на опрема и други средства кои се користат за подобрување 

на ефикасноста и продуктивноста на работењето, опрема поврзана со 

производството, компјутери и друга соодветна опрема, софтвер, 

опрема за транспорт и слични набавки во функција на вршење на 

дејноста.   

Набавките за целите на вообичаени деловни активности на компанијата нема 

да бидат признаени за набавки од член 7 став 5 алинеја четврта (пример: плати, 

канцелариски трошоци, трошоци за одржување, комунални трошоци, трошоци за 

сметководство и правни работи, за усогласеност и владини такси), трошоци за 

финансирање, изнајмување, продажни активности (рекламирање, репрезентација, 

трговски изложби), набавки за одржување на постојниот софтвер, набавки за 

одржување на постојните сертификати во индустријата и сличните тековни 

набавки (трошоци).  

Набавките од ставот 5 на член 7 работодавецот корисник на финансиска 

поддршка треба да ги изврши до крајот на 2020 година.  

Според став 8, работодавецот корисник на финансиска поддршка кој ги 

исполнил условите за неповратна помош до Управата за јавни приходи доставува 

барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант 

најдоцна до рокот за поднесување на даночниот биланс за 2020 година, со 

приложување на фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен 

промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите. Кон барањето за 

претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант, 

работодавецот-корисник на финансиска поддршка до Управата за јавни приходи 

доставува уверение за платени даноци и придонеси. Формата и содржината на 

барањето го пропишува министерот за финансии.  
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Покрај тоа, во уредбата се предвидени и случаите и условите во кои 

работодавецот барател на финансиска поддршка не може да користи финансиска 

поддршка за работник. 

1.2.2 ПРАВНА АНАЛИЗА НА ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНИТЕ ЗА ЧЕТВРТИОТ ПАКЕТ НА МЕРКИ 

Донесените мерки од четвртиот пакет на мерки на Владата може да се 

категоризираат во три категории како:  

1. Мерки за директна финансиска поддршка на компаниите; 

2. Мерки за финансиска поддршка на граѓаните; 

3. Даночни олеснувања. 

Предмет на анализа во текстот што следи ќе бидат првата и третата категорија на 

мерки. 

 1.2.2.1 Мерки за директна финансиска поддршка на компаниите 

1. Поддршка за исплата на плати  

Оваа мерка предвидува директна финансиска поддршка на приватниот сектор и 

стимулирање на компаниите за враќање и задржување на работниците на 

работните места. За таа цел е донесен Закон за финансиска поддршка на 

работодавците погодени од здравствено - економската криза предизвикана од 

вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и 

декември 2020 година4.  Со овој закон се уредуваат условите и постапките за 

добивање на финансиска поддршка на работодавците погодени од здравствено-

економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, за месеците октомври, 

ноември и декември 2020 година. 

Новост во оваа мерка е што поддршката ќе биде одредена скалесто согласно 

падот на приходите кај компаниите. Колку е поголем падот на приходите во 

 
4Службен весник на РСМ број 267/2020 
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компаниите опфатени со оваа мерка, толку поголема ќе биде поддршката од 

државата за исплата на платите и таа ќе се движи од досегашните 14.500 до 21.776 

денари. 

Врз основа на член 3 став (1) од Законот за финансиска поддршка на 

работодавците погодени од здравствено-економската криза предизвикана од 

вирусот КОВИД-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и 

декември 2020 година, министерот за финансии донесе Правилник за формата и 

содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на 

работниците5 со кој се дефинира формата и содржината на барањето за 

финансиска поддршка. 

2.  Мерки преку Развојната банка 

Зголемувањето на грејс периодот кај бескаматните кредити 

Со оваа мерка се зголемува грејс периодот кај бескаматните кредити од КОВИД-

1. Со оваа мерка, преку Развојната банка на Република Северна Македонија, на 

постојните корисници на кредитни линии од оваа банка им се обезбедуваат 

дополнителни 3 месеци грејс период пред да започнат со исплата на ануитетите од 

земените кредити. Во согласност со потпишаниот Анекс кон Договорот за 

администрирање на посебен кредитен фонд (ПКФ) бр. 26-7123/1 од 06.10.2020 

година со Министерството за финансии, Развојна банка на Северна Македонија 

објави јавен повик со кој се нуди можност за корисниците на кредити од првата 

бескаматна кредитна линија од ПКФ „Ковид 1“, да поднесат барање за 

продолжување на грејс-периодот и  рокот на отплата на кредитите најмногу за три 

месеци. 

 

 
5Службен весник на РСМ број 268/2020 
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Поволни кредити 

Со оваа мерка од четвртиот пакет на мерки се обезбедени поволни кредити 

(нови 100 милиони евра) од Развојната банка на Република Северна Македонија. 

Овие поволни кредити од Развојната банка на Република Северна Македонија се 

обезбедени преку Европската инвестициона банка и ќе се пласираат преку 

деловните банки за поддршка на домашните компании со исклучително ниска 

камата. 

Државни кредитни гаранции 

Во Законот за Македонската банка за поддршка на развојот6 се поставени 

контурите на државната гарантна шема, а дел од сетот на економски мерки за 

справување со ефектите од пандемијата предизвикана од вирусот КОВИД-19 се 

воспоставени со измените7 во овој Закон во 2021 година.   

Со законското решение се предлага дополнување на активностите на Развојната 

банка на Северна Македонија за реализација на проекти и/или програми на 

Владата со издавање гаранции од Гарантниот фонд. Според член 6 од измените на 

Законот со кој се додава член 13-б, за поддршка на развојот преку гарантирање на 

кредити за обртни средства и на кредити за основни средства одобрени од страна 

на банки и штедилници кои од гувернерот на Народната банка на Република 

Северна Македонија добиле дозвола за основање и работење, во РБСМ се 

организира Гарантен фонд како посебна организациона единица. Гарантниот фонд 

е наменет за поддршка на компаниите за полесен пристап до евтини финансиски 

средства преку преземање на дел од кредитниот ризик.  

Царински гаранции 

Мерката Државна царинска гаранција има  цел да им обезбеди поголем извоз 

на компаниите и полесен пристап до суровини. Со 3 милиони евра државна 

 
6Службен весник на РСМ број 105/2009  
7Службен весник на РСМ број 77/2021 
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гаранција за обезбедување на царинскиот долг, државата го поддржува извозот и 

увозот и го олеснува пристапот на суровини за преработка на македонските 

компании во износ од околу 25 милиони евра, преку Развојната банка на Северна 

Македонија. 

1.2.2.2 Даночни олеснувања 

1. Одложено плаќање на ДДВ 

За да сe олеснат финансиските обврски на компаниите се донесе мерката – 

Одложено плаќање на ДДВ8. Со оваа мерка ќе биде дозволено одложено плаќање 

на ДДВ, седум дена по поднесување на ДДВ-пријавата, без камата. 

2. Ослободување од плаќање на аконтација на данокот на добивка 

Оваа мерка предвидува ослободување од плаќањето на аконтациите на 

данокот на добивка9за месеците ноември и декември 2020 година, како и за 

јануари и февруари 2021 година за обврзниците кои имаат претрпено штети во 

своето работење поради ширење на вирусот КОВИД-19.   

Согласно член 3 став (2) од измената, користењето на правото се однесува на 

даночните обврзници кои ги исполнуваат следниве услови:  

 даночниот обврзник работодавец да не го намали бројот на 

вработени за времетраење на користењето на ослободувањето во 

однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, 

освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на 

вработените; 

 вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да 

се намалени за најмалку 30% во периодот април – септември 2020 

 
8Службен весник на РСМ број 267/2020 
9Службен весник на РСМ број 290/2020 
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година во однос на приходите од редовно работење во периодот 

април – септември 2019 година или  

 даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места 

преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).  

3. Зголемување на периодот за покривање на загуби на товар на идни добивки 

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка10, 

се продолжува рокот за пренесување на загуби на товар на идни добивки до пет 

години, наместо досегашното законско решение кое утврдува пренесување на 

загубата до три години.  

Имено, согласно член 4 став (1) од измените на Законот за данокот на добивка, 

доколку во 2020 и 2021 година даночниот обврзник оствари загуба искажана во 

билансот на успех истата намалена за непризнаените расходи искажани во 

даночниот биланс зa 2020 и 2021 година, може да ја пренесе на товар на 

добивката во идните пресметковни периоди најмногу до пет години сметано од 

годината во која е искажана загубата. Оваа мерка важи за 2020 и 2021 година. 

4. Зголемување на прагот со кој субјектите би биле дел од режимот на 

неоданочување со данок на добивка 

Мерката - Зголемување на прагот со кој субјектите би биле дел од режимот на 

неоданочување со данок на добивка и зголемување на прагот со кој субјектите би 

влегле во режимот на вкупен приход. Со член 5 став 1 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за данокот на добивка11, се предвидува прагот да биде 

поставен на 5 милиони денари на годишно ниво, согласно кој може да се биде 

даночен обврзник во режимот на неоданочување. Исто така, мерката предвидува 

да се зголеми прагот со кој компаниите би биле дел од режимот на вкупен приход, 

односно правните лица кои имаат вкупен приход на годишно ниво помеѓу 

 
10Ibidem 
11Ibidem 
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5.000.001 денар и 10 милиони денари, да може да одберат дали да плаќаат данок 

на добивка или да преминат во режим на данок на вкупен приход од 1%. 

5. Ослободување од данок на добивка и данок на личен доход 

Како мерка што претставува поддршка за развој на човечкиот капитал, во овој 

пакет е предвидено ослободување од данок на добивка и данок на личен доход за 

трошоци за вработени кои се однесуваат на доквалификација и тим билдинг12. Се 

укинува данокот на личен доход за трошоци кон вработени кои се однесуваат за 

обука, квалификации, добивање лиценци, со што се овозможува подобрување на 

квалитетот на работната сила со која располагаат компаниите, но истовремено се 

пропишува и законски лимит за овие трошоци, на пример една просечна плата на 

годишно ниво. Оваа мерка се имплементира од 1 јануари 2021 година. 

6. Намалување или укинување на увозни давачки за суровини и 

репроматеријали 

Со мерката – Намалување или укинување на увозни давачки за суровини и 

репроматеријали, се обезбедува поддршка за најпогодените преработувачки 

индустрии, како и поттик за развој на преработувачките капацитети. За таа цел, врз 

основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон, е донесена Одлуката13  за 

укинување на увозните давачки – царинските стапки за одделни производи 

потребни за производство на технолошки напредни производи. Со член 1 од оваа 

одлука за укинување на увозните давачки се опфатени суровини и 

репроматеријали кои се користат во текстилната индустрија. Оваа одлука ќе се 

применува од 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2021 година.  

  

 
12Ibidem 
13Службен весник на РСМ број 258/2020 
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1.2.3 ПРАВНА АНАЛИЗА НА ИЗМЕНИТЕ ВО ЗАКОНИТЕ ЗА ПЕТТИОТ ПАКЕТ НА МЕРКИ 

Донесените мерки од петтиот пакет на мерки на Владата може да се 

категоризираат во четири категории како:  

1) Директна финансиска поддршка за компаниите со цел задржување на 

работните места; 

2) Финансиска поддршка за ликвидноста на приватниот сектор со бескаматни 

кредити за задржување и зголемување на бројот на работници; 

3) Креирање поповолно деловно опкружување со системско редефинирање на 

царинскиот тарифник, намалување на парафискалните давачки и даночно 

олеснување и одложување на јавни давачки; 

4) Поддршка за граѓаните. 

Предмет на анализа во текстот што следи ќе бидат првата, втората и третата 

категорија на мерки. 

1.2.3.1 Директна финансиска поддршка за компаниите 

1. Финансиска поддршка на плати за вработените за месеците февруари и 

март 2021 година 

Според член 2 став (2) од  Законот за финансиска поддршка на работодавците 

погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот КОВИД-19, 

заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година, предмет на 

финансиска поддршка е исплатата на платите на работниците кај работодавецот 

барател на финансиска поддршка за месеците февруари и март 2021 година, во 

износ најмногу до 21.776 денари месечно по работник, утврден согласно 

работното време (полно или неполно работно време) на кое е пријавен 

работникот, намалено за работното време за кое работникот остварува 

надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавецот, како и согласно членот 
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5 од овој закон, кој не може да биде повисок од платата на работникот која ја 

исплаќа работодавецот за месецот за кој бара финансиска поддршка14. 

Според член 6 став (1) финансиската поддршка ќе биде скалеста, во износ од 

14.500 до 21.776 денари за месечна плата по вработен, за да се поддржат 

работните места во домашните компании во зависност од тоа која компанија 

колкав пад на приходи имала во текот на ноември и декември 2020 и јануари 2021 

година споредено со ноември и декември 2019 и јануари 2020 година – значи 

трите месеци се споредуваат со трите исти месеци пред една година. 

Согласно член 9 став (3), новина е што компаниите нема да ги враќаат 

средствата од финансиската поддршка за исплата на плати за февруари и март, 

доколку ги инвестираат во наредниот период за раст и развој, без разлика дали ќе 

остварат добивка или загуба на крајот на годината. 

2. Поддршка на микро, мали и средни претпријатија, како и за приватните 

здравствени установи преку кофинансирана помош за технолошки развој за 

забрзан економски раст во период на ковид, преку фондот за иновации и 

технолошки развој  

Целта на овој Инструмент е да се обезбеди финансиска поддршка за 

технолошки развој на компании и приватни здравствени установи (ПЗУ) за забрзан 

економски раст со цел надминување на последиците од здравствено-економската 

криза, кои ги исполнуваат условите од Правилникот15 за  инструментот за 

поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски 

раст. 

