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РЕЗИМЕ 
 

Петтото истражување на перцепцијата за бизнис климата во Северна Македонија е 

направено во периодот од 24 ноември до 9 декември 2020 година. Како и кај минатите 

четири истражувања, целта на истражувањето е да се оцени ставот на компаниите во 

однос на бизнис регулативата, во однос на работата на инспекциските служби, оцена на 

капацитетите и работата на коморите, оцена на деловната клима, како и алатките на 

Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива за поголема 

информираност на приватниот сектор. 

Истражувањето е направено во еден многу турбулентен период во кој се изразени 

политички, економски и социјални превирања, предизвикани од дилемите околу 

добивањето на датум за преговори со ЕУ, вирусна пандемија која освен на здравјето на 

луѓето остава огромни последици и на економијата, намалена вработеност, животен 

стандард, ограничено движење на луѓето и севкупно големи социјални последици. 

Анализата, заклучоците и препораките траба да им дадат информации на надлежните 

органи и организациите кои го поддржуваат бизнисот, кои можат да ги земат предвид при 

градење на политики и регулатива. 

За ова истражување беа поканети над 3000 компании и беа прибрани 543 валидни 

одговори кои се искористени за анализа и изработка на овој документ. Примерокот во 

досегашните анкети бележи постојан раст, освен оваа година, од наведените причини, и 

падот од минатата година изнесува околу 9% во примерокот. 

Анкетата е традиционално спроведена преку Проектот на УСАИД Партнерство за 

подобра бизнис регулатива во соработка со најголемите стопански комори во државата: 

Стопанската комора на Македонија, Стопанска комора за информатички и комуникациски 

технологии – МАСИТ, Стопанска комора на северозападна Македонија и Сојуз на 

стопански комори на Македонија.  

Самиот број на извршени анкети му дава на целиот процес кредибилитет и покажува 

континуитет кој обезбедува добри податоци за анализа. Петта по ред анкета со солиден 

број на одговори е добар материјал кој дава објективна слика во областите каде што се 

прави истражувањето. 

Во досегашните истражувања се бележат претежно позитивни трендови, па така е и во 

најголемиот број на индикатори и за оваа година, но кај голем дел од нив се забележува 

опаѓање и тоа е предизвикано најмногу од факторите споменати како политички, 

економски и социјални. 

Во поглавјата од документот се наоѓаат подетални разгледувања на секое прашање, како 

и вкрстени прашања, и подетално се објаснети трендовите како и можните причини за 

нив. Накусо, резимето од наодите е следно: 

Инспекции 

Низ годините, па и последната, се бележи подобрување на состојбите со работењето на 

инспекциите. Претежно се чувствува мало олабавување на компаниите од постојаниот 

притисок на инспекциите и тоа најмногу од страна на најчестите инспекции како Управата 
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за јавни приходи, Државниот инспекторат за труд и Пазарната инспекција. Се бележи 

натамошен тренд на зголемено користење на опомените наместо санкциите, што е и 

долгорочна цел кај инспекциите да прераснат во институции кои најпрво ќе делуваат 

едукативно и ќе им овозможат на компаниите да се прилагодат на регулативата и да ги 

исправат неправилностите, а дури потоа, доколку не го сторат тоа, да бидат казнети. 

Позитивен тренд се бележи кај роковите кои им се оставени на компаниите да ги 

отстранат неправилностите, а единствен негативен тренд е искажан во врска со 

немањето можност за жалба во втор степен, што остава простор за манипулации. 

Достапност на информации 

Бројот на компаниите кои не ја проверуваат усогласеноста на нивните акти со 

регулативата опаѓа, а сè поголем број на компании покажуваат вистински интерес за 

проверка на усогласеноста на актите со регулативата.  

Одличен е трендот кој покажува дека сите други начини на проверка, како надворешни 

експерти, сопствени вработени, државни институции, бележат голем пад за сметка на 

коморите кои бележат голем напредок во оваа област и сè повеќе се наведени како начин 

за проверка на актите со регулативата.  

Кон ова се приклучува и растот од преку 50% на задоволството од сопственото учество 

на компаниите во процесот на носење на бизнис регулативата, што е една битна 

придобивка од Проектот кој работеше на оваа проблематика во текот на спроведувањето. 

Активности на Проектот 

Овде се разгледуваат алатките на Проектот по години и тоа агрегатниот интернет-портал 

biznisregulativa.mk, листи за проверка на усогласеноста кај инспекциите и креирање на 

позициони документи како заеднички настап на сите комори пред владините партнери во 

механизмите на јавно-приватниот дијалог.  

Сите алатки се функционални и достапни, но и покрај генералниот тренд на 

подобрување, во последната година се бележи пад кај перцепцијата кај сите. Алатките, 

како позиционите документи, листите за проверка на усогласеност, водичите за водење 

бизнис во повеќе области и прегледот на регулативата, се многу корисни. Фактот дека 

Проектот завршува не треба да дозволи овие инструменти, во кои е вложено многу труд и 

знаење, да се запостават и да се намали нивното одржување и користење. 

Работењето на коморите 

Работењето на коморите е оценето преку давање мислење на испитаниците за 

капацитетот на коморите во давањето помош на компаниите при усогласувањето со 

правната регулатива, нивната вклученост во процесот на носење на регулатива и 

функционирањето на Платформата за јавно-приватен дијалог. 

Сите критериуми се позитивни и имаат релативно високи вредности на перцепција. Во 

однос на претходната година се бележи минимален пораст на перцепцијата во однос на 

капацитетот на коморите, минимален пад во делот на вклученоста на коморите во 

процесот на донесување на правна регулатива и малку поголем пад кај запознаеноста со 

Платформата за јавно-приватен дијалог. 
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Доколку е ова само едногодишна криза предизвикана со турбуленциите, во иднина ќе 

треба да се вложат дополнителни напори од страна на коморите за овие многу важни 

параметри и очекувања од страна на компаниите.  

Во делот на критичкиот осврт на компаниите, што би требало да се подобри кај коморите, 

прв приоритет е подобро и навремено обезбедување информации околу правната 

регулатива и втор важен приоритет е подобрување на лобирањето пред институциите. 

Оцена на регулативата 

Ова оцена се прави секоја година, веќе петта по ред, и серијата на податоци дава добра 

слика за мислењето на компаниите за поединечните делови од регулативата. 

Гледано низ призма на минатите пет години, сите области опфатени со регулативата 

бележат подобрување, но најголемото е забележано кај царината, трудовото право и 

јавните набавки. Најмало подобрување се бележи кај секторот Градежништво и кај 

даночната регулатива. 

Бизнис клима 

Целокупната перцепција околу климата за водење бизнис е на ниско ниво и покрај тоа 

што се бележи подобрување во перцепцијата. 

Оваа перцепција се мери преку мислењето на компаниите во однос на поддршката на 

компаниите од страна на државата и преку споредба на климата во другите земји од 

Западен Балкан. 

Поддршката од страна на државата бележи подобрување, но сè уште е на ниски 26% 

задоволство. Ситуацијата со споредбата со други држави е подобра и, според неа, 

перцепцијата дека кај нас има иста или подобра деловна клима е порасната на 55%. 
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ВОВЕД  
 

Анкетата и целото истражување на бизнис регулативата во РСМ има за цел да го открие 

мислењето и перцепцијата на бизнис секторот за соодветноста на регулативата, за 

пристапот до информациите за регулативата, начинот на усогласување на актите со 

правната регулатива, оцена на работењето на коморите, оцена на бизнис климата во 

земјата, оцена на производите на самиот проект Партнерство за подобра бизнис 

регулатива, а сето тоа може да се најаде на интернет-порталот www.biznisregulativa.mk. 

Резултатите од истражувањето се наменети за носителите на политиките и регулативата, 

владата и министерствата, членовите на Собранието како носители на законите, потоа за 

бизнис секторот и нивните претставници во форма на коморите, бизнис здруженијата, 

здруженијата на работодавачи, невладиниот сектор и други можни заинтересирани 

страни. Оваа анализа е добра основа за мерење на досегашните постигнувања и помош 

во креирањето на идните бизнис политики. Врз основа на почетните прегледи, како овој, 

се покажа потребата од имплементирање на натамошни длабински истражувања за точно 

да се идентификуваат причините за незадоволството на бизнис секторот во однос на 

некои прописи и нивната практична имплементација. 