Целта на поддршката е компаниите да создадат услови за надминување на 

последиците од економската криза, да остварат забрзан раст, да ја зголемат 

конкурентноста на меѓународните пазари и отпорноста на пандемиски и 

 
14Службен весник на РСМ, број 85/2021 

15https://fitr.mk/wp-content/uploads/2021/02/pravilnik.pdf [пристапено на 10.05.2021] 

https://fitr.mk/wp-content/uploads/2021/02/pravilnik.pdf
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климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, „зелени“ и 

дигитални технологии за нивна трансформација. 

Поддршката е наменета за компании и ПЗУ (приватни здравствени установи) 

кои имаат јасно идентификувана  потреба од нови технологии која ќе има 

значително и мерливо позитивно влијание во еден или повеќе од следните 

аспекти од нивното работење: зголемена продуктивност и ефикасност, 

намалување на трошоци и употреба на ресурси, намалување на негативното 

влијание врз животната средина, подобар квалитет и нови карактеристики на 

производите и услугите кои ги нудат на пазарот, за развивање на нови канали за 

продажба, влез, експанзија на нови пазари или за градење на постабилна и 

поодржлива мрежа на добавувачи. 

Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност 16 и член 9 

од Правилникот за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за 

технолошки развој за забрзан економски раст бр.01-2410/5 од 30.12.2020 година, 

Фондот за иновации и технолошки развој на ден 06.02.2021 година, објави Јавен 

конкурс за поднесување на предлог-проекти за финансирање под Инструментот за 

поддршка – Кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски      

раст. Вкупно 706 домашни компании имаат аплицирано на овој повик17, а вкупниот 

буџет на повикот беше во вредност од 6 милиони евра.  

1.2.3.2  Финансиска поддршка за ликвидност на приватниот сектор со 

бескаматни кредити за задржување и зголемување на бројот на работници 

1. Кредитна гарантна шема 

Со оваа мерка за периодот април – октомври 2021 година ќе биде креирана 

нова гарантна кредитна линија во износ од 5 милиони евра, дистрибуирана преку 

Развојна банка на Северна Македонија. Се очекува државата да биде гарант за 

 
16Службен весник на РСМ број 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18 
17https://fitr.mk/fitr-rekordni-706-aplikacii-za-kofinansirani-grantovi-za-tehnoloshki-razvoj-za-zabrzan-

ekonomski-rast/ [пристапено на 30.06.2021] 

https://fitr.mk/fitr-rekordni-706-aplikacii-za-kofinansirani-grantovi-za-tehnoloshki-razvoj-za-zabrzan-ekonomski-rast/
https://fitr.mk/fitr-rekordni-706-aplikacii-za-kofinansirani-grantovi-za-tehnoloshki-razvoj-za-zabrzan-ekonomski-rast/
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кредитите што ќе ги земат компаниите од комерцијалните банки во износ од околу 

30 милиони евра. Согласно член 5 од измените на Законот за Развојна банка18со 

кој се менува член 13 став (1) точка 3 од Законот за РБСМ, за реализација на 

проекти и/или програми на Владата на Република Северна Македонија, РБСМ: 

издава гаранции од Гарантен фонд. Владата на Република Северна Македонија и 

РБСМ склучуваат договор во кој ќе се утврдат условите под кои ќе се издаваат 

гаранциите од член 13 став (1) точка 3.  

Согласно член 6 од измените на Законот за Развојна банка на РСМ со кој се 

додава член 13-б, за поддршка на развојот преку гарантирање на кредити за 

обртни средства и на кредити за основни средства одобрени од страна на банки и 

штедилници кои од гувернерот на Народната банка на Република Северна 

Македонија добиле дозвола за основање и работење, во РБСМ се организира 

Гарантен фонд како посебна организациона единица. 

2. Продолжување на грејс периодот за плаќање на обврските за корисниците 

на кредитната линија „Ковид 2“ во Развојна банка до крајот на 2021 година 

Со оваа мерка се зголемува грејс периодот кај бескаматните кредити од „Ковид 

2“.Со оваа мерка преку Развојна банка на Република Северна Македонија на 

постојните корисници на кредитни линии од оваа банка, им се обезбедува 

дополнителен период пред да започнат со исплата на ануитетите од земените 

кредити до крајот на 2021 година. 

 

3. Финансиска поддршка преку основање Фонд за поддршка на извозни 

компании, кои ќе се воспостави преку Развојна банка  

Се работи за евтини кредитни продукти за компании коишто најголемиот дел од 

своето производство го извезуваат. Согласно член 6 од измените на Законот за 

 
18Службен весник на РСМ, бр. 77/2021 
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Развојна банка19 се додава член 13-а, па согласно став 1 од овој член, „РБСМ по 

добиена претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија 

може да формира фондови со средства за поддршка на развојот на македонското 

стопанство за кои во РБСМ се организираат посебни организациони единици“. 

Понатаму, во став (2) се утврдува дека „Владата на Република Северна Македонија 

и РБСМ склучуваат договор во кој ќе се утврдат  начинот на работењето и намената 

на средствата од фондовите од ставот 1 на овој член“.  

1.2.3.3 Креирање поповолно деловно опкружување со системско редефинирање 

на царинскиот тарифник, намалување на парафискалните давачки и даночно 

олеснување и одложување на јавни давачки  

1. Укинување на царинските стапки за 71 суровина до крајот на 2021 година 

 Станува збор за автономна мерка за извозно ориентираните компании со 

фискални импликации од ослободувањето во висина од 436,6 милиони денари20. 

Предлог-листите на производи опфатени со оваа одлука се изготвени од страна 

на Стопанската комора на Македонија по извршена консултација со компаниите 

членки на Стопанската комора од секторите на металопреработувачката 

индустрија, металургијата, текстилната и кожарската индустрија. 

За таа цел, врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон, е донесена 

Одлуката21 за укинување на увозните давачки – царинските стапки за одделни 

суровини и репроматеријали кои се употребуваат во преработувачката индустрија. 

Со член 1 од оваа одлука за укинување на увозните давачки се опфатени широк 

асортиман на суровини и репроматеријали кои се користат во текстилната 

индустрија и индустријата за обувки.  Оваа одлука ќе се применува од 1 февруари 

2021 г. до 31 декември 2021 година. 

 
19Ibidem 
20https://bit.ly/3jIR170 [пристапено на 08.05.2021] 
21Службен весник на РСМ број 17/2021 

 

https://bit.ly/3jIR170
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2. Ослободување од договорни обврски, поточно ослободување од плаќање 

пенали за компаниите што имаат потпишано договори со единиците на 

локалната самоуправа, а во истите е предвидена клаузула за плаќање пенали 

за проблеми при реализација 

Дадена е можност, со одлука на совет на општина, примената на истата одредба 

(клаузула за плаќање пенали за проблеми при реализација) да се одложи на 

минимум 1 година. 

1.3 АНАЛИЗА НА МЕРКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ЛОКАЛНИТЕ САМОУПРАВИ  

Со цел справување со здравствено-економската криза предизвикана од 

пандемијата со вирусот КОВИД – 19, локалните самоуправи  преземаа мерки на 

локално ниво со цел да го ублажат ефектот од пандемијата. Еден дел од анализата 

беше со барања за пристап до информации од јавен карактер да дознаеме што 

имаат преземено локалните самоуправи во кои постои текстилна индустрија. Со 

барањата на пристап до информации од јавен карактер за мерките кои ги имаат 

преземено 10 локални самоуправи (Валандово, Крива Паланка, Куманово, Прилеп, 

Пробиштип, Свети Николе, Штип, Гевгелија, Тетово и Охрид.), а се во насока на 

помагање на текстилниот и кожарскиот сектор, добивме различни одговори. Само 

од општина Тетово не е добиен повратен одговор на барањето за пристап до 

информации од јавен карактер.  

Барањата на одговори за мерките кои самата локална самоуправа ги има 

донесено во справувањето со последиците од кризата предизвикана од 

пандемијата со вирусот КОВИД – 19, се однесуваа на барања во врска со директна 

поддршка на текстилните индустрии доколку била овозможена, колкав дел од 

буџетот на општината бил наменет за финансиска поддршка на текстилните 

компании, или дали имаат одредено нефинансиска поддршка преку 
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предвидување на активности за поддршка на текстилните работници или 

компании.  

Општините Валандово22, Куманово23, Пробиштип24, Свети Николе25, Крива 

Паланка26, Гевгелија27, Охрид28 и Прилеп29 немаат планирани средства за 

финансиска поддршка, ниту нефинансиска поддршка преку предвидување на 

активности за поддршка на текстилните работници и компании; исто така мерките 

кои се преземени за време на здравствената криза не се насочени директно кон 

текстилната индустрија. Само општините Куманово и Крива Паланка имаат 

споменато дека имаат донесено одлука за намалување на фирмарината за 2020 

година на сите правни субјекти. 

Одговорот од Општина Штип30 беше дека немаат ингеренции за финансиска 

поддршка на приватниот сектор, но сепак обезбедиле нефинансиска поддршка 

како што е: дезинфекција на постојките за автобуси каде транзитираат текстилните 

работници, дезинфекција на автобусите, дезинфекција пред влезовите и кругот на 

текстилните компании, делење на маски за заштита пред текстилните компании, 

контрола од страна на општински сообраќаен инспектор на автобусите со кои се 

превезуваат работниците. Дополнително, Општинскиот штаб за заштита и 

 
22Општина Валандово, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 10-631/2 

од 04.8.2020 
23Општина Куманово, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 30-4626/1 

од 28.7.2020 
24Општина Пробиштип, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 24-

624/2 од 30.7.2020 
25Општина Свети Николе, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.0903-

90/10 од 29.7.2020 
26Општина Крива Паланка, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 18-

2075/5 од 29.7.2020 
27Општина Гевгелија, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 18-1284/1 

од 24.8.2020 
28Општина Охрид, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 03-6338/4 од 

14.8.2020 
29Општина Прилеп, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр.34-30/5 од 

30.7.2020 
30Општина Штип, Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 12-3242/2 од 

24.7.2020 
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спасување има предложено воведување на ковид координатор (лице) во секоја од 

текстилните компании со единствена задача секојдневно да внимава и да ги 

координира работниците за спроведување и почитување на протоколите. Општина 

Штип заедно со Советот ги донеле следниве одлуки: ослободување од наплата на 

комунални такси и користење на јавен простор, а компаниите кои немале 

остварено приход од почетокот на вонредната состојба се ослободени од плаќање 

на фирмарина. Од Општина Штип за време на првомајските празници во 2020 

година упатиле барање до Владата за целосен прекин на работата на текстилната и 

кожарската индустрија за време на полицискиот час. Дополнително, општината 

побарала до Главниот штаб на Владата да го забранат издавањето на дозволи за 

време на викенд за фабриките од текстилната и кожарската индустрија на 

подрачје на Општина Штип. Главниот штаб на Владата го прифатил нивното 

барање и фабриките останале затворени за време на продолжениот викенд.   
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Рестриктивните мерки кои беа преземени од сите влади во светот и 

неизвесноста на економските текови придонесоа за нагло успорување на 

глобалната економија. Текстилната и кожарската индустрија беа едни од првите 

кои беа погодени од пандемијата. Голем број на текстилни погони беа затворени, 

а дел од нив значајно го намалија бројот на вработени, пред сѐ заради намалената 

побарувачка од странство.   

Оттука, наша цел со оваа активност е да истражиме како ефектите од 

пандемијата директно влијаат на работењето на компаниите од текстилната и 

кожарската индустрија во Македонија. Предмет на анализа е движењето на увозот 

и извозот на текстилните и кожарските производи (готови и полупроизводи), 

обемот на индустриско производство и промените кои се случуваат во структурата 

на производството. 

1.3 АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Податоците се добиени од јавно достапните бази на податоци од Државниот 

завод за статистика во МакСтат базата31. Со овие податоци сакаме да ги видиме 

движењата и шоковите создадени од пандемијата предизвикана со вирусот 

КОВИД–19.  Заради пандемијата беа донесени нови протоколи и стандарди за 

безбедност и движење во погони и работни места каде има голема концентрација 

на работници. Компаниите од текстилната и кожарската индустрија се едни од 

најзасегнатите од овие мерки затоа што условите за работа налагаат 

прилагодување и целосно почитување на протоколите.  

 
31http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-

cb4e5f7ec5ef [пристепено на 15.05.2021] 

ДЕЛ 2: АНАЛИЗА НА ДЕЛОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ВО ТЕКСТИЛНАТА И КОЖАРСКАТА 

ИНДУСТРИЈА 

 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef
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2.1.1 УЧЕСТВОТО ВО ВКУПНОТО ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНАТА И 

КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

Врз основа на податоците од Државниот завод за статистика за структурата на 

индустриското производство по индустрии каде што може да се утврди учеството 

на индустриското производство на текстилната индустрија и нејзините 

подиндустрии во вкупното индустриско производство може да се констатира 

следново:  

 Учеството на текстилната индустрија во периодот од 2015 година до 

првите 10 месеци од 2020 година во вкупното индустриско 

производство на Македонија се намалува од 16% во 2015 година, на 

12.9% во првите 10 месеци од 2020 година.  

 Учеството на индустриското производство на подиндустриите на 

текстилната индустрија производство на облека и производство на 

кожа и слични производи од кожа во периодот од 2015 година до 

првите 10 месеци од 2020 година се намалува. 