Анализата обезбедува извадоци од истражувањето за кои авторот сметал дека се 

најважни во дадениот момент и тие се разработени и прикажани во овој документ. 

Секако, постои можност за дополнителни истражувања на одговорите во анкетата, кои 

можат да бидат направени дополнително, според барањата на заинтересираните страни. 

Оваа анализа се прави од причина што регулативата е основата врз која се гради и 

функционира една држава и нејзината економија. Колку е регулативата посоодветна на 

условите во државата, толку повеќе постојат можности и шанси државата да напредува. 

Соодветноста на регулативата подразбира не само имање на добри и јасни закони, лесни 

за толкување и без колизии, туку и механизми за нивно доследно и принципиелно 

спроведување. Ова е една од основните забелешки не само од домашните автори, туку и 

на ЕУ во нивните извештаи за РСМ во врска со недоволно доброто спроведување на 

постоечките прописи. Понатаму, капацитетите на институциите за спроведување на 

регулативите се исто така битни, за што повторно ЕУ не дава добри оцени во нивните 

извештаи. 

Регулативите се носат со одредена цел, и потребно е постојано да се проверува дали таа 

цел е постигната. Со секоја регулатива треба да се приложи елаборат за целта, начинот 

на постигнување и механизмите на делување на регулативата кои ќе придонесат за 

остварување на целта. Многу е важно во самиот елаборат да се вградат и мерки со кои ќе 

се мери успешноста на регулативата и степен на остварување на целта. За ова се 

потребни јасни и релевантни индикатори кои ќе овозможат лесно следење на 

планираните промени и цели што се очекуваат со регулативата. За жал, ретки се вака 

дефинирани закони и регулативи, а уште помалку е обезбедено следење преку мерливи 

индикатори кои ќе укажат дали регулативата води кон посакуваната цел или оди во некоја 

друга насока. 

За одредена регулатива да биде соодветна, важен е и начинот на нејзиното носење и 

процесот на подготовка и предлагање. Доколку регулативата е подготвена зад затворени 

http://www.biznisregulativa.mk/
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врати, во кабинетите на министрите, без учество на бизнис секторот, но и на социјалните 

партнери, синдикатите и претставниците на работниците, многу е веројатно дека таквата 

регулатива нема да ги постигне очекуваните цели, ако се воопшто јасно поставени. 

Праксата укажува дека голем број на закони се носат по скратена постапка при што не 

постои вистинска можност на бизнис секторот да го искаже својот став. Друго е 

прашањето колку самиот бизнис сектор е во можност да направи соодветна анализа на 

соодветноста на предложените закони и дали располага со доволен капацитет за тоа. За 

да се надмине таа слабост на поединечните компании, формирани се коморите како 

претставници на бизнис секторот кои имаат изградени професионални капацитети кои 

можат да се справат со масивната регулатива и да го застапуваат бизнис секторот на 

најдобар можен начин и, секако, навремено да ги комуницираат промените со 

компаниите. Доколку бизнисот не е задоволен од прописите, тоа значи дека нивниот глас 

не е соодветно пренесен на креаторите на политики, мерки и прописи, и дека нивните 

интереси не се претставени на вистински начин. 

Ние се наоѓаме во претпристапна фаза во однос на ЕУ и вршиме усогласување на голем 

број закони и регулативи според европското законодавство и тука сè почесто се 

поставува релевантното прашање дали така усвоените закони по европски терк се и 

најдоброто решение, според специфичните услови кои владеат во РСМ. 

Во секој случај, неопходно е во процесот на креирање на регулативата, бизнис секторот 

да биде силно вклучен во дискусијата и расправата околу регулативата. Особено важно 

за овој процес е комуникацијата помеѓу компаниите и коморите и самите комори помеѓу 

себе, бидејќи усогласеното мислење и ставовите на коморите се клучни за ефективен 

процес на преговарање во постапката на носење на законите. Оваа анализа покажува до 

одреден степен и задоволство на компаниите од работата на коморите и треба да биде 

прв сигнал дека коморите треба почесто да прават испитување на задоволството на 

членовите и да ги нотираат нивните забелешки на работењето на коморите со цел да се 

искористат за соодветно организирање на коморите. Коморите треба постојано да го 

подобруваат свето работење и да ги унапредуваат механизмите за подобро влијание на 

бизнис секторот врз регулативата. 

Регулативата треба да биде стабилна, да е предвидлива и да не трпи постојани промени, 

бидејќи тоа е многу збунувачки за компаниите кои тешко можат да се прилагодат и да ги 

планираат свои потфати и инвестиции. 

За да се осигури дека компаниите се придржуваат кон регулативата, потребна е контрола 

и таа е обезбедена од страна на бројните инспекции. Инспекциите вршат многу важна 

функција на заштита на општото добро, на државата, на самите компании, но и на 

граѓаните и животната средина. Инспекциите не треба да бидат гледани како наметнати 

институции, надвор од системот, туку треба да бидат во хармонија со бизнис секторот. 

Важно е и компаниите и инспекторите да бидат добро информирани за регулативата која 

ја спроведуваат. За инспекциите е важно да имаат добри бази на податоци кои ќе им 

овозможат добро планирање на надзорите бидејќи ниту една инспекција нема капацитет 

постојано да ги контролира сите компании, па е потребно да се прават приоритети врз 

база на пресметка на ризик. Со така направени планови, инспекциите ќе ги распоредат 

своите капацитети на оптимален начин и ќе ги посетуваат оние компании кои се во ризик, 

додека компаниите кои ги почитуваат правилата, ќе се посетуваат многу поретко. 
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Овој документ, во еден дел, се осврнува на функционирањето на инспекциите и на 

перцепцијата на компаниите за принципите на работа на инспекциите, како степен на 

казнивост наспроти изрекување на опомена, едукација на компаниите наместо санкција. 

Во другите делови на документот се зборува за деловната клима и споредба со земјите 

од опкружувањето, при што компаниите даваат свое видување за споредбата. 

Во секој случај, документот е во најголем дел анализа на анкетата, додека другите 

коментари се слободно мислење на авторот и не се дадени врз база на подлабоки 

секторски анализи, статистики или детални анализи на предметните прашања. Овој 

документ е доминантно анализа на одговорите од анкетата, тој не може да ги лоцира 

вистинските причини за добиените мислења од прашалниците и да понуди соодветни 

решенија. Од тие причини, потребно е, во наредниот период, за секој дел од регулативата 

анализирана во оваа студија да бидат направени дополнителни активности кои целосно 

ќе ги откријат причините за перцепциите, како и да утврдат дали перцепциите на 

испитаниците имаат реална основа или се само субјективни мислења. 
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МЕТОДОЛОГИЈА 
 

Годинешново истражување е петто по ред во серијата истражувања кои имаат за цел да 

обезбедат одговори кои претставуваат перцепција на испитаниците од бизнис секторот. 

Првото истражување е направено во 2016 година и податоците од таа година се 

користени како базни податоци со кои се споредувани подоцнежните истражувања.  

Во текот на годините е увидено дека некои прашања не се повеќе релевантни и се 

заменети со нови или укинати, а, пак, некои нови се додавани во текот на годините, така 

што бројот на прашањата во истражувањата не е еднаков и за некои прашања не постојат 

податоци од поранешни години. Сепак, основната структура на листата на прашања во 

анкетата е конзистентна во сите години и е насочена кон добивање на одговори за ист 

вид на проблематика. Оваа година прашалникот има 36 прашања, од кои две се отворени 

прашања кои бараат од испитаниците нивни мислења, предлози и сугестии, додека 

другите се класични затворени прашања со избор на понудени одговори. 

Прашањата во посебни поглавја се анализираат во нивната генеричка форма и многу од 

нив се проверуваат со други критериуми, како што се големината на компанијата и 

секторот на делување. Сите прашања се обработени низ временска серија од почетокот 

до денес. 

Како и претходно, за анкетата е користен системот ЕС-ПАИ кој е интернет-статистички 

софтвер за прибирање и анализа на податоците. Самиот систем е надградуван во текот 

на годините и во поновата верзија обезбедува поквалитетен преглед на податоците и 

олеснета анализа. Софтверот обезбедува целосна анонимност на испитаниците која 

придонесува за зголемена објективност на нивните одговори. Оваа година прашањата 

беа испратени на повеќе од 3000 компании и беа прибрани 543 комплетни прашалници 

кои се користени за анализа. 

Прашалникот беше испратен до компаниите на три различни јазици: македонски, 

албански и англиски.  

Мора да се напомене дека анкетата е правена во услови на врвот на кризата со КОВИД-

19 пандемијата и, секако, таквата ситуација имаше влијание како на бројот на 

одговорените прашалници, примерокот, но и врз одговорите на компаниите и овој факт 

треба да биде земен предвид при читањето и толкувањето на резултатите од анкетата. 

Користени податоци 
 

Оваа оцена на бизнис регулатива се спроведува од 2016 година и е петта по ред што 

овозможува добар увид во состојбите кои се предмет на истражувањето. Прибирањето на 

податоците и нивната анализа се направени во периодот од 24 ноември до 9 декември 

2020 година. Во самото истражување, како и минатите години, зедоа учество четирите 

главни бизнис комори во Северна Македонија. 

Примерокот од оваа година е минимално намален во споредба со претходната година, 

но, секако, дава добра основа за анализи и заклучоци. Самата структура на примерокот 

според својата географска распространетост, структурата на секторите и големината на 
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фирмите, во голема мера содејствува со реалната структура на македонската економија и 

тоа дава за право да се каже дека заклучоците изведени со анализата на одговорите на 

испитаниците се објективни и обезбедуваат реална слика на состојбите. 

Статистичкото значење на резултатите се зголемува од година во година, со 

зголемувањето на бројот на серијата на податоци која се зема предвид при обработката 

на податоците. Со зголемениот број на испитаници во сите години, кои го искажуваат 

своето мислење во подолг временски период, секако, се добиваат порелевантни 

статистички податоци, а со тоа и порелевантни информации за состојбата во бизнис 

средината во државата. 

 

1. Број на учесници во анкетата 
 

Истражувањето започна во 2016 година со 177 учесници и својот максимум го оствари во 

2019 година со 596 испитаници. Се бележи значителен раст за сите претходни години, но 

поради тековната ситуација со пандемијата на Ковид 19, во 2020 година растот е сопрен и 

бројот е намален на 543 испитаници.  

 

Растот на примерокот, прикажан во проценти, е следен:  

Година  Број на испитаници Верижен индекс Базичен индекс 

2016 177 0 0 

2017 387 219% 219% 

2018 518 134% 293% 

2019 596 115% 337% 

2020 543 91% 307% 

 

2. Локација на компаниите 
 

Во оваа година, како и во претходните, огромно мнозинство на испитаниците е од 

Скопскиот Регион кој во примерокот учествува со повеќе од 44%. Сите други региони, 

освен Југоисточниот, се приближно еднакви во примерокот, со мали разлики. Оваа 

177

387

518
596

543

2016 2017 2018 2019 2020

Број на учесници во анкетата
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состојба е сосема очекувана имајќи ја предвид самата економска структура во државата, 

каде што најголемиот број компании се лоцирани во Скопскиот Регион.  

   

Гледајќи ја структурата на учество на регионите во изминатите години, очигледно е 

доминантното учество на Скопскиот Регион. Во изминатите две години, речиси над 

половина од испитаниците биле од овој регион, што укажува и на големото влијание на 

овој регион во конечната структура на одговорите на прашањата и нивната 

интерпретација. 

Другите региони, со помали промени, во текот на годините го задржуваат статусот на 

учество во примерокот, без значителни промени кои би имале поголемо влијание врз 

анализите. 

 

 

44,38%

11,79%

9,39%

8,29%

8,10%

7,18%

7,18%

3,68%

Скопски

Полошки

Вардарски

Пелагониски

Источен

Југозападен

Североисточен

Југоисточен

02. Локација на компаниите: 
(според планските региони)

7% 4% 3% 3% 4%
6% 14%

9% 9% 7%
5%

5%
1% 8% 7%

10%
8%

7%
7% 8%

6%
5%

6%
4% 8%

6%
9%

7%
5%

9%

17% 9%

15% 9%

12%

43% 45% 52% 55%
44%

2016 2017 2018 2019 2020

02. Локација на компаниите: 
(според планските региони) 2016-2020

Скопски

Полошки

Вардарски

Пелагониски

Источен

Североисточен

Југозападен

Југоисточен
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3.  Години на постоење на компаниите 
 

Структурата на староста на компаниите - учеснички во оваа анкета, покажува дека 

најголем дел од испитаниците се постари компании, кои имаат искуство и можат 

релевантно да го искажат своето мислење по дадените прашања. 

 

Околу 27% од испитаниците се помлади од 5 години. Останатиот дел од 73% се компании 

постари од пет години и во овој дел се застапени сите други категории на старост, што 

укажува на разноликост на примерокот и обезбедува релевантни искази. 

 

4. Дејност на компаниите 
 

Разноликоста на дејностите на компаниите - учеснички во анкетата е добра и може да се 

каже дека се опфатени најзначајните сектори, специфични за македонската економија. 

Покрај агрегатната група под назив – друго, која опфаќа повеќе сектори и има најголем 

удел во примерокот - 39%, најзастапени се компаниите од ИКТ секторот со 20% и 

градежништвото со 14,2%. 

9,21%

17,86%

21,36%

16,94%
14,36%

12,71%

7,55%

1 или 
помалку 

од 1 
година

2-5 
години

6-10 
години

11-15 
години

16-20 
години

21-29 
години

Повеќе 
од 30 

години

03. Години на постоење на компанијата
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По години, може да се види дека примерокот се менувал од аспект на структурата по 

дејност, но агрегатниот поим „друго“ го држи приматот во сите години и тоа со најмали 

30% во базната 2016 година, до 51% во 2017 година. ИКТ, земјоделството и 

градежништвото се сектори кои наизменично се менуваат во водството пред останатите 

сектори, но во сите години е забележливо учеството на сите сектори, што дава право да 

се каже дека бизнис секторот е добро претставен во самиот примерок на истражувањето. 

 

 

38,86%

20,07%

14,18%

10,87%

8,29%

7,73%

Друго

ИКТ

Градежништво

Текстил

Земјоделство

Туризам

04. Во која област Вашата компанија врши 
дејност?

12%
19% 20%

15% 14%

20% 8% 6%
7% 8%

8%

7% 4% 9% 11%

18%

10%
10%

15%
20%

11%

6% 11%

10%

8%

30%

51% 49%
44%

39%

2016 2017 2018 2019 2020

04. Во која област Вашата компанија врши дејност?

Градежништво Земјоделство Текстил ИКТ Туризам Друго
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5. Учество на компаниите според нивната големина 
 

Како и кај другите аспекти, големината на компаниите - учеснички е важен показател за 

реалното отсликување на состојбите во економијата и може да се каже дека структурата 

на примерокот е слична со статистичките податоци од ДЗС1 во врска со структурата на 

економијата според големината на компаниите. 

 

Во врска со претходниот период, забележлив е падот на учеството на големите и 

средните фирми, за сметка на растот на малите и микро фирми. Ова значи дека 

ставовите и заклучоците повеќе ќе ги отсликуваат мислењата на малите и микро 

фирмите, што секако треба да се земе предвид при користењето на анализите и 

креирањето на идни политики. 

                                                           
1 Државен завод за статистика – состојба 2019 

Бр. на вработени 0 или без податок 1-9 10-49 50-249 250+ Вкупно 

Бр. на компании 7.565 61.265 5.448 1.404 232 75.914 
 

Процент 10,0% 80,7% 7,2% 1,8% 0,3% 100% 
 

 

39,4% 39,8%

18,2%

2,6%

Микро Мало Средно Големо

05. Која е големината на Вашата компанија?
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6. Промени во бројот на вработените 
 

Состојбите со промената на бројот на вработените укажуваат на тоа колку испитаниците 

успешно се справуваат со предизвиците на пазарот и другото опкружување. Ова е важно 

за истражувањето за да се утврди статусот на успешноста на компаниите, дали се повеќе 

успешни или неуспешни компании, според промените на бројот на вработените.  