 Учеството на индустриското производство на подиндустријата на 

текстилната индустрија производство на текстил во периодот од 2015 

година до првите 10 месеци од 2020 година се зголемува. 

Табела 1: Учество во вкупното индустриско производство според подиндустрии во периодот од 

2015 година до октомври 2020 година 

Година Вкупно 

13 

Производство 

на текстил 

14 

Производств

о на облека 

15 

Производство на кожа и 

слични производи од кожа 

Вкупно 

13+14+15 

2015 100 1.9 12.7 1.4 16 

2016 100 2.2 11.7 1.2 15.1 

2017 100 3 9.6 1.2 13.8 

2018 100 2.7 9 1.3 13 

2019 100 3.6 8.5 1.1 13.2 

2020 100 4.6 7.6 0.7 12.9 

Извор: Државен завод за статистика 
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2.1.2 АНАЛИЗА НА ИНДЕКСОТ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕКСТИЛНАТА 

ИНДУСТРИЈА И ПОДИНДУСТРИИТЕ 

Државниот завод за статистика одржува база со месечни податоци на 

индустриското производство (претходен месец=100) на подиндустриите во 

Македонија. Од анализата на сезонски прилагодените месечните податоци за 

индустриското производство на подиндустриите: производство на текстил, 

производство на облека и производство на кожа со census X12 за периодот од 

јануари 2015 година до декември 2020 година може да се види дека постои 

изразено намалување на индустриското производство во два последователни 

месеци, март и април 2020 година, односно кога беа воведени и во сила строгите 

мерки за движење на населението.  

Графички приказ бр. 1: Индекси на индустриското производство на подиндустриите: 

производство на текстил, производство на облека и производство на кожа со сезонско 

прилагодување 
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Графички приказ бр. 2: Индекси на индустриското производство на подиндустриите: 

производство на текстил, производство на облека и производство на кожа без сезонско 

прилагодување само за 2020 година 

2.1.3 СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО СПОРЕД ПОДИНДУСТРИИ 

Од анализата на структурата на производство на подиндустриите: производство 

на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи 

од кожа за периодот од 2015 до 2020 година може да се заклучи следново:  

 Производството на текстил бележи константен пораст во структурата на 

производство во анализираниот период, а значително расте во текот на 2020 

година, кога започнува пандемија со КОВИД-19; 

 Производството на облека и производството на кожа и слични производи од 

кожа во анализираниот период бележит константно опаѓање во структурата 

на производство. 

 

Може да се констатира дека во анализираниот период се случуваат 

промени во структурата на производството во однос на 

подиндустриите на текстилната и кожарска индустрија. Во 2020 

година, кога започна пандемијата со КОВИД – 19, се забележува 

поизразена промена на учеството на додадената вредност на 

подиндустриите во индустриското производство. 
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Графички приказ бр.3: Структура на производството на подиндустриите: производство на 

текстил, производство на облека и производство на кожа 

2.2 НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА НА ПОДИНДУСТРИИТЕ ВО ТЕКСТИЛНАТА И КОЖАРСКАТА 

ИНДУСТРИЈА 

Надворешно трговската размена во Северна Македонија во однос на 

текстилната и кожарската индустрија е предмет на анализа. Врз основа на 

податоците од Државниот завод за статистика, надворешната трговија во периодот 

од јануари 2015 година до јануари 2021 година на подиндустриите текстил, облека 

и кожа и слични производи на кожа има неколку карактеристики. Генерално може 

да се констатира следново: 

 Вредноста на индексот на увозот на овие подиндустрии во однос на 

претходниот месец (Графички приказ бр. 4) има изразени осцилации во 

првите месеци на започнување на пандемијата, додека во останатиот 

период има стабилни осцилации во неговата вредност. Кај вредноста на 

индексот на извоз на овие подиндустрии во однос на претходниот месец 

(Графички приказ бр. 5) постојат чести поизразени осцилации кај 
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подиндустријата за облека, но трите подиндустрии бележат изразени 

осцилации во првите месеци на започнување на пандемијата, слично како и 

увозот. 

 Нето извозот е со посебни карактеристики кај секоја од подиндустриите 

(Графички приказ бр. 6). Така, нето извозот на подиндустријата облека има 

постепено благо опаѓање во анализираниот период, нето извозот на кожа и 

слични производи на кожа од позитивен преминува во негативен нето 

извоз и нето извозот на подиндустријата текстил има сè помали негативни 

вредности во анализираниот период. 

 Учеството на нето извозот на подиндустријата облека во вкупниот извоз 

(Графички приказ бр. 7) се намалува за 3 пати од 0,15 на 0,05 учество во 

вкупниот извоз. Исто така, учествата на извозот на облека и извозот на 

текстил во вкупниот извоз растат во почетокот од пандемијата, што води 

кон заклучок дека другите индустрии кои влијаат на извозната страна се 

повеќе погодени на почетокот од пандемијата. Од друга страна, учеството 

на увозот на производи од подиндустриите кожа и слични производи на 

кожа и текстилни производи во вкупниот увоз (Графички приказ бр. 8) 

изразено опаѓа на почетокот на пандемијата, односно во периодот март – 

мај 2020 година. 
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Графички приказ бр. 4: Увоз во однос на претходен месец во периодот од јануари 2015 година до 

јануари 2021 година 

Извор: Државен завод за статистика 

Графички приказ бр. 5: Извоз во однос на претходен месец во периодот од јануари 2015 година до 

јануари 2021 година 

Извор: Државен завод за статистика 
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Графички приказ бр. 6: Нето извоз во однос во периодот од јануари 2015 година до јануари 2021 

година 

Извор: Државен завод за статистика 

 

Графички приказ бр. 7: Учество на подиндустриите во вкупниот извоз во периодот од јануари 

2015 година до јануари 2021 година 

Извор: Државен завод за статистика 
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Графички приказ бр. 8: Учество на подиндустриите во вкупниот увоз во периодот од јануари 

2015 година до јануари 2021 година 

 Извор: Државен завод за статистика 
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Во овој дел се анализирани ефектите од мерките донесени од Владата за 

справување со последиците од здравствено-економската криза врз текстилната и 

кожарската индустрија. Овие анализи ни даваат појасна слика за ублажувањето на 

влијанието на кризата врз работењето на текстилната и кожарската индустрија и ќе 

ни бидат една од основите со кои ќе сакаме да придонесеме во креирање на јавни 

политики во насока на брзо економско закрепнување и унапредување на нивното 

работење. Пазарот на труд, доходот и инструментите за финансиска поддршка на 

компаниите од текстилната и кожарската индустрија се од круцијално значење при 

носење на вакви политики. 

За потребите на овие анализи прибрани се податоци од Генералниот 

секретаријат на Владата, Министерството за финансии, Министерството за 

економија, Агенцијата за вработување, Агенцијата за поддршка на инвестициите и 

промоција на извозот, Фондот за иновации и технолошки развој, Развојната банка, 

Народната банка, Управата за јавни приходи, како и податоци од финансиските 

извештаи на компаниите за пазарот на труд во текстилната индустрија. Податоците 

од овие институции се употребени за да се испитаат последиците од поддршката 

врз клучните елементи во текстилната и кожарската индустрија: пазарот на трудот, 

платите и државната финансиска поддршка за време на пандемијата. 

3.1  АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД  

Со цел да се испитаат можните промени во работните односи во текстилната и 

кожарската индустрија, односно состојбата на пазарот на труд во неа,  најнапред 

се направи почетна анализа на првите 7 месеци од 2020 година, споредено со 

истите месеци во претходните две години. Првичните сознанија беа дека бројот на 

нови невработени лица по основ на одјавување од задолжително социјално 

ДЕЛ 3: ПАЗАР НА ТРУД, ДОХОД И 

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 
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осигурување кои доаѓаат од текстилната индустрија во првите седум месеци 

од 2020 година е зголемен за 81% во однос на 2019 година.  

Графички приказ бр. 9: Број на невработени лица по години 

 

Во најголем дел од општините бројот на нови невработени лица по основ 

на одјавување од задолжително социјално осигурување кои доаѓаат од 

текстилната индустрија се зголемува. Најголем пораст на нови невработени, во 

првите 7 месеци од 2020 година, се забележува во 5 града и тоа: Битола, Скопје, 

Прилеп, Тетово и Штип. Во секој од наведените градови бројката на нови 

невработени надминува 1000 лица. 

Графички приказ бр. 10: Преглед на невработени лица по општини и по години 
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Најчест основ за престанок на работен однос во текстилната индустрија 

пред и за време на кризата е истекот на определено работно време. Најголем раст 

за време на кризата се забележува кај спогодбените престанувања, кои во првите 

7 месеци од 2020 година пораснале за 124% во однос на целата 2019 година.  

Графички приказ бр. 11: Број на нови невработени по основ на раскинување по години 

Врз основа на бројот на исплатени плати во текстилната индустрија, 

компаниите од Тетово, Кичево и Гевгелија имаат најголемо ефективно намалување 

на исплати по основ на плати кон своите вработени во јули во однос на јануари 

2020 година. За разлика од нив, компаниите во Кавадарци се единствените кои 

исплаќале повеќе плати во текот на сите месеци во однос на јануари 2020 година.  
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Графички приказ бр. 12: Број на исплатени плати по месеци 

 

Оваа анализа ги даде првичните резултати за реалната слика на ефектите на 

пандемијата врз текстилната индустрија. Поради значајното зголемување на 

раскинувањето на договорите за вработување се јави потребата и во идните 

месеци да се направи истата анализа со нови податоци. За таа цел по крајот на 

2020 година се направи анализа за состојбата на пазарот на труд во текстилната 

индустрија во услови на пандемија, споредено со претходните години. 

3.1.1 ПРОМЕНИ ВО ВРАБОТУВАЊАТА ВО ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ПРВАТА ГОДИНА ОД ПАНДЕМИЈАТА 

Во оваа анализа, употребени се податоци од Агенција за вработување на 

Република Северна Македонија за да се истражат промените во работните односи 

во текстилната индустрија во 2020 година, односно од почетокот на пандемијата 

во споредба со претходните години. Резултатите покажуваат дека во првата 

година од пандемијата постои тренд на пораст на прекинот на работниот однос, а 

како најчест основ за раскинување на договорите е  истекот на договорите на 

определено време, односно нивното непродолжување. Исто така се забележува 

доминантен раст на раскинување на договорите од страна на работодавците, во 
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споредба со другите основи и со претходните години. Врз основа на податоците се 

направи и анализа за тоа како пандемијата влијаела врз младите до 29 години во 

текстилната индустрија, со што се забележа дека имала приближно исто влијание 

како и кон останатите вработени во индустријата. 

Податоци 

Во анализата се користени  податоци од Агенција за вработување на Република 

Северна Македонија за прилив на нови невработени лица, по одјавување од 

задолжително социјално осигурување, кои доаѓаат од текстилната индустрија, како 

и податоци за прилив на нови млади невработени лица на возраст од 16 до 29 

години, по одјавување од задолжителното социјално осигурување кои доаѓаат од 

текстилната индустрија. Секој даночен обврзник во РСМ е задолжен да  пријави 

и/или одјави промени во работниот статус на своите вработени. Образецот 

содржи податоци за прилив на невработени лица од работен однос според основ 

на престанок, и од кој центар за вработување, односно град се конкретните 

податоци. АВРМ овозможува пристап до овие податоци преку барање за пристап 

до јавни податоци. За потребата на оваа анализа прибрани се податоци од АВРМ 

образецот за поединците вработени во текстилната индустрија во РСМ кои имале 

раскинување на договорот за вработување  во периодот од јануари 2016 до 

декември 2020 година.  

Број на невработени лица по години и возраст 

Од добиените податоци за бројот на нови невработени лица по основ 

на одјавување од задолжителното социјално осигурување кои доаѓаат од 

текстилната индустрија, за периодот од 2016 – 2020 година прикажани на 

Графикон бр. 13, може да се забележи драстичен пораст на вкупниот број на нови 

невработени лица во 2020 година и тоа 6793 нови невработени лица, наспроти 

просечниот стабилен износ околу 3000 нови невработени лица, забележан во 
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последните 4 години. Така, изразено во релативен износ имаме енормно висок 

процент на зголемување на нови невработени лица (128%) во 2020 година во 

однос на 2019 година, што ни говори за значајно погоден сектор од пандемијата со 

Ковид-19 вирусот. Анализирано по возраст, од истата слика може да се забележи 

дека учеството на млади до 29 година во вкупниот број на нови невработени лица 

останува на просечното ниво од околу 15% и покрај релативниот пораст од 170% 

на нови невработени млади лица во 2020 година наспроти 2019 година. 