Податоците покажуваат дека во последните 5 години, најголем број, 37% од 

испитаниците, немале промени во бројот на вработените, 33% со соочиле со намалување 

на бројот и 30% имале зголемен број на вработени. 

 

Интересно е да се види како промената на бројот на вработените е претставена во однос 

на големината на фирмите: 

26,0%

47,0%
33,0%

42,3% 39,4%

41,0%

28,0%
42,0%

38,3% 39,8%

25,0%
18,0% 20,0% 16,3% 18,2%

8,0% 7,0% 6,0% 3,2% 2,6%

2016 2017 2018 2019 2020

05. Која е големината на Вашата компанија? 
2016-2020

Микро Мало Средно Големо

29,65%

33,33%

37,02%

Бројот на вработени е зголемен

Бројот на вработени е намален

Бројот на вработени е непроменет

06. Дали во последните 5 години се менувал 
бројот на вработени во Вашата компанија?
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За 2020 година, најголемо зголемување на бројот на вработени се бележи кај големите 

компании и тоа е најверојатно резултат на големите предизвици со кои се соочуваат 

компаниите не само во државата, туку секаде во светот. По сè изгледа дека отпорноста 

на големите фирми е поголема во услови на ваква криза со вирусно-пандемиски причини 

и последици. Дури 64% од големите фирми одговориле дека го зголемиле бројот на 

вработени. Кај малите и средните се бележи најголем пад на бројот на вработени и тоа 

преку 40%. Севкупно, кога ќе се споредат категориите, најголем број испитаници имале 

раст на бројот на вработени, потоа втора категорија е пад на вработените и последно е 

непроменет статус. 

Добро е да се прикажат промените кај бројот на вработените по различни сектори и од 

таа причина графиконот подолу објаснува кои сектори се помалку, а кои сектори се 

повеќе засегнати со кризните состојби. 

Најголемо намалување се бележи кај секторите текстил 47%, потоа градежништво 44% и 

земјоделство 42%. 

Најголем раст се бележи кај ИКТ секторот каде што дури 56% од испитаниците се 

изјасниле дека имале зголемен број на работници во последните пет години. Најмал број 

од испитаниците се изјасниле дека имаат зголемен број работници во текстилниот сектор 

- 8%.  

Ова е јасна индикација каде треба да се насочат напорите за инвестиции и создавање 

кадри кои ќе можат да го следат растот во ИКТ секторот и дека за големиот 

традиционален текстилен сектор треба да се изготвува стратегија за замена со нови 

сектори, кои ќе бидат значајни во иднина, како ИКТ, туризам (по завршувањето на 

пандемијата), развој на модерен транспорт и слични сектори со висок раст и висока 

продуктивност. 

20,56%

35,19%

32,32%

64,29%

21,50%

40,74%

43,43%

28,57%

57,94%

24,07%

24,24%

7,14%

Микро

Мало

Средно

Големо

06. Дали во последните 5 години се менувал 
бројот на вработени во Вашата компанија, 

според големината на компанијата?

Зголемен Намален Непроменет
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Во однос на претходните години се бележат трендови на намален број на компании со 

зголемен број на вработени и тоа од 48% на 30%. Бројот на компании со непроменет број 

на вработени е релативно стабилен без поголеми промени и се движи од 32% до 37% и, 

конечно, кај компаниите кои бележат пад во бројот на вработените се препознава тренд 

на двојно зголемен број на овие компании и тоа од 16,5% на 33,3%. 

 

Трендовите покажуваат дека имало раст на вработените до 2018 година, а потоа се 

бележи пад во двете последователни години, така што имаме пад на зголемувањето, а 

раст на намалувањето на вработените, што се однесува за последните пет години. 

  

28,6%

20,0%

8,5%

56,0%

26,1%

44,2%

42,2%

47,5%

18,4%

27,5%

27,3%

37,8%

44,1%

25,7%

46,5%

Градежништво

Земјоделство

Текстил

ИКТ

Друго

06. Дали во последните 5 години се менувал 
бројот на вработени во Вашата компанија, 

според видот на дејноста?

Зголемен Намален Непроменет

47,80%

29,65%
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33,33%35,66%
37,02%
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06. Дали во последните 5 години се менувал бројот 
на вработени во Вашата компанија, по години?

Зголемен Намален Непроменет
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ИНСПЕКЦИИ 
 

Инспекциите се столбот на заштитата на граѓаните, државата и правните лица, од 

девијантни појави кои се јавуваат кај компаниите. Ефективноста на инспекциите во многу 

придонесува за почитување на регулативите и овозможување еднакво место за 

конкурентен натпревар помеѓу компаниите. Од тие причини, тие се од огромно значење за 

секоја економија и за обезбедување на демократија преку создавање на еднакви услови 

за сите, без селективен пристап. 

Во последниве години се направени големи напори за модернизација на инспекциските 

служби и за обезбедување на системи за соработка помеѓу нив, користење на бази на 

податоци, едукација на компаниите и тоа сè со цел намалена потреба од долги и напорни 

посети на инспекторите на фирмите. Освен тоа, направени се и законски измени кои 

овозможуваат пристапот, од заканувачки и казнувачки, да се промени во опоменувачки и 

едукативен, со надеж дека целта која треба да се постигне со работењето на 

инспекциските служби ќе се постигне во поголем обем. 

Од направените анализи подолу, може да се заклучи дека постои голем напредок во 

работењето на инспекциите и дека тоа е резултат како на изменетата законска 

регулатива, така и на бројните напори на релевантните субјекти, спроведени проекти и 

формирањето на Инспекциски совет кој ја врши улогата на фацилитатор на работењето 

на инспекциските служби. 

Како прво, според одговорите на испитаниците може да се заклучи дека бројот на 

надзорите е намален, дека е зголемен бројот на компаниите кои не биле субјект на 

надзор и дека фреквенцијата на надзорите е намалена. 

Најчести контроли кои се правени во последните пет години се оние од страна на 

Трудовиот инспекторат, УЈП, Безбедност и здравје при работа и Пазарниот инспекторат. 

Едно од најважните прашања од овој дел се однесува на видот на казните изречени од 

страна на инспекциите и со задоволство можеме да заклучиме дека напорите вродиле со 

плод и дека казнувањето наспроти опомена бележи драстично подобрување.  

Во делот за перцепцијата околу оставениот рок за отстранување на неправилностите се 

бележи негативен тренд. Делот на испитаниците кои се задоволни со оставениот рок се 

намалува наспроти оние кои се незадоволни со должината на оставениот рок за 

отстранување на неправилностите. Негативен е трендот и кај перцепцијата дека не им е 

оставено право на жалба на казнетите компании. Но, имаме позитивен тренд кај 

перцепцијата на веднаш изречени казни, без оставен рок за усогласување, кој е намален. 

Како најголеми проблеми идентификувани од страна на испитаниците се посочени 

инсистирањето да се најде неправилност, долгото траење на надзорот, 

непрофесионалното однесување на инспекторите, недоволните капацитети на 

инспекторите и недоволната информираност на компаниите. 

Подолу, во рамките на овој дел, се прикажани подетални анализи на прашањата 

релевантни за делот на работењето на инспекциите. 
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7. Колку пати во текот на последните 5 години Вашата компанија била 

предмет на инспекциски надзор? 
 

Според одговорите на испитаниците може да се утврди дека постои позитивен тренд во 

делот на инспекциите. 