Графички приказ бр. 13: Број на невработени лица по години и возраст 

 

Преглед на невработени лица по општини и по години 

Доколку пак го анализираме бројот на нови невработени лица по општини за 

истиот период, може да се забележи дека скоро во сите општини имаме пораст на 

невработени лица во 2020 година. Така, најголем износ на нови невработени лица 

се забележува во следниве пет општини (вклучувајќи го и Град Скопје): Штип, 

Тетово, Град Скопје, Прилеп и Куманово, Графикон бр. 14. Додека пак кај младите 

лица до 29 години, повторно општина со најголем износ на нови невработени лица 

во 2020 година е Штип. Останати општини со значаен износ на нови млади 

невработени лица во 2020 година се: Струмица, Радовиш, Прилеп и Кочани. 
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Графички приказ бр. 14: Број на невработени лица по општини и возраст 

Број на нови невработени по основ на раскинување на договор по години и по возраст 

Обработката на овие податоци исто така ни укажува дека доминантно најчест 

основ за прекинување на работниот однос во текстилната индустрија, во 

последните пет години е истекот на договорот за определено време, прикажано на 

Графикон бр. 15. Сосема очекувано, по овој основ во 2020 година имаме најголем 

износ на нови невработени лица (2568 лица, односно 38% од вкупните нови 

невработени лица), што е пораст од 123 % во споредба со 2019 година. Исто така, 

од графиконот може да се забележи дека и кај останатите основи за прекин на 

работниот однос во последната 2020 година имаме одреден пораст. Најголем 

пораст е забележан по основ отказ на работодавецот и тоа од 173%, односно од 

345 нови невработени лица во 2019 година, на 947 нови невработени лица во 2020 

година. 
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Графички приказ бр. 15: Број на невработени лица по основ на раскинување на договор

 

Идентични трендови може да се забележат и кај основите за престанок на 

работниот однос и кај младите лица до 29 година. Имено, и кај младите лица 

доминантно  најчест основ за прекинување на работниот однос во текстилната 

индустрија во целиот анализиран период  е истекот на договорот на определено 

време. Така, по овој основ во 2020 година останале без работа 316 млади лица, 

што е пораст од 170 % во споредба со 2019 година. Како и кај вкупните нови 

невработени лица и кај младите лица до 29 години, најголем пораст е забележан 

кај отказот од страна на работодавецот, и тоа од 234 %, што ни укажува на далеку 

поизразен пораст по овој основ кај младите лица до 29 години, наспроти порастот 

од 173 % кај вкупниот број на невработените лица. 
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Графички приказ бр. 16: Број на невработени лица по основ на раскинување на договор и возраст 

 

3.2 ДИНАМИКА НА ДОХОДОТ ВО ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ПРВИОТ БРАН 

ОД  ПАНДЕМИЈАТА 

Во оваа анализа употребени се податоци од МПИН образецот на Управата на 

Јавни приходи на Република Северна Македонија за да се истражи динамиката на 

месечните примања на лицата вработени во текстилната индустрија за време на 

првиот бран од Корона вирус пандемијата (Март-Јуни 2020). Резултатите 

покажуваат дека во првите четири месеци од пандемијата постои тренд на 

намалување на бројот на лица кои имале примања и бројот на фирми кои вршеле 

исплати. Исто така, се забележува тренд на зголемување на учеството на лица кои 

имале примања помали од минималната плата во вкупниот број на вработени во 

индустријата. Сепак, нето примањата, мерени преку просечните и медијалните 

примања во индустријата, бележат раст на ниво на цела индустрија, како и по 

доходовни групи.  
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Податоци 

Во анализата се користени  податоци од образецот МПИН  на Управата на јавни 

приходи на Република Северна Македонија (УЈП). Секој даночен обврзник во РСМ 

е задолжен секој месец да го пополни образецот МПИН  за секој свој вработен. 

Образецот содржи податоци за пропишаната основица за соодветниот месец и 

податоците за пресметана плата или дел од плата, надоместок на плата, односно 

друг паричен надоместок и придонеси. УЈП овозможува пристап до овие податоци 

преку барање за пристап до јавни податоци. При подготовката на податоците УЈП 

ги анонимизира имињата на поединците и работодавците, но притоа ги кодира за 

да може да се следи еволуцијата на доходот на секое лице низ времето.  

За потребата на оваа анализа собрани се податоци од образецот МПИН за 

поединците вработени во текстилната индустрија во РСМ кои имале примања во 

периодот од јануари 2018 до јуни 2020.  

Исплати кон лицата во текстилната индустрија 

Статистиките кои може да се видат на Графикон бр. 17 покажуваат дека во 

првите четири месеци од оваа пандемија постојат надолни движења во бројот на 

исплатите кон лицата вработени во текстилната индустрија. Конкретно, во 

периодот од март до јуни 2020 бројот на исплати бележи просечен месечен пад од 

11,6 проценти. Во месец март е набљудуван најмалиот пад на бројот на исплати во 

споредба со истиот месец од претходната година, во износ од 9,5%. Во наредните 

месеци стапката на пад на бројот на исплати постепено се зголемува. Поточно, во 

април падот изнесува 12,1% во споредба со бројот на исплати во истиот месец 

претходната година, во мај 12,2% и во јуни 12,6%.  
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Графички приказ бр. 17: Број на исплати кон лица во текстилна индустрија 

 
Идентичен тренд може да се забележи и кај динамиката на бројот на фирми кои 

вршеле исплати во првите четири месеци од пандемијата, даден на Графикон бр. 

18. Во овој период бројот на фирми кои припаѓаат во текстилната индустрија, и кои 

ги исплаќале своите вработени во месеците март, април, мај и јуни, во просек се 

намалил за 2,25% во споредба со истите вредности во претходната година.  

Повторно, најмалиот пад е во месец март, и тој изнесува 1,1%, додека во 

наредните месеци бележи постепен пораст. Во април, мај и јуни, падот соодветно 

бил 1,5%, 2,6% и 3,8%. 
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Графички приказ бр. 18: Број на фирми кои вршеле исплати 

 

Нето примања 

Динамиката на нето примањата во текстилната индустрија е истражена со 

помош на две различни мерки за просечни примања. Првата мерка се 

медијалните нето примања, која ја определува вредноста на примањата која се 

наоѓа во средина, односно половина од работниците имале примања под таа 

вредност, а половина над таа вредност. Просечните примања претставуваат 

аритметичка средина од износите на поединечните примања за секој месец. И 

двете мерки бележат раст во првите четири месеци од пандемијата во споредба 

со нивните вредности во истиот месец во минатата година. Сепак, динамиката 

укажува на различни заклучоци. Стапката на раст на медијалните нето примања е 

најголема во месец март, кога примањата пораснале за 10,5% во споредба со 

медијалните примања во истиот месец во 2019 година. Најмалиот раст е 

забележан во мај и изнесува 6,6% во споредба со медијалните примања во мај 

2019. За компарација, просечните нето примања во 2020 година забележале 

најголем пораст во јуни (10,4% во споредба со јуни 2019), а најмал во април 

(5,4%). 
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Графички приказ бр. 19: Нето примања во текстилната индустрија 

 

Минимална плата 

При анализирањето на податоците соодветно е да се провери како 

иницијалниот бран од пандемијата влијаел врз поединците со помали примања од 

минималната месечна плата. Ефектот врз оваа група е мерен преку анализирање 

на промените на учеството на бројот на поединци кои имале примања помали од 

минималната нето плата во вкупниот број на вработени во индустријата. Од 

Графикон бр. 20, може да се забележи дека износот на оваа променлива се 

зголемува во секој месец од пандемијата, во споредба со соодветните вредности 

во 2019 и 2018 година. Најголемата вредност е во месец април (17,6% од вкупниот 

број на вработени), кога истовремено е забележан и најголемиот пораст во 

споредба со минатата година (6,47 процентни поени). Потоа следуваат март 

(15,6%) и мај (12,85%). Во јуни е забележано најмало учество на лица со примања 

помали од минималната плата во вкупниот број на вработени (9,3%).  
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Графички приказ бр. 20: Примања помали од минималната месечна плата 

 

Распределба на доход 

Последната анализа е направена на промените на распределбата на доход во 

текстилната индустрија. Формално, распределбата на доход покажува како се 

однесуваат просечните месечни примања, мерени преку аритметичката средина, 

во различните доходовни групи. Доходовните групи, пак, претставуваат дел од 

популацијата која има сличен износ на доход, откако лицата ќе се подредат од 

најниско доходното до највисоко доходното лице. Така на пример, доходовната 

група од 0-50% ја опфаќа првата половината (50%) од популацијата на текстилни 

работници кои имаат најниски примања во индустријата.  Овој принцип на 

поделба на доходовни групи е употребен за да се создадат 11 доходовни групи, 

чии просечни примања за периодот март – јуни се дадени на Графикон бр. 21. 

Може да се забележи дека просечните месечни примања бележат благ раст за 

сите доходовни групи, освен за групата на лица со највисоки примања. Кај оваа 

група на лица, примањата се намалиле за околу 1%, но сепак битно е да се 

спомене дека најплатените 1% од лицата во текстилната индустрија земаат над 5 

пати повеќе од половина од вработените во индустријата (доходовната група 0-

50%). 
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Графички приказ бр. 21: Распределба на месечните примања (март-јуни) 

 

3.3 АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА НА КОМПАНИИТЕ ОД ТЕКСТИЛНАТА И 

КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

Во оваа активност беа собрани податоци за компаниите од текстилната 

кожарската индустрија кои се однесуваат за нивото на финансиска поддршка на 

инвестициите, обезбедување на евтини кредити и гарантни шеми, обезбедување 

на неповратни грантови и сл. Тука фокусот беше насочен на нивото на кредитите 

кои компаниите од текстилната индустрија ги подигнале од Развојната банка на 

РСМ, како и анализа на други кредитни линии кои се користени од страна на 

компаниите во периодот на справување со ефектите од пандемијата. 

Дополнително, се анализираат повиците на ФИТР за да се види колку од 

текстилните компании добиле поддршка за иновации и технолошки развој. Исто 

така, предмет на анализа е финансиската поддршка на компаниите за 

инвестициските зафати во еден инвестициски циклус. 

3.3.1 АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ОД ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

До Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) за потребите на ова 

истражување беа поднесени две барања за пристап до податоци од јавен 

карактер. Првото барање поднесено во јули 2020 година кон ФИТР се однесува на 
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листа на сите компании од текстилната и кожарската индустрија кои добиле 

финансиска поддршка во текот на изминатите 2 години по основ на сите јавни 

повици и огласи кои се спроведени. Податоците беа барани за повеќе категории: 

 Висина на финансиската поддршка доделена на компаниите; 

 Структура по градови; 

 Намена на финансиската поддршка (за каков тип на активности се наменети 

средствата) и  

 Број на работни места кои се креирани преку финансиската поддршка. 

Од добиените податоци (Табела бр. 2) од ФИТР во 2018 и 2019 година преку 

ФИТР по основ на сите спроведени јавни повици и огласи се финансирани 18 

компании од текстилната и кожарската индустрија. Овие компании во моментот 

кога им биле одобрени апликациите вработувале 1147 лица. Вкупната вредност на 

поднесените проекти за кои е одобрено финансирање изнесува 2,96 милиони евра 

од кои 1,46 милиони евра се финансирани од самите фирми, а 1,5 милиони евра се 

финансирани од страна на ФИТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Табела 2: Компании од текстилната и кожарската индустрија кои добиле финансиска поддршка 

во текот на изминатите 2 години од ФИТР 

Град 
Број на 

компании 
Број на 

вработени 

Вкупно 
финансирање во 

евра 
Кофинасирање од 
фирмите во евра 

Финансирање од 
ФИТР во евра 

Делчево 1 81 370926 259656 111270 

Битола 1 3 72557 37463 35094 

Велес 1 176 573171 410569 162602 

Виница 1 7 137382 96260 41122 

Делчево 1 164 558403 235814 322590 

Кичево 1 2 110393 33118 77275 

Куманово 1 107 218182 87273 130909 

Охрид 1 58 103524 31057 72467 

Прилеп 2 214 152224 65718 86505 

Скопје 5 161 301091 78607 222484 

Тетово 1 154 37714 15085 22628 

Штип 2 20 331318 113855 217463 

Вкупно 18 1147 2966885 1464475 1502410 

Извор: Фонд за иновации и технолошки развој 

Второто барање за пристап до податоци кон ФИТР се однесува на една од 

мерките донесена во текот на кризата предизвикана од вирусот КОВИД – 19, 

односно мерката за поддршка за развој на домашни старт-ап услуги и продукти 

преку ФИТР. За овие компании се бараа податоци како што е локација на 

компанијата и висина на финансиската поддршка. Од добиените податоци (Табела 

бр. 3) од ФИТР за оваа мерка се финансирани 5 компании од текстилната и 

кожарската индустрија. Вкупната вредност на поднесените проекти за кои е 

одобрено финансирање изнесува 176. 151 евра од кои 40. 866 евра се 

финансирани од самите фирми, а 135. 285 евра  се финансирани од страна на 

ФИТР. 
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Табела 3: Компании од текстилната и кожарската индустрија кои добиле финансиска поддршка 

со мерката за поддршка за развој на домашни старт-ап услуги и продукти преку ФИТР 

Град 
Број на 

добиени 

Вкупен буџет на 
сите апликанти 

во евра 

Вредност на 
кофинансирање од 

фирмата во евра 

Кофинансирање 
од ФИТР во евра 

Скопје 3 99521 18136 81385 

Кавадарци 1 32500 5600 26900 

Штип 1 44130 17130 27000 

Вкупно 5 176151 40866 135285 

Извор: Фонд за иновации и технолошки развој 

Исто така, со второто барање за пристап до податоци од ФИТР е побарана и 

листа на компании корисници на услугата за кофинансирање на настани и 

конференции со 50% финансиска поддршка од државата најмногу до 30.000 

денари. До сега ФИТР нема направено исплати по оваа мерка. 

3.3.2 ФИРМИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА КОИ ДОБИЛЕ ДРЖАВНА ПОДДРШКА ЗА 

ИСПЛАТА НА ПЛАТИ 

Вкупно 677 фирми од текстилната индустрија добиле државна поддршка за 

исплата на плати. Ова е 50% од вкупниот број на регистрирани фирми во 

индустријата. Исто така, 8 текстилни фирми сè уште не ја исплатиле државната 

помош. 