 

Од податоците за последните три години, евидентно е дека бројот на инспекциите кај 

субјектите под надзор се намалува, и тоа во сите групи. Обратно, пак, бројот на одговори 

дека компаниите не биле субјект на надзор се зголемува. Ова значи дека инспекцискиот 

притисок врз компаниите полека се намалува и дека инспекциските служби имаат методи 

за селекција на компании кои ги исполнуваат законските обврски и нема потреба од нивна 

постојана контрола. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1-3 пати

4-6 пати

7-10 пати

10 +

Не сме биле субјект

07. Колку пати во текот на последните 5 години Вашата 
компанија била предмет на инспекциски надзор, по 

години?

2018

2019

2020
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Вршејќи споредба по сектори, очигледно е дека најголем број на инспекции се групирани 

во категоријата „1-3 пати“ и тоа во сите сектори. Секторот Туризам е под зголемена 

инспекциска контрола и тоа може да се припише на годинешниве  случувања со 

пандемијата на Ковид 19 која предизвика големи ограничувања, особено во секторот 

Туризам, кој беше под засилена контрола. Но, сè уште може да се види дека во 

категоријата на посети од „4-6 пати“, имаме висок степен на одговори кој се движи од 16% 

до 27%, што сè уште претставувависок процент. 

 

8. Која инспекциска служба/од која област/закон најчесто вршела контрола 

во Вашата компанија во текот на последните 5 години? 
 

Според видот на спроведените контроли, во сите години на извршени анкети, стабилно 

води УЈП, пред инспекциите за труд, Пазарната инспекција и Безбедност при работа. 

Ваквата појава е сосем логична имајќи го предвид опфатот на субјектите под надзор под 

овие инспекциски служби. Буквално сите компании се идентификувани како субјекти под 

надзор на овие инспекции и тие се така поставени да вршат најголем број на инспекциски 

надзори. Сите други имаат поограничен опфат на субјекти под надзор и се зависни од 

нивната дејност. На пример, за животна средина се опфатени само оние кои имаат 

некакво влијание врз животната средина, Царинската управа контролира само компании 

кои се занимаваат со меѓународна трговија, АХВ контролира субјекти кои се занимаваат 

со храна и сл. Најмалку вршени контроли се оние од страната на Државниот архив и од 

страна на Министерството за економија, а во врска со доделени концесии.  

39%

44%

31%

30%

36%

37%

27%

16%

22%

16%

26%

16%

4%

9%

7%

4%

5%

3%

4%

9%

3%

4%

14%

5%

Градежништво

Земјоделство

Текстил

ИКТ

Туризам

Друго

07. Колку пати во текот на последните 5 години Вашата 
компанија била предмет на инспекциски надзор, по вид на 

дејност?

1-3 пати 4-6 пати 7-10 пати 10 +
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Ако ги разгледуваме по дејност, најчесто вршени контроли на примарните инспекторати 

се совпаѓаат со генералните резултати. Имено, кај сите сектори примарна е контролата 

од Трудовата инспекција (просек 21,39%), потоа од УЈП (просек 15,59%), додека 

Пазарната инспекција и Инспекцијата за безбедност и здравје се движат околу 10%.  

Пазарниот инспекторат има различен степен на посетеност на испитаниците, и тоа, 

најмногу во секторот Туризам 18,29%, потоа во секторот Земјоделство, па агрегатниот 

сектор „Друго“ и забележливо најмалку во секторот ИКТ. 

ДИТ, делот за безбедност и здравје при работа, најголем фокус става врз 

градежништвото со 17,73%, што е сосема разбирливо според видот на дејноста и 

ризиците кои се јавуваат кај овој вид на дејност. Многу блиску до секторот Градежништво 

е секторот Туризам со 15,85% посетеност и е многу повеќе од секторот Текстил кој 

бележи бројка од само 8,74%. 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

УЈП

Државен Инспекторат за Труд

Пазарен Инспекторат

ДИТ - безбедност и здравје при работа

Друго

Државен Инспекторат за Животна Средина

Царинска Управа

Агенција за Храна и Ветеринарство

Земјоделски Инспекторат

Државен Инспекторат за Техничка Инспекција

Државен Инспекторат за Градежништво и …

Дирекција за Заштита на Лични Податоци

Управа за Финансиска Полиција

Дирекција за Заштита и Спасување

Министерство за Економија (концесии)

Државен Архив

8. Најчесто вршени контроли во текот на последните 5 години

2017

2018

2019

2020
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За да се добие целосна слика за вршењето контроли во последните пет години, важно е 
да се разгледа и нивната распространетост според големината на компаниите. 
 

 
 
 

И според оваа анализа, Инспекторатот за труд е најактивен и тоа независно од 
големината на компанијата. Веднаш по ДИТ следува УЈП, со тоа што најмал број 
контроли се направени врз микро и малите компании.  

Пазарниот инспекторат има главно воедначен пристап кон компаниите, независно од 
нивната големина, за разлика од инспекциите за безбедност и здравје при работа каде 
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Друго ИКТ Градеж Текстил Земјодел Туризам

8. Најчесто вршени контроли во текот на последните 5 години, 
по дејност
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што се забележува изразен тренд за зголемување на контролите со растот на 
компанијата или, колку е поголема компанијата, толку е поголем бројот на контроли. 

 

9. Дали ви била изречена санкција/мерка? Доколку да, каква била таа 

санкција/мерка? 
 

Испитаниците јасно изјавиле дека опомената и глобата се двата најприменувани 
инструмента од страна на инспекциите и дека тоа е така сведочат сите пет години колку 
што се спроведува оваа анкета. Другите инструменти се присутни, но не во голема мера, 
а најмалку е застапена конфискацијата на имот. 

 

Да погледнеме подетално како се движат трите категории по години.  

Највисоко рангирана категорија е дека не била изречена никаква санкција, што значи дека 
субјектот немал неправилности во работењето. Трендот укажува на пад и влошување на 
ситуацијата, па така, низ годините паѓа најниско на 37% во 2018 и конечно во 2020 е пак 
на 40%. Вкупно, тоа е намалување од 52% на 40% што е пад од 12 процентни поени за 5 
години. Во пракса тоа значи дека се зголемува бројот на субјекти кои имаат 
неправилности и дека во 2020 година на 60% од субјектите им е изречена некој вид на 
казна или опомена. 

Категоријата опомена бележи зголемување од 21% во базната 2016 година до 40% во 
2020 година. Ова е речиси двојно зголемување и голем успех на напорите за промена на 
ставот на инспекторите, најпрво да опоменуваат, па потоа да казнуваат.  

40%

34%
38%

30%

21% 20%
18%

24%23%

28%

40%

48%

37%

47%
52%
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9. Дали Ви била изречена санкција/мерка во последните 5 
години? Доколку да, каква била таа санкција/мерка?

Опомена Глоба Не ни била изречена санкција
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Категоријата глоба бележи пад, што е во согласност со претходното, дека расте бројот на 
опомени. Почетните 28% во базната 2016 година се намалуваат на 20% во 2020 што 
укажува на позитивен тренд во казнената политика на инспекторатите. 

Оваа е многу значајна појава која оди во прилог на компаниите и која укажува на 
радикални промени во пристапот на инспекциите. Казната веќе не е примарен инструмент 
и цел на инспекцијата, туку сега е опомената, едукацијата и форсирањето на компаниите 
да се организираат на начин соодветно на законот, без казни кои можат значително да 
влијаат на работењето на компаниите. Ова може да се припише на измената на 
прописите во делот на инспекциите, но и на работата и напорите на бројните проекти во 
оваа област како и на Инспекцискиот совет кој ги насочува и упатува инспекциите повеќе 
кон едукација, отколку кон казнување на компаниите. 

Трендот укажува дека овој начин на работење на инспекциите ќе продолжи и понатаму и 
дека компаниите ќе имаат покомфорна положба во делот на прилагодување кон 
регулативата. 

Ова, исто така, може да се заклучи и кога правиме анализа на изречените казни според 
големината на компанијата.  

Очигледно е дека микро компаниите се најмалку казнувани. 75% се изјасниле дека не им 
била изречена санкција. Процентот на неказнивост се намалува кај малите на 49%, кај 
големите на 44% и најголем степен на казнивост е кај средно големите компании. 

Од аспект на изречена санкција глоба, микро фирмите повторно се во најповолна 
позиција - само 5% се изјасниле дека биле казнети, големите 11%, малите 12% и 
средните најмногу, 27%. Очигледно постои голема разлика помеѓу казните на фирмите од 
аспект на нивната големина. 