  



 

65 
 

Графички приказ бр. 22: Фирми од текстилната индустрија кои добиле државна поддршка 

 

Вработени во фирмите од текстилната индустрија кои добиле државна 
поддршка 

Вкупно 25 767 лица биле вработени во фирмите од текстилната индустрија 

добиле државна поддршка за исплата на плати. Ова е 69% од вкупниот број на 

вработени во индустријата. При што, 35 лица се вработени во текстилни фирми кои 

сèуште не ја исплатиле државната помош. 

Графички приказ бр. 23: Вработени во фирмите од текстилната индустрија кои добиле 

државна поддршка 
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Износ на дадена поддршка на фирмите од текстилната индустрија 

Вкупната дадена државна поддршка до текстилната индустрија изнесува околу 

745 милиони МКД. Секој вработен во фирмите кои добиле помош во просек бил 

поддржан со 19 810 МКД. Сепак, 282.750МКД од државната помош сè уште не се 

исплатени до вработените.  

Графички приказ бр. 24: Износ на дадена поддршка на фирмите од текстилната индустрија 

 

3.3.3  ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

За прибирање на податоците прво беше поднесено барање за пристап до 

информации кон Агенцијата за поддршка на странските инвестиции и промоција 

на извозот (АПСИПИ),од каде што ги добивме имињата на компаниите во 

текстилната индустрија кои добиле финансиска поддршка за 4-годишните 

инвестициски циклуси во 2018 и 2019 година. Врз основа на овие имиња ја 

користевме базата со податоци на Министерство за финансии – „Отворени 

финансии“, од каде што ги гледавме исплатите од Владата на РСМ преку 

Програмата D9 – поддршка на инвестиции кон овие компании. Така пресметавме 

колкав е износот на субвенции (Табела бр. 4) кој е даден кон компаниите во 

текстилната индустрија во текот на 2018, 2019 и 2020 година, односно периодот 
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пред и по пандемијата. Во Министерство за економија се објавени листите на 

компаниите на кои им е одобрена финансиска поддршка на инвестициите во 2018 

и 2019 година, но за времетраењето на анализата не беа објавени компаниите на 

кои им е одобрена финансиска поддршка на инвестициите во 2020 година. Од 

оваа листа ги земавме  предвид само компаниите од текстилната индустрија и од 

расположливите податоци колкава е вкупната вредност на инвестициските 

циклуси на компаниите од текстилната индустрија кои добиле финансиска 

поддршка и колку имаат инвестирано во првата година од инвестицискиот циклус. 

 Од добиените податоци за финансиската поддршка на инвестициите во 

текстилната и кожарската индустрија може да констатираме дека се поддржани 

вкупно 55 компании, а во текот на 2018, 2019 и 2020 година Владата преку 

Програмата D9 за поддршка на инвестициите има издвоено вкупно 85 милиони 

денари. 

Табела бр. 4: Финансиска поддршка на инвестициите во текстилната индустрија според 

Законот за финансиска поддршка на инвестициите 

Година 

Број на 
субвенциониран

и текстилни 
компании 

Вкупно 
субвенции 
дадени во 

денари 

Вкупна вредност 
на 

инвестициските 
циклуси 2017 – 

2021 

Вкупна 
вредност на 

инвестицискит
е циклуси 2018 

– 2022 

Реализирани 
инвестиции во 

првата година од 
инвестицискиот 

циклус 

2018 26 19.091.118 1.498.877.584  292.088.017 

2019 11 37.779.541  726.454.394 150.737.083 

2020 0 28.258.526    

Вкупно 55 85.129.185 1.498.877.584 726.454.394 442.825.100 
Извор: Министерство за Економија, Министерство за финансии и АПСИПИ 

Во рамки на Министерство за економија се развиени повеќе програми преку 

кои се поддржуваат микро, мали и средни претпријатија (ММСП), женско 

претприемништво, занаетчиство и индустриската политика. Од објавените листи на 

веб-страницата на Министерство за економија за поддржаните компании и 

занаетчии за 2018 и 2019 година може да се констатира:  
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 Вкупната вредност на поддржаните занаетчии од текстилниот сектор според 

Подмерката III - Субвенционирање на трошоци на занаетчии, изнесува 

181.525 денари.  

 Вкупната вредност на поддржаните ММСП од текстилната индустрија според 

Подмерката I –Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија 

изнесува 6,48 милиони денари.  

 Вкупната вредност на поддржаните претпријатија од текстилната индустрија 

за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од 

преработувачката индустрија – развој на деловен субјект, развој на производ 

и развој на пазар, Дел II, Област Б, Имплементација на индустриската 

политика, Мерка 1 од Програмата за конкурентност, иновации и 

претприемништво изнесува 288.374 денари. 

Табела бр.5: Финансиска поддршка на ММСП и занаетчиите во текстилната индустрија според 
мерките од Министерство за економија 

Извор: Министерство за економија 

 

 
32Директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии Подмерка II –

Субвенционирање на трошоци на занаетчии за тековната година во денари 
33Директно субвенципнирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии Подмерка II– 

Финансиска поддршка за женско претприемништво за тековната година во денари. 
34Директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии Подмерка III– 

Субвенционирање на трошоци на занаетчии за тековната година во денари. 
35Поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачката 

индустрија – развој на деловен субјект, развој на производ и развој на пазар Дел II, Област Б, 

Имплементација на индустриската политика, Мерка 1 од Програмата за конкурентност, 

иновации и претприемништво за тековната година во денари. 

 

Програми 
МЕ 

Подмерка III.32 Подмерка II.33 Подмерка I.34 
Дел II, Област Б, Имплементација 

на индустриската политика, 
Мерка 135 

2018 150.000 0 3.326.871 0 

2019 31.525 0 3.156.067 288.374 

2020         

Вкупно  181.525 0 6.482.938 288.374 
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За 2020 година која се карактеризира со криза предизвикана од пандемијата со 

вирусот КОВИД-19 не се пронајдени податоци за финансиска поддршка по овој 

основ. 

3.3.4 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ПРЕКУ МЕРКИТЕ ОД РАЗВОЈНА БАНКА  

Согласно добиените информации за мерките за спречување на негативните 

влијанија на пандемијата предизвикана од КОВИД - 19 од страна на Развојната 

банка, не сите мерки се однесуваат за текстилните компании. Така, мерката Ковид 

1 на бескаматни кредити од РБСМ во вредност од 5,7 милиони евра се однесува 

само за микро, мали и средни претпријатија со основна дејност транспорт, 

угостителство и туристички агенции. 

Од мерката Ковид 2 бескаматна кредитна линија во вкупен износ од 8 милиони 

евра биле поддржани 20 компании со основна дејност од текстилната и 

кожарската индустрија во вкупен износ од 848.992 евра. Со мерката Зголемување 

на грејс периодот на бескаматната кредитна линија, всушност се продолжува рокот 

на отплата за корисниците на Ковид 2 кредитна линија и оваа мерка е во фаза на 

имплементација. 

Од мерката Ковид 3 бескаматна кредитна линија во вкупен износ од 31 

милиони евра биле поддржани 84 компании со основна дејност од текстилната и 

кожарската индустрија во вкупен износ од 946.044 евра. 

Од мерката Кредитна линија пет, од средства на Европска инвестициска банка 

(ЕИБ) поддржани се 44 компании со основна дејност текстилна и кожарска 

индустрија, во вкупен износ од 7.177.630 евра. 
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Вкупната вредност на компаниите од Текстилната и кожарската индустрија поддржани 

преку овие кредитни линии изнесува 8,97 милиони евра. 

Дел од мерките донесени со четвртиот и петтиот пакет мерки се во фаза на 

имплементација и за нив Развојната банка не поседува податоци. Станува збор за 

следните мерки: 

 мерката за развивање на кредитно гарантна шема за комерцијални кредити 

преку Развојната банка; 

 мерката 100 милиони евра поволни кредити; 

 мерката за евтини кредити за компаниите преку Развојната банка во рамки 

на кредитната линија на Европската инвестициска банка. 

Табела бр.6: Кредитни линии во Развојна банка за справување со кризата од КОВИД 19 во 

текстилната индустрија 

Економска мерка 

за справување со 

кризата од КОВИД 

19 во текстилната 

индустрија 

Вкупен број 

поддржани 

текстилни 

компании 

Износ во ЕУР 

на поддржани 

текстилни 

компании 

Број на поддржани 

текстилни 

компании во 

Скопскиот регион 

Број на поддржани 

текстилни 

компании во 

Источниот регион 

Број на поддржани 

текстилни компании 

во Југоисточниот 

регион 

Кредитна линија 

КОВИД 2 

20 848.992 3 15 2 

ЕИБ кредитна 

линија 

44 
7.177.630 

n/a n/a n/a 

Кредитна линија 

КОВИД 3 

84   946.044 n/a n/a n/a 

Вкупно 148  8.972.666    

Извор: Развојна банка 

3.3.5 ДАНОЧНА ПОДДРШКА ПРЕКУ МЕРКИТЕ ОД УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Дел од Владината помош за справување со последиците предизвикани од 

пандемијата беа и мерките спроведени преку Управата за јавни приходи на 

Република Северна Македонија. За да се истражи искористеноста на  помошта од 

Владата преку донесените пакет мерки од УЈП, се поднесе барање за пристап до 

информации од јавен карактер. Од добиените податоци резултатите покажуваат 

дека поголем интерес имало за искористување на мерката за одложено плаќање 

на ДДВ, која ја искористиле вкупно 366 компании, отколку мерката за 
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ослободување од плаќање месечни аконтации за данок на личен доход и данок на 

добивка, која ја искористиле вкупно 31 компанија од текстилната и кожарската 

индустрија во земјата. 

Во анализата се користени  податоци од Управата за јавни приходи на 

Република Северна Македонија за  листа на корисници од текстилната и 

кожарската индустрија  на мерката за ослободување од плаќање месечни 

аконтации за данок на личен доход и данок на добивка за месец март до јули,2020 

година, за субјектите со намалени приходи од 30% во однос на минатиот период. 

Исто така, користени се и податоци за листа на компании од текстилната и 

кожарската индустрија  кои биле корисници на мерката за одложено плаќање на 

ДДВ, при што се дозволува одложено плаќање на ДДВ  пет дена по поднесување 

на пријавата за ДДВ, без камата. Во однос на бараните податоци за листата на 

корисници од текстилната и кожарската индустрија  за мерката за зголемување на 

периодот за покривање на загуби на товар на идни добивки, не е добиен одговор 

на овој дел од барањето за пристап до податоци  бидејќи рокот за одлучувањето 

по поднесени барања ДД-01 сè уште не бил изминат  (31.05.2021). Поради тоа, во 

дадениот одговор не било можно да се даде податок за број  на кориснициза кои 

е прифатено барањето на оваа мерка, па затоа таа е изземена од оваа анализа. 

Резултатите од спроведената анализа на добиените податоци покажуваат 

дека вкупно 31 компанија од текстилната и кожарската индустрија ја 

искористиле мерката за ослободување од плаќање месечни аконтации за данок 

на личен доход и данок на добивка за месеците од март до јули 2020 година. Оваа 

мерка се однесува за субјектите со намалени приходи од 30% во однос на 

минатиот период. 

Просечното ослободување, искористено од страна на компаниите во 

текстилната и кожарската индустрија  изнесува 4584 денари, додека вкупното 

ослободување преку оваа мерка за овие компании изнесувало 142.107 денари. 
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Табела бр. 7: Даночни ослободувања 

Вкупен број на компании 31 

Просечно ослободување 4.584 ден. 

Вкупно ослободување 142.107 ден. 

Извор: Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија 

По дејност, односно подиндустрија, ослободувањето од плаќање на 

месечните аконтации за данок на личен доход и данок на добивка за месеците од 

март до јули 2020 изнесувало: 

Табела бр. 8: Ослободување од плаќање на месечни аконтации за данок на личен доход и данок на 

добивка по дејност во текстилната индустрија 

Дејност Ослободен износ % 

Производство на готови текстилни производи, освен облека 9.204 6,47 

Производство на друга горна облека 102.510 72,14 

Производство на друга плетена и хеклана облека 8.416 5,92 

Производство на други предмети и прибори за облека 13.114 9,22 

Производство на обувки 8.863 6,24 

Вкупно 142.107  

Извор: Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија 

Најголем процент на ослободување искористиле компаниите од дејноста 

производство на друга горна облека и тоа 72,1%, додека најмалку ослободување 

искористиле компаниите од дејноста производство на обувки. 
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Одложеното плаќање на ДДВ го искористиле вкупно 366 компании од 

текстилната индустрија, од кои 3 компании спаѓаат во групата на големи даночни 

обврзници. По региони, оваа мерка најмногу ја искористиле компаниите од 

текстилната и кожарската индустрија од Скопскиот регион 28,6%, потоа Прилеп со 

19,3% и Битола со 15,5% учество во вкупниот број на компании корисници на 

мерката за одложено плаќање на ДДВ. 

Табела бр.9: Одложено плаќање на ДДВ по регион 

Општина/регионална дирекција 
Листа на 

компании 
% 

Скопје 105 28,68 

Битола 57 15,57 

ДГДО-Дирекција за големи даночни обврзници 3 0,82 

Прилеп 71 19,4 

Штип 27 7,37 

Струмица 80 21,85 

Тетово 23 6,28 

Вкупно: 366  

Извор: Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија  
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Во овој дел предмет на обработка се ставовите и информациите изнесени во 

рамки на фокус групите кои беа спроведени со вработени во текстилната и 

кожарската индустрија и со сопственици на компании од оваа индустрија. Вкупно 

беа спроведени 6 фокус групи од кои пет фокус групи со вработени во овој сектор и 

една фокус група со сопственици на компании од оваа индустрија.   