Опомената како најпосакувана опција е најмалку застапена кај микро фирмите, потоа кај 
малите со 29% и кај средните и големите приближно исто - 33% и 34%. 

Соодносот на глобата наспроти опомената варира според големината на компаниите. Кај 
големите компании овој сооднос е најповолен - на секоја една казна биле изречени 3 
опомени. Кај средните компании овој однос е најлош - на секоја една казна се изречени 
само 1,3 опомени. Кај малите компании овој сооднос значи дека на секоја една казна се 
изречени 2,4 опомени и кај микро компаниите соодносот е поволен - 1 наспроти 2,9. 

 

  Опомена Глоба Не била изречена санкција Сооднос опомена/ глоба 

Микро 15.8% 5.4% 74.8% 2.9 

Мали 29.2% 12.3% 48.7% 2.4 

Средни 34.5% 26.7% 33.6% 1.3 

Големи 33.3% 11.1% 44.4% 3.0 
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10. Доколку при надзорот била утврдена определена неправилност, дали 

Ви бил даден рок за нејзино отстранување или веднаш сте биле санкционирани? 
 

Анкетата од оваа година укажува дека најголем број испитаници - 57%, изјавиле дека им 
бил оставен рок за отстранување на утврдените неправилности, а само 13% биле веднаш 
казнети. 

Во споредба со минатите години, евидентен е трендот на намалување на праксата за 
изрекување на казна веднаш и тоа од 2017 со 21% на 13% во 2020, што е значително 
намалување од 36%.  

Доминантната категорија на одговор дека бил оставен рок за усогласување, бележи пад 
од почетните 67% на 57% во 2020 година, што е пад од 15% во однос на базната година. 
За разлика од претходната категорија, следната категорија која укажува дека бил оставен 
рок, но недоволен за отстранување на неправилноста, бележи значителен раст од 10% во 
базната година, на 215 во 2020 година што претставува раст од 115%. И уште еден 
неповолен тренд бележи категоријата изречена казна без право на жалба и тоа од 2,5 % 
во базната година, на 8,5% во 2020 година. Растот е огромен и изнесува 244%. 

Одговорите јасно укажуваат на растечкото незадоволство на компаниите од изречените 
санкции без право на жалба, како и од недоволниот рок кој им се остава на компаниите да 
ја отстранат утврдената неправилност. 

15,8%
29,2% 34,5% 33,3%5,4%

12,3%

26,7%
11,1%

74,8%

48,7%
33,6%

44,4%

Микро Мало Средно Големо

09. Дали и каква санкција Ви била изречена, според 
големината на компанијата?

Не била 
изречена 
санкција

Глоба

Опомена
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Во однос на големината на компаниите-испитаници во 2020 година, со рокот за 
отстранување на неправилностите најнезадоволни се средните (33%) и малите (19%) 
компании. Исто така, во однос на изречените санкции без право на жалба, најпогодени се 
малите компании (14%) и микро и средните по 5%. Од страна на големите компании нема 
ниту еден одговор дека се санкционирани без право на жалба.  

Во секој случај, факт е дека не постои второстепена постапка и дека се казнувани без 
право на жалба и тоа незадоволство расте од година во година, што е сигнал за коморите 
и инспекциите да се позанимаваат со ова прашање. 

20,7% 24,5% 21,7%
13,3%

66,9% 58,6%
54,7%

56,9%

9,9%
13,8%

18,7%
21,3%

2,5% 3,1% 4,9% 8,5%

2017 2018 2019 2020

10. Дали Ви бил даден рок за отстранување на неправилноста 
или веднаш сте биле санкционирани, по години, 2017-2020 ?

Беше изречена санкција 
на која немавме право на 
жалба

Беше даден рок, но 
сметаме дека не беше 
доволен за отстранување 
на утврдената 
неправилност
Беше даден соодветен 
рок за отстранување на 
неправилноста, со 
закажување на контролен 
надзор
Веднаш беше изречена 
санкција (казна)
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11. Според Вас, кој е најголемиот проблем при вршењето на инспекцискиот 

надзор? 
 

Според приоритетот, перцепцијата на испитаниците укажува дека најголем проблем е 
инсистирањето да се најде неправилност и компанијата да се казни. Ова секако е 
поразувачки ефект по напорите вложени во едукација на инспекторите и модернизација 
на инспекциските служби. Компаниите имаат перцепција дека инспекторот по секоја цена 
мора да најде неправилност и да казни, макар и со опомена. Оваа перцепција е сосема 
спротивна на залагањата на инспекциите да се казнува само во случаи кога тоа е 
неизбежно, кога субјектот под надзор и покрај сите опомени и контролни надзори не ги 
отстранува неправилностите.  

 

17%

17%

6%

10%

66%

51%

56%

80%

12%

19%

33%

10%

5%

14%

5%

Микро

Мала

Средна

Голема

10. Дали Ви бил даден рок за отстранување на неправилноста 
или веднаш сте биле санкционирани, според големината  на 

компанијата? Веднаш беше 
изречена санкција

Беше даден 
соодветен рок за 
отстранување

Беше даден рок, 
но сметаме дека 
не беше доволен 

Беше изречена 
санкција на која 
немавме право на 
жалба
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Анализата на трендовите по години укажува на следното: 

Перцепцијата за инсистирање за наоѓање на неправилност се намалува во текот на 
период од 2017 до 2020 и се бележи значителен пад на оваа категорија од 19,9% во 2017 
на 12,8% во 2020 година. 

Категориите кои следат се намалуваат и имаат позитивен тренд. Непрофесионалното 
однесување на инспекторите зазема високо второ место и кај оваа категорија се бележи 
мало опаѓање од 13,2% на 12%. Секако, и покрај напорите за подобрено однесување на 
инспекторите, оваа категорија го зазема високото второ место во рангот на проблемите 
искажани од испитаниците. 

Веднаш по непрофесионалното однесување следи категоријата недоволна подготвеност 
на инспекторите и нивните капацитети за вршење на инспекциски надзори. И оваа 
категорија бележи подобрување од 13,8% на 9,9%. 

Потоа следи категоријата предолго траење на надзорите и кај оваа категорија не се 
бележи подобрување, туку стагнација. Ова укажува дека инспекциите треба да најдат 
посоодветни методи за вршење на надзори, кои ќе обезбедат помало попречување во 
работата кај субјектите. Се прават напори да се изгради систем кој ќе бележи историја на 
инспекциите кај субјектите и индиректен начин на собирање на податоци за субјектите, 
што ќе овозможи поефективно планирање на надзорите и нивно покусо траење во самата 
компанија. Ова би требало да им ја олесни работата и на инспекторите и на самите 
компании. 

Недоволната информираност на претпријатијата за нивните права и обврски при 
инспекциски надзор е следен критичен проблем идентификуван од страна на 
испитаниците и тој се влошува. Покрај многуте активности, интернет-страници, 

12,8%

12,3%

12,0%

10,9%

9,9%

6,4%

6,3%

3,7%

3,4%

0,9%

Инсистирање да се најде неправилност која …

Предолго траење на надзорот

Непрофесионално однесување

Недоволна информираност на …

Недоволна подготвеност на инспекторите

Корупција

Нетранспарентност на надзорот

Недоволен капацитет на инспекциските …

Некоординираност на инспекциските служби

Некооперативност на претпријатијата

11. Кој е најголемиот проблем при вршењето на инспекцискиот 
надзор?
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изработени листи за проверка, перцепцијата кај компаниите околу нивната 
информираност се влошува од година во година, почнувајќи со 6,4% во 2017 на дури 
10,9% во 2020 година. Ова укажува дека активностите на коморите и другите надлежни за 
информирање на компаниите треба да се насочат кон дополнителни напори за соодветно 
информирање на компаниите околу нивните обврски во однос на регулативата. 

 

 

  

20%

13%

14%

13%

6%

14%

14%

15%

13%

12%

14%

12%

11%

11%

12%

13%

12%

10%

12%

11%

Инистирање да се најде неправилност

Непрофесионално однесување

Недоволна подготвеност на инспекторите

Предолго траење на надзорот

Недоволна информираност на 
претпријатијата 

11. Кој е најголемиот проблем при вршењето на 
инспекцискиот надзор, по години, 2017-2020?

2017 2018 2019 2020
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ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА 
 

Овој дел обработува област од исклучително значење за бизнисот, а тоа е правната 

регулатива, достапноста до информациите за регулативата, начините и можностите за 

проверка на усогласеноста со регулативата, учеството на бизнис секторот во креирањето 

на регулативата и информираноста за порталот Бизнис регулатива, како и за неговите 

поединечни делови. 

Од одговорите на испитаниците може да се заклучи дека достапноста до информациите 
се зголемува од година во година и за тоа се заслужни, во најголем дел, коморите кои 
стануваат лидери во делот на информирањето за бизнис регулативата како основен 
инструмент. За овој напредок на коморите е важен порталот Бизнис регулатива кој 
обезбедува комплетна слика за бизнис регулативата, бројни практични анализи, објави, 
информации за дијалог со Владата во врска со прваната регулатива и слично. 
Информираноста на испитаниците со порталот Бизнис регулатива и неговите поединечни 
делови е во подем. Растот е исклучителен во годините пред Ковид 19, но во 2020 се 
бележи пад во информираноста во однос на порталот. Падот се должи најмногу на 
пандемијата и фокусирањето кон други активности, но, секако, и на несоодветниот 
ангажман на управителите и промоторите на порталот. 

Учеството во дискусиите за изработката на правната регулатива, исто така, бележи 
значителен пораст од година во година и тоа е добар знак дека бизнис секторот покажува 
иницијатива и желба за учество во процесот на дефинирањето на регулативата.  

12. Дали сметате дека информациите кои се потребни за усогласување на 

Вашето работење со правната регулатива се достапни? 
 

Од претходните години можеше да се утврди дека перцепцијата е дека компаниите не се 
доволно информирани во врска со регулативата со која треба да бидат усогласени и овде 
гледаме дека причините за тоа се наоѓаат во недостапноста на информациите. 

Трендовите се позитивни и доколку ги гледаме агрегатно и ги споиме во достапни (во 
голем дел се достапни и целосно се достапни) и недостапни (воопшто не се достапни и 
недоволно се достапни), очигледно е дека збирот на достапни во 2016 бил 38% и тој се 
зголемил во 2020 на 54,1%. Соодветно, збирот на недостапни, од 62% во 2016, се 
намалил на 45,9% во 2020 година.  

Ова укажува на постоење на добар тренд и може да се очекува дека сите активности кои 
се прават за зголемена информираност даваат резултати. Сето тоа може да се очекува и 
во иднина, т.е. зголемување на усогласеноста со правната регулатива. 
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Истата анализа направена според големината на компанијата, ги дава следните 
резултати. Микро, малите и средните компании се слабо информирани, додека големите 
се видно поинформирани. Ова укажува дека големите фирми имаат сопствени 
капацитети кои ги ангажираат за постојано следење на регулативата. Мора да се укаже 
дека регулативата во РСМ е доста променлива и обемна и дека е навистина предизвик за 
компаниите кои немаат посебни служби за тоа да можат успешно да се справат со 
постојаните промени. 

10,0% 10,0% 9,0% 8,6% 5,9%

52,0% 46,0% 44,0% 45,0%
40,0%

34,0%
37,0% 38,0%

28,2% 39,6%

4,0% 7,0% 9,0%
18,3% 14,6%

2016 2017 2018 2019 2020

12. Достапност на информациите потребни за усогласување 
со правната регулатива, по години, 2016-2020

Воопшто не се достапни Недоволно се достапни

Во голем дел се достапни Целосно се достапни
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13. На кој начин Вашата компанија најчесто ја проверува усогласеноста на 

своите акти со правната регулатива? 
 

Интересно е да се види на кој начин компаниите се информираат и ја проверуваат 
нивната усогласеност со регулативата. Најголем број од нив, 40%, се изјасниле дека 
проверуваат преку коморите, потоа 33% преку надворешни експерти, под 20% преку 
вработените, само 5% преку државни институции и мал дел од 3% се изјасниле дека 
воопшто не проверуваат. 

Гледајќи го прашањево во период од 2017 до 2020 година, може да се заклучи дека 
структурата на изворите кои се користеле значително е сменета во последните години.  
Како прво, бројот на компании кои не ја проверуваат усогласеноста значително се 
намалува (од 8 на 3%). Бројот на компании кои ја проверуваат усогласеноста преку 
своите вработени и внатрешни служби се намалува од 31% на 20%, што, исто така, е 
значителна промена. 

Најкористениот метод на проверка во базната година е преку надворешни 
специјализирани советници и овој метод бележи пад од 43% во 2017 на 33% во 2020. 

Најголем раст се бележи кај користењето на коморите и тоа од 9% во 2017 на 40% во 
2020 година. Ова се должи на бројните активности на коморите, спроведувањето проекти, 
изработката на интернет-страници, информации, публикации кои овозможуваат 
достапност на релевантните информации до компаниите, па така, само тие кои не се 
заинтересирани не доаѓаат до потребни информации. Оваа промена ги прави коморите 
најкористен извор на информации за усогласеноста на актите со правната регулатива. 

8% 4% 5%

40% 41% 40%

14%

38% 39% 43%

50%

14% 16% 11%

36%

Микро Мало Средно Големо

12. Достапност на информациите потребни за усогласување 
со правната регулатива, според големината на компанијата

Воопшто не се достапни Недоволно се достапни

Во голем дел се достапни Целосно се достапни



34 
 

Ова е една од основните функции на коморите и ваквото поместување значи дека 
работите полека си доаѓаат на своето место и коморите го добиваат заслуженото 
внимание од бизнис секторот. 
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Преку коморите

Преку надворешни стручни советници 
(адвокати, консултантски куќи, 

сметководители)

Интерно (вработен/задолжен за таа 
проблематика)

Консултација со релевантни државни 
институции

Не проверуваме

13. Начин на кој компанијата најчесто ја проверува 
усогласеноста на своите акти со правната регулатива?

8% 6% 2% 3%

31%
22% 35%

20%

43%

42% 30%

33%

9%
21% 29%

40%

9% 9% 4% 5%

2017 2018 2019 2020

13. Начин на кој компанијата најчесто ја проверува 
усогласеноста на своите акти со правната регулатива,

2017-2020

Консултација со 
државни 
институции

Преку коморите

Преку 
надворешни 
советници

Интерно 
вработен

Не проверуваме
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Структурата на одговорите на ова значајно прашање е анализирана и според големината 
на компаниите кои одговориле. 

 

Од одговорите е очигледно дека микро фирмите се најзагрозени во врска со 
проверувањето на актите со правната регулатива. Со цел поедноставување на нивното 
административно работење, донесени се посебни регулативи кои ги изземаат од 
обврската за нивно изготвување, но по сè изгледа постои можност за дополнително 
поедноставување на нивната обврска за усогласување со правната регулатива. Микро и 
малите компании се повеќе потпрени на консултации со државните институции поради 
немањето сопствен кадар и поради немањето моќ за плаќање на скапи експерти за 
консултантски услуги. 

Средните фирми повеќе се потпираат на сопствените вработени - 22%. Во 32% од 
компаниите се користат надворешни советници, најмногу од сметководствените бироа. 
Големите фирми најмногу се потпираат на сопствените капацитети, дури 57% и 29% од 
надворешни советници. 

Улогата на коморите во структурата на компаниите според нивната големина е 
значителна и тоа најмногу кај средните по големина - 44%, околу 40% кај малите и микро 
фирми, и најмалку кај големите, само 14%. 

 

14. Дали во изминативе 5 години сте биле вклучени во процесот на 

донесување на правната регулатива?  
 