4.1 НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИТЕ СО РАБОТНИЦИ ЗА ЕФЕКТИТЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ 

ТЕКСТИЛНАТА И КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

За организирањето на овие фокус групи најнапред беа формирани различни 

профили на текстилни работници, а потоа беше креиран унифициран прашалник 

со цел рамноправно спроведување на фокус групите со претставници од 

работниците. Фокус групите со вработени од текстилната и кожарската индустрија 

беа спроведени со текстилни работнички и работници од Источниот, 

Југоисточниот, Североисточниот, Пелагонискиот и Полошкиот регион. Фокус 

групите беа спроведени заедно со „Гласен текстилец“, кои, пред сè го остварија 

директниот контакт со текстилните работници и работнички. Истовремено, тие 

имаа улога на значен извор на информации од „терен“. Во периодот од 11 јануари 

до 15 јануари беа спроведени  вкупно 5 фокус групи со текстилни работнички кои 

доаѓаат од различни плански региони (Источен, Вардарски, Североисточен, 

Југоисточен и Пелагониски регион). Овие фокус групи опфатија вкупно 25 

учеснички.  За тие потреби, беа организирани  фокус групи со текстилни 

работнички од различни региони во земјата, како и фокус група со работодавците, 

кои исто така претставуваа различни региони, каде текстилната индустрија е 

најразвиена во државата.  

Фокус групите беа спроведувани врз основа на однапред утврдени прашања 

кои ќе овозможат создавање на слика за социоекономските ефекти од КОВИД-19 

ДЕЛ 4: ФОКУС ГРУПИ  
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врз текстилниот сектор, предизвиците со кои работниците од текстилната 

индустрија се соочиле, како тие влијаеле врз нив и како самите компании 

управувале за време на кризата.  

Причината поради која текстилните работничките беа избрани како целна група 

на овие фокус групи беше за да се добијат сознанија непосредно од вработените 

работнички во компаниите и да се испитаат нивните ставови, мислења и искуства 

со кои се соочиле во екот на пандемијата. Генералните сознанија се поклопуваа со 

општите впечатоци во јавноста дека правата на текстилните работнички се во 

најголема мера прекршени и дека текстилниот сектор е всушност еден од 

најпогодените сектори од кризата со КОВИД – 19. 

Поради објективноста на споделените информации и искуства во компаниите, 

дел од учесничките на фокус групите одржани на платформата ZOOM се вклучуваа 

под псевдоним и со исклучена камера заради гарантирање на анонимноста на 

фокус групите и креирање на слободен и сигурен простор за искажување на 

мислењето и ситуацијата во текстилните фирми каде се вработени. 

Запознаеност на текстилните работнички со мерките за справување со кризата и 

тврдења за нивна злоупотреба 

Во однос на информираноста на текстилните работнички за мерките за 

справување со последиците од кризата и користење на дел од мерките 

предвидени од страна на Владата на Северна Македонија, најголем дел од 

работничките имале добиено ваучер за домашен туризам од 6.000 денари или 

ваучер од 3.000 денари за купување на домашни производи. Со оглед на 

минималниот износ на плата којашто ја добивале во текот на овие месеци, 

работничките биле задоволни од овие мерки и сметаат дека ваучерите биле 

корисни за покривање на одредени потреби кои ги имаат.  
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Но, покрај овие мерки за поддршка на текстилните работнички, мерките за 

исплата на минималната плата не покажале резултати и работодавците повторно 

изнаоѓале начини за манипулација и заобиколување на предвидената помош. 

Забележано било и недоследно внесување на работните часови, односно 

внесување на помалку работни часови со што работодавците прикажувале загуби 

во работата и исплата на помала плата од минималната. Поради тоа, работничките 

сметаат дека исплатите требало да бидат извршени директно на сметките на 

работничките наместо на сметките на компаниите. 

Во најголем дел од компаниите регресот за одмор К-15 не бил воопшто 

исплатен или бил нецелосно исплатен. Така, најнискиот износ кој бил исплатен за 

К-15 изнесувал 300 денари а највисокиот 3.000 денари.  

Во текстилна компанија од Пелагонискиот регион дошло до блокирање на 

сметката на фирмата поради тоа што отпуштила голем број на работнички во текот 

на пандемијата. Поради тоа, работничките реагирале и биле вратени на работа. 

Исто така, работничките дознале дека нивните потписи биле фалсификувани и се 

обратиле и до Трудовиот инспекторат дека ќе повикаат вештак за потпис доколку 

не се вратат на работа. Поради тоа, се избориле и за одмор за време на Божиќните 

празници што бил прв случај во фирмата.  

За време на пандемијата во повеќе компании секоја сабота била работна. 

Всушност, обемот на работа во најголем дел од компаниите се зголемил и 

работничките доаѓале и во сабота на работа или останувале прекувремено на 

работа, иако ова не им било покриено и исплатено согласно законските 

прописи. Дури, во некои компании работничките морале да исполнат недостижни 

норми (како на пример да сошијат по 110000 парчиња облека на ден). Доколку 

некоја од работничките направила грешка при шиењето се казнувал цел персонал 

и се кратело на платата и на дневниците. Тоа се користело како изговор секој 

месец за дополнително намалување на платите. Иако голем дел од работничките 
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останувале прекувремено на работа и имале зголемен обем на работа за време на 

пандемијата, имало отпуштања во компаниите, а по исплатата на помошта која ја 

зеле компаниите за вработените, истите биле принудувани да ги враќаат на рака 

дел од средствата кои им биле исплатени. Работодавците ги убедувале 

работничките да потпишат и спогодбени откази со цел да не им следува никаква 

дополнителна поддршка. 

Покрај тоа, на вработените на кои им била исплатена минималната плата им 

било кажано да вратат половина од сумата, под изговор дека е потребна дел од 

сумата да се даде за осигурување на работникот, па подоцна со инспекција и 

притисок врз компаниите, работодавците ја исплатиле целосната сума. Платите во 

Вардарскиот регион биле драстично мали и изнесувале 7.000 денари месечно, 

додека последниот месец, односно во декември изнесувала и 6.200 денари за 

полно работно време. Но, се истакна и позитивен пример во Кавадарци каде што 

работодавците во време на пандемија целосно и редовно ја исплаќале платата и 

ги имало сите услови за работа поради тоа што постоела добра соработка и 

здружување меѓу вработените, кои сами се избориле за подобри услови.  

Оценка на почитувањето на протоколите за заштита на здравјето на работното 
место во текстилната индустрија 

По основ на второто клучно прашање тема на дискусија меѓу модераторот и 

работничките беше дали и во колкава мера се почитувале протоколите за заштита 

на работниците во текстилните компании и промени кои се случиле во компаниите 

по почетокот на здравствено-економската криза. За времетраење на кризата во 

најголем дел од компаниите условите биле влошени и имало голем број на 

отпуштања и покрај зголемениот обем на работа, а мерките и препораките за 

заштита при работа воопшто не биле земени  предвид и не биле почитувани.  

Од општите мерки кои беа предвидени за заштита на населението од ширење 

на корона вирусот, како што беа задолжително носење на маски, работа со 
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намален капацитет и држење на растојание од најмалку 2 метри, најчесто овие 

мерки во текстилните погони не биле запазени. Превозот во повеќето градови 

продолжил да се одвива со полн капацитет и без празен простор меѓу седиштата. 

Работничките сами шиеле маски на работа и само на почетокот им биле поделени 

платнени маски за заштита на работното место. Не се вршела редовна 

дезинфекција на погоните и не се поставиле дополнителни средства за 

дезинфекција, освен при контрола од страна на инспекција.  

Кај некои од компаниите мерките биле запазени со тоа што вработените при 

појадок или пауза биле групирани во помали групи од 4 лица, маски се носеле 

постојано и имало простор од 2 метри меѓу машините во конфекцијата. 

Како брз одговор и адаптирање на новонастанатата состојба со корона вирусот, 

голем дел од компаниите ги пренасочиле своите средства и ресурси кон изработка 

на заштитни маски за лице кои биле во дефицит на пазарот и со тоа го зголемиле 

својот обем на работа за време на пандемијата.  

Во Вардарскиот регион имало работнички кои се заразиле за време на 

работењето и кои продолжиле да доаѓаат на работа со што 1/3 од компанијата 

била позитивна на КОВИД-19 поради непочитување на мерките и следење на 

препораките од страна на Министерството за здравство. Мерките за заштита биле 

преземени дури откако вирусот веќе бил проширен во компанијата. Истовремено, 

на оние работнички кои биле заразени и земале боледување, истото не им било 

исплатено или им била скратена поддршката која им следувала. Некои од 

работничките немале здравствено осигурување и биле одјавени пред да бидат 

претходно известени заради што не можеле да ги остварат своите права за 

задолжително здравствено осигурување. Било констатирано дека во Куманово 

биле регистрирани најголем број на прекршоци за време на пандемијата. Исто 

така, во една компанија заболените од КОВИД – 19 биле приморувани да се  

вратат на работа после 10-иот ден на самоизолација, независно дали биле сè уште 

болни од КОВИД-19 или се  излекувани. 
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Голем број на отпуштања биле евидентирани и во Пелагонискиот регион, и оние 

работници кои биле пријавени на определено време биле отпуштени по истек на 

договорот и истиот не им бил продолжен. Работодавците ги убедувале 

работничките да потпишат и спогодбени откази со цел да не им следува никаква 

дополнителна поддршка.  

Една од работничките спомена дека имала проблеми со одјавување, односно 4 

месеци не била одјавена од страна на претходниот работодавец и немало никаков 

одговор од негова страна и поради тоа имала проблеми со префрлување на друго 

работно место. Следствено на тоа и други работнички се надоврзаа на ова 

искуство и се воочи како чест проблем во текстилната индустрија.  

Како механизам за заштита на работничките права во дел од регионите се 

преземале дејствија преку организирање на работничките како параправнички за 

информирање на текстилните работнички и посредување при остварувањето на 

нивните права преку некој од начините за тоа (жалби, ургенции, барања и сл.). 

Предлози од работниците за унапредување на работните услови 

Предлозите кои ги посочија работничките како најефикасни за полесно 

надминување на последиците од кризата, нивна поголема заштита на работното 

место и подобрување на условите за работа беа: 

 Задолжително покривање на трошоци за превоз и храна надвор од платата и 

овие трошоци да не паѓаат на товар на вработените. 

 Носење на мерки за справување со непочитувањето на работничките права и 

законските прописи за намалување на манипулацијата со договорите на 

определено, односно дека овие договори се склучуваат на 1 месец и со тоа 

овие позиции се доста несигурни и минимално платени.  

 Поради сето тоа се сметаат за најдеградирана класа на работници и сметаат 

дека треба да се обрне поголемо внимание при креирањето на овие 

договори. Една работничка истакна дека при самото потпишување на 
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договорот не им следува примерок од договорот и дел од нив не го имаат 

прочитано и не знаат што им следува. 

 Интервенција во Законот за работни односи и да се зајакнат механизмите за 

заштита на работниците. Потребно е и поголем надзор за тоа дали на 

работниците им се исплаќа минат труд, прекувремена работа, празници и 

слично, поради тоа што во моментов мал дел од компаниите ги почитуваат 

овие работи кои се предвидени со Закон. 

 Изнаоѓање на ефикасен начин за водење на евиденција за работни часови. 

Во моментов не се води евиденција за следење на работното време, со што 

се остава можност да се прикаже помалку работно време од она што 

навистина е сработено. 

 Воспоставување на формално и функционално тело како синдикат, поради 

тоа што досегашните тела се пасивни, кои ќе ги застапуваат работничките 

права и ќе им помогнат во остварување на мерките и законите. 

 Промена во структурата на Трудовиот инспекторат, односно лица кои ќе ги 

вршат своите должности согласно законите. Се предложи за поефикасна 

инспекциска служба во едно место да доаѓаат во инспекција лица-

инспектори кои не се по потекло од тоа место или неговите соседни 

населени места. 

 Покачување на минималната плата во текстилниот сектор. 

 Секој месец на вработениот да му следи еден ден за да оди на лекарски или 

на здравствен преглед. 

 Јакнење на инспекциските служби и мерките кои ги предложува Владата да 

почнат да се спроведуваат во практиката на дело, бидејќи моментално 

компаниите не ги  имплементираат. 
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 Задолжително на работниците да им се дава хартиена потврда за годишен 

одмор, договор или слично за да се има конкретно покритие потоа при 

пресметка на плати  и слично. 

Како дополнително прашање упатено кон работничките беше нивниот став кон 

вакцинацијата и дали сметаат дека би требало да имаат приоритет при 

задолжително вакцинирање. Ставовите по ова прашање беа поделени, но 

работничките споделија дека во моментов не располагаат со доволно информации 

за содржината на вакцината и дејствата кои произлегуваат од неа, и поради тоа се 

скептични околу процесот на вакцинирање. Доколку се докаже дека е безбедна, 

сметаат дека вакцината е потребна за непречено функционирање на работното 

место со оглед на тоа што голем дел од нив веќе имаат прележано КОВИД-19 и 

биле заразени на работното место.  

Заклучокот од фокус групите беше дека е потребен  поголем притисок и 

вршење на зачестени контроли и мониторинг кон работодавците од 

компаниите со цел да се променат досегашните практики во 

текстилната индустрија. Врз основа на искажаното, можеме да 

сумираме дека состојбата во текстилните компании е сè уште 

критична и дека се потребни  темелни промени за подобрување на 

моменталните услови во компаниите.  

4.2  НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИТЕ СО РАБОТОДАВЦИ ЗА ЕФЕКТИТЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ 

ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Една од предвидените активности во ова истражување е организирање на 

фокус група со претставници од сопствениците во текстилната и кожарската 

индустрија чија цел беше добивање на слика за индустријата од аспект на 

сопствениците. Во рамките на фокус групата со работодавците беа опфатен 

претставници од повеќе региони. 

Преку организирање на интервјуа со компаниите се истражи колку од 

инвестициите се во набавка на нови машини и унапредување на производствениот 

процес, колку се во инвестициите во развојот на човечкиот капитал во компаниите, 
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колку од инвестициите се за зголемување на производствениот капацитет. Исто 

така, во овој дел од  анализата се  опфати кои мерки донесени од страна на 

Владата на РСМ ги поддржуваат инвестициите во текстилниот сектор и се оцени 

нивниот ефект. 

На 03.02.2021 се одржа фокус група со работодавци од текстилен кластер, 

односно со Управниот одбор, кои доаѓаат од различни региони: Штип, Скопје и 

Делчево. Фокус групата ја сочинуваа 5 работодавци.  

Фокус групата беше спроведена врз основа на однапред утврдени прашања кои 

ќе овозможат создавање на слика за социоекономските ефекти од КОВИД-19 врз 

текстилниот сектор, предизвиците со кои работодавците се соочиле, како тие 

влијаеле врз управувањето со компаниите и како кризата се рефлектирала врз 

самите компании и работници.  

Причината поради која текстилните работодавци беа избрани како целна група 

на овие фокус групи беше за да се добијат сознанија директно од нив и да се 

испитаат нивните ставови, мислења и искуства со кои се соочиле во екот на 

пандемијата. Дополнително, сознанијата од претходно направените фокус групи 

со работниците, ни овозможи да ги споредиме двете гледишта. Така во однос на 

некој аспекти имаше исти ставови. Всушност, и работодавците и работниците 

укажаа на незадоволство од  мерките на Владата како помош при пандемијата, 

како од аспект на нивно објаснување така и од аспект на нивно спроведување, а со 

тоа и од нивниот резултат.  

Последиците од кризата 

Во однос на последиците предизвикани од здравствено-економската криза како 

директна последица беше посочено затворањето на неколку фабрики, а 

останатите требало да ги пренасочат своите средства, ресурси и брзо да го 

реорганизираат производството кон изработка на заштитни маски, заштитни одела 
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и слични производи кои биле во дефицит на пазарот, но истото им овозможило 

работа само во првите месеци од пандемијата.  

Најголем проблем за фабриките било затворањето на западните пазари, 

поточно Германија, што само ја зголемило неизвесноста кога би се вратиле на ист 

обем на производство како пред кризата. Некои од фабриките имале најави од 

модни брендови дека во наредните 6 месеци до година дена нема да имаат 

нарачки, моментално тие работат со претходните нарачки кои сé уште им се во 

магацините, но објаснија дека тоа се фактурира само при извоз. Токму поради 

оваа причина дел од нив не можат да се обврзат на вработување на 

неопределено. Односно, најголем проблем во пандемијата за текстилната 

индустрија е немањето нарачки од странските трговски партнери. Сепак, како 

најпозитивен пример беше истакнато дека се очекува во месец октомври да се 

вратат првите нарачки.  

На почетокот на кризата немало никаков извоз, па оттука немале приходи со 

кои би можеле да ги исплатат работниците. За дел од фабриките најбезбедно било 

да ги затворат, а останатите поради кредитите морале да го задржат бројот на 

вработени, инаку во спротивно ќе била активирана банкарската гаранција поради 

што би биле во ризик да пропаднат и банките да ги преземат.  

1. Став на работодавците во однос на ефикасноста на  мерките на Владата 

за поддршка 

Во однос на мерките предвидени од страна на Владата на Северна Македонија, 

беше констатирано дека постоеле различни критериуми за добивање на  помош 

од Владата и условите на првиот и вториот сет мерки не им одговарале. Сметаат 

дека Владата не се справила најсоодветно со состојбата во текстилната индустрија, 

а помош им била потребна уште пред почетокот на пандемијата. Но сепак, 

истакнаа дека дури и мерките односно помошта да биле подобри, немањето на 

работа односно нарачки останува како голем проблем. 
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Што се однесува до четвртиот сет мерки беше констатирано дека не им следува 

државна помош поради слабите резултати; а за петтиот сет мерки поголемиот дел 

од нив не беа запознаени. Општата констатација беше дека на долг рок покривање 

на 50% од платата на вработените не е одржлива мерка бидејќи фабриките нема 

да имаат капацитет како во 2019 година, а во 2022 година предвидуваат дека 

секоја фабрика ќе има многу помал капацитет бидејќи кризата предизвикала 

гасење на многу оддели. 

2. Иднината на текстилната индустрија и што да се преземе 

По основ на прашањето каде ја гледаат текстилната индустрија во иднина, тие 

сметаат дека најверојатно текстилната индустрија ќе се соочи со недостиг од 

човечки капитал, а како некои од причините кои ги споменаа се: слаб број на 

студенти на факултетите за текстилна индустрија, недостиг од обучени инженери и 

неквалификувани работници кои водат кон ниска продуктивност. Истите причини 

ги наведуваат дека ги земаат превид и при планирање на инвестиции во нови 

технологии, со цел зголемена продуктивност, но сепак сметаат дека потребата од 

обучен кадар кој би ги работел тие машини е огромна. Проблемите со кои се 

соочуваат работодавците од текстилната индустрија постоеле и пред кризата, но 

со кризата истите се продлабочуваат и испливуваат на површина. Како такви 

проблеми ги наведоа намалената ликвидност на компаниите поради авансно 

плаќање на репроматеријалите, законската обврска за исплата на плати до 

конкретен датум, високите трошоци на месечно ниво кои произлегуваат од разни 

банкарски провизии и други основи, како и високите каматни стапки за 

текстилните компании, високата минимална плата за која сметаат дека е вештачка, 

несоодветниот однос од страна на администрацијата и сметаат дека укинувањето 

на плаќање по учинок  влијаело кон намалување на продуктивноста на 

работниците, како и трошокот на компаниите за боледување на вработените.  



 

85 
 

За време на кризата загрозена е ликвидноста на компаниите, 

репроматеријалите се плаќаат авансно, 80% од приходите се директен месечен 

трошок (К15, ставки за вработени),  дури и најуспешните текстилни компании 

имаат профит од само 10%. Воедно, беа споменати и боледувањата на 

вработените (10-15% отсутност на вработени и пред и после кризата со КОВИД-19) 

кои законски ги покрива фирмата, што за нив претставува висок трошок. 

Многупати правото за користење на боледување се злоупотребува, а државата не 

е заинтересирана да има поголема контрола за вистинитоста на боледувањата 

(бидејќи за разлика од соседните земји каде трошокот за боледување на работник 

после 3-иот ден е на државата, во РСМ трошокот е на компанијата до 30-иот ден 

од боледувањето) и на тој начин се создава нееднаквост меѓу вработените кои го 

гледаат тоа како дел да седат дома и се платени, а другите се приморуваат да 

работат прекувремено.  

Работодавците предвидуваат дека дури во 2022 година текстилната индустрија 

може да се врати на приближно ниво на кое била  пред кризата.  

Предлозите кои ги посочија работодавците како најефикасни за полесно 

надминување на последиците од кризата, одржување и подобрување на 

текстилната индустрија беа: 

 Да се направи соодветна анализа за моменталната состојба и потребите на 

текстилната индустрија од тим формиран од претставници на Владата, 

работниците  и работодавците. 

 Да не се создава лоша слика за работодавците во текстилната индустрија, 

како експлоататори. 

 Да се субвенционираат камати, односно 15 илјади евра бескаматен кредит 

според нив не е соодветна помош, бидејќи едно средно претпријатие има 

потреба од 150 до 200 илјади евра за плати, а со 15 илјади евра не можат да 

земат ни материјали за работа. 
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 Да се создадат тренинг-центри за текстилни работници, од каде компаниите 

ќе може да вработуваат соодветен, обучен и квалитетен кадар. 

 Отворање на текстилно училиште во Штип и подобрување и промовирање на 

образованието во трудоинтензивните индустрии. 

 Да се изнајде решение за покачувањето на платите во текстилната индустрија 

да бидат врз основа на зголемена продуктивност преку нови технологии, но и 

зголемена совесност и обука на работниците. 

 Работодавците да го помагаат и стипендираат средното и високото стручно 

образование и истовремено да се формираат тренинг центри од каде ќе се 

повлекуваат квалитетни кадри. 

Врз основа на искажаното, можеме да сумираме дека состојбата во текстилните 

компании е сè уште критична и дека се потребни  темелни промени за 

подобрување на моменталните услови во компаниите. Проблемите постоеле уште 

пред почетокот на пандемијата, но со нејзиното јавување тие дошле до израз. Се 

смета дека е потребна  итна реакција со цел спасување на текстилната индустрија, 

која е извозно ориентирана, бидејќи доколку продолжи кризата компаниите ќе 

бидат принудени да стават клуч на врата, а со тоа и да се затвори  една надежна 

индустриска извозна гранка, која вработува околу 30 000 работници, а тоа би 

резултирало и со зголемување на невработеноста. Може да се заклучи дека 

досегашните мерки не дале посебен резултат, но и дека како извозно ориентирана 

индустрија сепак зависи и од состојбата во западните земји и нивните економии, 

бидејќи главната работа т.е. нарачките потекнуваат токму од таму. Со цел да се 

ублажат последиците од пандемијата врз текстилната индустрија најнапред треба 

да се направи детална анализа за моменталната состојба, односно претрпените 

последици, како и потребите на текстилната индустрија со цел брзо да се реагира 

и да се санираат одредени штети. На долг рок, потребно е подобрување на 

човечкиот капитал со цел да се биде поконкурентен на странските пазари, а со тоа 

и да се обезбедат сигурни работни ангажмани. 
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Како сумирање на сите погоре спроведени истражувања можеме да ги 

приложиме следниве заклучоци: 

 Учеството на текстилната индустрија во периодот од 2015 година до првите 

10 месеци од 2020 година во вкупното индустриско производство на 

Македонија се намалува од 16% во 2015 година, на 12,9% во првите 10 

месеци од 2020 година.  

 Учеството на индустриското производство на подиндустриите на текстилната 

индустрија производство на облека и производство на кожа и слични 

производи од кожа во периодот од 2015 година до првите 10 месеци од 2020 

година се намалува. 

 Учеството на индустриското производство на подиндустријата на текстилната 

индустрија производство на текстил во периодот од 2015 година до првите 

10 месеци од 2020 година се зголемува. 

 Од сезонски прилагодените месечните податоци на индустриско 

производство на подиндустриите: производство на текстил, производство на 

облека и производство на кожа со census X12 за периодот од јануари 2015 

година до декември 2020 година може да се види дека постои изразено 

намалување на индустриското производство во два последователни месеци, 

март и април 2020 година, односно кога беа воведени и во сила строгите 

мерки за движење на населението.  

 Производството на текстил бележи константен пораст во структурата на 

производство во анализираниот период, а значително расте во текот на 2020 

година, кога започнува пандемија со КОВИД -19; 

 Производството на облека и производството на кожа и слични производи од 

кожа во анализираниот период бележат константно опаѓање во структурата 

на производство. 

ДЕЛ 5: ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  
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 Промени во структурата на производството во однос на подиндустриите на 

текстилната и кожарска индустрија. Во 2020 година, кога започна 

пандемијата со КОВИД – 19, се забележува поизразена промена на учеството 

на додадената вредност на подиндустриите во индустриското производство. 

 Вредноста на индексот на увозот на овие подиндустрии во однос на 

претходниот месец (Графички приказ бр. 5 има изразени осцилации во 

првите месеци на започнување на пандемијата, додека во останатиот период 

има стабилни осцилации во неговата вредност. Кај вредноста на индексот на 

извоз на овие подиндустрии во однос на претходниот месец (Графички 

приказ бр. 6) постојат чести поизразени осцилации кај подиндустријата за 

облека, но трите подиндустрии бележат изразени осцилации во првите 

месеци на започнување на пандемијата, слично како и увозот. 

 Нето извозот е со посебни карактеристики кај секоја од подиндустриите 

(Графички приказ бр. 7). Така, нето извозот на подиндустријата облека има 

постепено благо опаѓање во анализираниот период, нето извозот на кожа и 

слични производи на кожа од позитивен преминува во негативен нето извоз 

и нето извозот на подиндустријата текстил има сè помали негативни 

вредности во анализираниот период. 

 Учеството на нето извозот на подиндустријата облека во вкупниот извоз 

(Графички приказ бр. 8) се намалува за 3 пати од 0,15 на 0,05 учество во 

вкупниот извоз. Исто така, учествата на извозот на облека и извозот на 

текстил во вкупниот извоз растат во почетокот од пандемијата, што води кон 

заклучок дека другите индустрии кои влијаат на извозната страна се повеќе 

погодени на почетокот од пандемијата. Од друга страна, учеството на увозот 

на производи од подиндустриите кожа и слични производи на кожа и 

текстилни производи во вкупниот увоз (Графички приказ бр. 9) изразено 

опаѓа на почетокот пандемијата, односно во периодот март – мај 2020 

година. 
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 Бројот на нови невработени лица по основ на одјавување од задолжително 

социјално осигурување кои доаѓаат од текстилната индустрија во првите 

седум месеци од 2020 година е зголемен за 81% во однос на 2019 година. 

 Најголем пораст на нови невработени, во првите 7 месеци од 2020 година, се 

забележува во 5 града и тоа: Битола, Скопје, Прилеп, Тетово и Штип. Во секој 

од наведените градови бројката на нови невработени надминува 1000 лица. 

 Најчест основ за престанување на работен однос во текстилната индустрија, 

пред и за време на кризата, е истекот на договорот на  определено работно 

време. 

 Најголем раст за време на кризата се забележува кај спогодбените 

престанувања, кои во првите 7 месеци од 2020 година пораснале за 124% во 

однос на целата 2019 година.  

  Врз основа на бројот на исплатени плати во текстилната индустрија, 

компаниите од Тетово, Кичево и Гевгелија имаат најголемо ефективно 

намалување на исплати по основ на плати кон своите вработени во јули во 

однос на јануари 2020 година. 

 Драстичен пораст на вкупниот број на нови невработени лица во 2020 година 

и тоа 6793 нови невработени лица, наспроти просечниот стабилен износ 

околу 3000 нови невработени лица, забележан во последните 4 години. Така, 

изразено во релативен износ имаме енормно висок процент на зголемување 

на нови невработени лица (128%) во 2020 година во однос на 2019 година, 

што ни говори за значајно погоден сектор од пандемијата со КОВИД-19. 

 Учеството на млади до 29 година во вкупниот број на нови невработени лица 

останува на просечното ниво од околу 15% и покрај релативниот пораст од 

170% на нови невработени млади лица во 2020 година наспроти 2019 година. 
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 Најголем износ на нови невработени лица се забележува во следниве пет 

општини (вклучувајќи го и Град Скопје): Штип, Тетово, Град Скопје, Прилеп и 

Куманово. 

 Кај младите лица до 29 години, повторно општина со најголем износ на нови 

невработени лица во 2020 година е Штип. Останати општини со значаен 

износ на нови млади невработени лица во 2020 година се: Струмица, 

Радовиш, Прилеп и Кочани. 

 Доминантно најчест основ за прекинување на работниот однос во 

текстилната индустрија, во последните пет години е истекот на договорот на 

определено време. 

 Најголем пораст е забележан по основ отказ на работодавецот и тоа од 173%, 

односно од 345 нови невработени лица во 2019 година, на 947 нови 

невработени лица, во 2020 година. 

 Кај младите лица доминантно  најчест основ за прекинување на работниот 

однос во текстилната индустрија во целиот анализиран период  е истекот на 

договорот на определено време. 

 Кај вкупните нови невработени лица и кај младите лица до 29 години, 

најголем пораст е забележан кај отказот од страна на работодавецот. 

 Во првите четири месеци од оваа пандемија постојат надолни движења во 

бројот на исплатите кон лицата вработени во текстилната индустрија. 

 Бројот на фирми кои припаѓаат во текстилната индустрија и кои ги исплаќале 

своите вработени во месеците март, април, мај и јуни во просек се намалил 

за 2,25% во споредба со истите вредности во претходната година 

 Просечните и медијалните нето примања бележат раст во првите четири 

месеци од пандемијата во споредба со нивните вредности во истиот месец 

во минатата година. 
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 Учеството на бројот на поединци кои имале примања помали од 

минималната нето плата во вкупниот број на вработени во индустријата се 

зголемува во секој месец од пандемијата, во споредба со соодветните 

вредности во 2019 и 2018 година. 

 Просечните месечни примања бележат благ раст за сите доходовни групи, 

освен за групата на лица со највисоки примања. Кај оваа група на лица, 

примањата се намалиле за околу 1%, но сепак битно е да се забележи дека 

најплатените 1% од лицата во текстилната индустрија, земаат над 5 пати 

повеќе од половина од вработените во индустријата (доходовната група 0-

50%). 

 Преку ФИТР по основ на сите спроведени јавни повици и огласи се 

финансирани 18 компании од текстилната и кожарската индустрија. Овие 

компании во моментот кога им биле одобрени апликациите вработувале 

1147 лица. Вкупната вредност на поднесените проекти за кои е одобрено 

финансирање изнесува 2,96 милиони евра од кои 1,46 милиони евра се 

финансирани од самите фирми, а 1,5 милиони евра се финансирани од 

страна на ФИТР. 

 Мерката за поддршка за развој на домашни старт-ап услуги и продукти преку 

ФИТР финансирала  5 компании од текстилната и кожарската индустрија. 

 Вкупно 677 фирми од текстилната индустрија добиле државна поддршка за 

исплата на плати. Ова е 50% од вкупниот број на регистрирани фирми во 

индустријата. Исто така, 8 текстилни фирми сèуште не ја исплатиле 

државната помош. 

 Вкупно 25 767 лица кои биле вработени во фирмите од текстилната 

индустрија добиле државна поддршка за исплата на плати. Ова е 69% од 

вкупниот број на вработени во индустријата. При што, 35 лица се вработени 

во текстилни фирми кои сè уште не ја исплатиле државната помош. 
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 Вкупната дадена државна поддршка за текстилната индустрија изнесува 

околу 745 милиони МКД. Секој вработен во фирмите кои добиле помош во 

просек бил поддржан со 19.810 МКД. Сепак, 282.750МКД од државната 

помош сè уште не се исплатени до вработените.  

 Со финансиската поддршка на инвестициите во текстилната и кожарската 

индустрија се поддржани вкупно 55 компании, а во текот на 2018, 2019 и 

2020 година Владата преку Програмата D9 за поддршка на инвестициите има 

издвоено вкупно 85 милиони денари. 

 Вкупна вредност на поддржаните занаетчии од текстилниот сектор според 

Подмерка III - Субвенционирање на трошоци на занаетчии изнесува 181.525 

денари.  

 Вкупната вредност на поддржаните ММСП од текстилната индустрија според 

Подмерка I –Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија 

изнесува 6,48 милиони денари.  

 Вкупната вредност на поддржаните претпријатија од текстилната индустрија 

за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од 

преработувачката индустрија – развој на деловен субјект, развој на производ 

и развој на пазар Дел II, Област Б, Имплементација на индустриската 

политика, Мерка 1 од Програмата за конкурентност, иновации и 

претприемништво изнесува 288.374 денари. За 2020 година која се 

карактеризира со криза предизвикана од пандемијата со вирусот КОВИД-19 

не се пронајдени податоци за финансиска поддршка по овој основ. 

 Мерката Ковид 1 на бескаматни кредити од РБСМ во вредност од 5,7 

милиони евра се однесува само за микро, мали и средни претпријатија со 

основна дејност транспорт, угостителство и туристички агенции. 
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 Со мерката Ковид 2  за бескаматна кредитна линија во вкупен износ од 8 

милиони евра биле поддржани 20 компании со основна дејност од 

текстилната и кожарската индустрија во вкупен износ од 848.992 евра. 

 Со мерката Ковид 3 за бескаматна кредитна линија во вкупен износ од 31 

милиони евра биле поддржани 84 компании со основна дејност од 

текстилната и кожарската индустрија во вкупен износ од 946.044 евра. 

 Мерката Кредитна линија пет од средства на Европска инвестициска банка 

(ЕИБ) поддржани се 44 компании со основна дејност текстилната и 

кожарската индустрија во вкупен износ од 7.177.630 евра. 

 Вкупната вредност на компаниите од текстилната и кожарската индустрија 

поддржани преку овие кредитни линии изнесува8,97 милиони евра. 

 Вкупно 31 компанија од текстилната и кожарската индустрија ја искористиле 

мерката за ослободување од плаќање месечни аконтации за данок на личен 

доход и данок на добивка за месеците од март до јули 2020 година. 

 Просечното ослободување искористено од страна на компаниите во 

текстилната и кожарската индустрија  изнесува 4.584 денари, додека 

вкупното ослободување преку оваа мерка за овие компании изнесувало 

142.107 денари. 

 Најголем процент на ослободување искористиле компаниите од дејноста 

производство на друга горна облека и тоа 72,1%, додека најмалку 

ослободување искористиле компаниите од дејноста производство на обувки. 

 Одложеното плаќање на ДДВ го искористиле вкупно 366 компании од 

текстилната индустрија, од кои 3 компании спаѓаат во групата на големи 

даночни обврзници. 
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Препораки 

Препораките кои можат да произлезат од спроведените анализи, фокус групите 

и заклучоците се во насока на подобрување на условите во текстилната 

индустрија.  

КОВИД-19 пандемијата имаше несомнено огромен негативен ефект врз 

економските движења во текстилната индустрија во нашата држава. Фактот дека 

се забележани значителни падови во обемот на индустриското производство и 

извозот проследено со огромно намалување на инвестициите покажува дека  

напорите на Владата за намалување на ефектот на пандемијата врз активностите 

во индустријата не беа доволни. Сепак, негативното движење на основните 

индикатори како што се вработеноста, бројот на активни фирми или извозот на 

текстилната индустрија е тренд кој преовладува во изминатите неколку години и е 

независен од појавата на КОВИД-19. Оттука, општиот заклучок на оваа студија е 

дека КОВИД-19 пандемијата единствено го забрза економското слабеење на 

текстилната индустрија. Импликациите од овој резултат се огромни со оглед на тоа 

што индустријата сè уште вработува значителен број од работната сила во 

Република Северна Македонија.  Во овој контекст, идните јавни политики за 

подобрување на состојбата во текстилната индустрија мора да бидат насочени кон 

овозможување на долгорочна одржливост и стабилно враќање во насока на раст и 

развој на технологиите и економските услови за вработените и работодавците. За 

среќа, направените анализи во оваа студија може да служат како појдовна точка за 

развивање на такви јавни политики. Оттука, студијата ја завршуваме со неколку 

препораки кон креаторите на јавните политики. 

I. Наодите од фокус групите покажаа дека е неопходно  јакнење на 

капацитетите на инспекциските служби, посебно да зајакне инспекцискиот 

надзор и контрола над појавите на прекршување на работничките права,  
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дали на работниците им се исплаќа прекувремена работа, работа за време на 

празници, минат труд и слично.  

II. Треба да продолжат напорите за зголемување на висината на минималната 

плата во општеството. Притоа, инспекциските органи да ги зајакнат 

контролите во однос на почитувањето на исплатата на најниската плата и 

другите гарантирани додатоци утврдени со законските акти и колективните 

договори. 

III. Во услови на пандемија треба да продолжат да се стимулираат 

работодавците со економски мерки да не ги раскинуваат договорите за 

работен однос, посебно на ранливите категории на работници. 

IV. Истражувањето покажа дека во услови на кризата со КОВИД-19, примарна 

причина за намалување на вработените и исплатата на платите е 

намалувањето на извозот и генерално економската активност, па затоа е 

неопходно да се препорача надлежните државни органи, стопанските 

комори и синдикатите да поттикнат активности за  надминување на 

констатираните состојби, особено во овие трудоинтензивни индустриски 

дејности. 

V. Треба да зајакнат напорите на државните органи за поефикасно 

обезбедување на социјална и здравствена заштита на работниците коишто во 

услови на кризата со КОВИД-19 остануваат без работа и без соодветна 

социјална егзистенција. Во таа насока треба да се поттикнат невладините 

организации и граѓанските иницијативи да развиваат активности за 

ублажување на социјалната положба, особено на работниците од ранливите 

групи. 

VI.      Анализата на податоците од Агенцијата за вработување заедно со 

анализата од фокус групите покажа дека голем број од вработените не се 

запознаени со своите работни договори. Поради тоа, неопходно е да се 

настојува да се применува пропишаното законско решение кое вели дека 
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при секое склучување на договор на работниците им следува примерок од 

договорот. Со тоа би се придонело работниците да се запознаат со правата и 

обврските од договорот и со начинот на заштитата на своите права.  

VII. Дополнително, потребно е нормативно да се уредат минималните услови 

кои треба да ги понуди работното место со цел да се намалат ризикот и 

опасностите на работното место, посебно во кризни и пандемиски услови, 

како и појасно да се дефинираат обврските на државните органи во нивното 

следење и контрола. 

VIII.      Намалувањето на бројот на исплати и вработени во индустријата, а 

особено за време на пандемијата со КОВИД -19, укажува дека има потреба да 

се поттикне доделување стипендии финансирани од државата и другите 

субјекти за студентите по текстилна индустрија, со што ќе се стимулира 

студирањето на оваа насока и ќе се придонесе да се надмине проблемот со 

недостиг на обучен човечки капитал, односно замена на необуениот кадар со 

текстилни инженери. На тој начин ќе се зајакне професионалноста на 

работниот кадар, што би придонело за прифаќање на нови и напредни 

технологии и би довело до напредок на индустријата. Воедно, треба да се 

настојува да се создаде тренинг-центар за развој на кадри кој ќе овозможи 

континуирана обука и тренинг на овие висококвалификувани профили. 

IX. Истите анализи покажуваат дека текстилните субјекти треба да воспостават 

понепосредна соработка со средните стручни училишта од текстилната 

насока, заради поттикнување, стипендирање и вработување на учениците 

кои ќе запишат и завршат средни стручни училишта. 

X. Да се создаде компонента на финансирање на текстилни компании кои 

произведуваат лон производство (производство за познати брендови) да се 

преориентираат кон производство на сопствен бренд. Со оваа мерка би се 

овозможило зголемување на додадената вредност на текстилната компанија 

во производствениот процес. 
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XI. Податоците од фокус групите покажаа дека отсуството на синдикално 

организирање е една од причините која придонесува за различните состојби 

и неорганизираноста на работниците и отсуството како партнер во 

договарањето. Затоа е потребно да се актуелизира прашањето за синдикално 

организирање и да се искористат искуствата од развиените стопанства. 