7%
1%

17%
18% 22%

57%

30% 36% 32%

29%39% 40% 44%

14%
7% 5% 1%

Микро Мали Средни Големи

13. Начин на кој компанијата најчесто ја проверува 
усогласеноста на своите акти со правната регулатива -

според големината на компанијата

Консултација со 
државни 
институции

Преку коморите

Преку надворешни 
советници

Интерно вработен

Не проверуваме
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Изработката на економските политики е процес на идентификација на потребите на 
бизнис секторот и прилагодување на регулативата во интерес на растот и развојот на 
бизнис секторот. Од тие причини, слушањето на бизнис секторот е од витално значење. 
Фирмите се поканети самостојно, но најмногу преку своите бизнис здруженија, 
асоцијации, комори и други форми, да го соопштат своето мислење, да дадат предлози 
во врска со регулативата и нивното учество во градењето на системот на регулатива е 
клучно за функционирањето на економскиот систем. 

Дали се тие задоволни со своето учество во градењето на регулативата е суштината на 
прашањето и одговорите даваат слика за нивното учество. 

  

Тенденцијата е позитивна и учеството се зголемува од 28% во базната 2016 година до 

44% во 2020. Во минатата 2019 година учеството беше уште поголемо, дури 53%, но оваа 

година се намали на 44%, што веројатно е последица од пандемијата, при што многу 

комуникации се ограничени, Владата имаше наметнати приоритети, но и комуникацијата 

на коморите со членството беше насочена кон ограничени теми, што сè заедно придонесе  

за намалена перцепција за учество во правната регулатива. 

 

15. Дали сте запознаени со веб-агрегатниот портал www.biznisregulativa.mk? 
 

Порталот Бизнис регулатива е од големо значење и корист за бизнис секторот во делот 
на усогласеност на компаниите со регулативата. Тоа е место каде што можат да се 
информираат и да проверат дали се усогласени, кои се новините во регулативата, 
ефектите врз бизнисот, разни анализи, ставови, позициони документи, листи за проверка 
и многу други корисни информации. 

Растот на популарноста на порталот е многу голем и во првата година е зголемен двојно, 
така што 36% од испитаниците во 2018 се изјасниле дека се запознаени, а веќе 
наредната година тој процент се зголемил на 78%. Во 2020 година се забележува пад на 
популарноста на 57% Причините за ова можат да се бараат во управувањето со 

28% 26%
43%

53%
44%

72% 74%
57%

47%
56%

2016 2017 2018 2019 2020

14. Дали во изминативе 5 години сте биле вклучени во 
процесот на донесување на правната регулатива? 

2016-2020

Не

Да

http://www.biznisregulativa.mk/
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порталот, актуелноста на понудата, намалената промоција на порталот. Важно е 
идентификуваните слабости да се надминат бидејќи се покажа дека порталот е уникатно 
место каде што компаниите можат да ги добијат сите потребни информации во врска со 
правната регулатива и тоа треба да се надградува со нови содржини и да се промовира. 

 

 

 

16. Дали сте запознаени со алатката „Листа за проверка на усогласеноста 

со бизнис регулативата“ како дел од веб-порталот biznisregulativa.mk? 
 

Листите за проверка се инструмент со кој секоја компанија од кој било сектор може да 
провери дали и колку е усогласена со регулативата, како и кои се последиците од 
неусогласеноста. Ова е извонредно корисен и практичен за употреба инструмент кој на 
секоја компанија однапред ѝ објаснува што ќе бара од неа инспекторот од некоја област, 
што треба да поседува и колкава е казната доколку го нема тоа што треба да го има. 

Процентите на запознаеност со листите за проверка во голема мера ги следат 
трендовите од претходното прашање, што е логично бидејќи листите за проверка се дел 
од порталот Бизнис регулатива. 

36%

78%
57%

64%

22%
43%

2018 2019 2020

15. Дали сте запознаени со веб-
агрегатниот портал 

www.biznisregulativa.mk? 
2018-2020 

Не

Да
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И овде пости голем раст од 2018 до 2019 и тоа од 36% на 63%, но потоа пад на 46% во 
2020 година. Причините за оваа ситуација се совпаѓаат со причините за падот и кај 
порталот Бизнис регулатива. 

 

17. Дали сте запознаени со секцијата „Позициони документи“ како дел од 

веб-порталот biznisregulativa.mk? 
 

Уште еден многу корисен елемент на порталот кој овозможува секој да се запознае со 
ставовите на коморите во однос на некое прашање од доменот на имплементацијата на 
законите поврзани со бизнисот. 

 

За жал и овде се бележи пад на запознаеноста на испитаниците со делот Позициони 
документи и тоа од 52% во 2019 на 39% во 2020 година. 

36%

63%
46%

64%

37%
54%

2018 2019 2020

16. Дали сте запознаени со алатката „Листа за 
проверка на усогласеноста со бизнис 

регулативата“ 

Не

Да

52%
39%

48%
61%

2019 2020

17. Дали сте запознаени со секцијата „Позициони 
документи“ како дел од веб-порталот 

biznisregulativa.mk?
2019-2020

Не

Да
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Со цел подетална анализа и добивање повеќе информации околу овој пад, прикажана е и 
анализата по сектори која укажува дека најзапознаени се компаниите од секторот 
Туризам, (62%) што може да е последица на бројните активности на претставниците на 
секторот Туризам кои беа предизвикани од владините мерки против проширувањето на 
пандемијата, но и за стимулирање на работата на секторот Угостителство и туризам. 
Табелата ги прикажува секторите според степенот на запознаеност и според податоците, 
вториот најзапознаен сектор е текстилниот, па потоа градежништвото. Најслабо 
запознаен сектор со позициони документи е ИКТ секторот (30%).  

 

Според големината на компанијата-испитаник, запознаеноста со позиционите документи 
е правопропорционална со големината на компаниите. Колку поголема е компанијата, 

62%

47%

45%

36%

35%

30%

38%

53%

55%

64%

65%

70%

Туризам

Текстил

Градежништво

Земјоделство

Друго

ИКТ

17. Дали сте запознаени со секцијата „Позициони 
документи“ како дел од веб-порталот 

biznisregulativa.mk, по дејности?

Да

Не

36% 36%
48%

64%

64% 64%
52%

36%

Микро Мало Средно Големо

17. Дали сте запознаени со секцијата 
„Позициони документи“ како дел од веб-

порталот biznisregulativa.mk, според големината?

Не

Да
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толку е поголема запознаеноста. Микро и малите фирми се застапени со 36%, средните 
со 48% и големите со 64%. 

РАБОТЕЊЕ НА КОМОРИТЕ 
 

Секаде во светот коморите се застапници на интересите на бизнисите и вообичаено е 
состојбите на бизнис климата и регулативата да се резултат на работењето и 
активностите на коморите како и на другите бизнис застапници и лобисти. Коморите се и 
место каде што компаниите треба да добијат совет и информација, особено во делот на 
регулативата. За таа цел коморите треба да имаат професионален капацитет кој е 
соодветен на задачата.  

Според одговорите на испитаниците, кај нас компаниите се задоволни од капацитетот на 
коморите и сметаат дека коморите доволно учествуваат во донесувањето на бизнис 
регулативата. Ова укажува дека нашите комори соодветно ги застапуваат интересите на 
своите членови. 

 

18. Како го оценувате капацитетот на Комората во давањето помош на 

компаниите во делот на усогласувањето на Вашето работење со правната 

регулатива? 
 

Перцепцијата за капацитетот на коморите за давање помош на компаниите околу 
правната регулатива бележи позитивни резултати. По години варира, но вкупно, 
негативните перцепции (незадоволително и недоволно) се движат од 29% во базната 
2016 година, до 19% во 2020 година, што значи позитивен раст за 10 процентни поени. Во 
секој случај, позитивна оцена на преку 80% испитаници е одличен показател за 
капацитетот на коморите за помош на компаниите во делот на правната регулатива. 
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За да видиме кои сектори се повеќе, а кои помалку задоволни од работењето на 
коморите, во овој дел е направена анализа по сектори и таа анализа ги дава следните 
резултати: 

 

Доколку ги групираме позитивните одговори (позитивните - задоволително и одлично и 
негативните - незадоволително и недоволно), можеме да ја утврдиме следнава ситуација. 

8% 8% 8% 6% 4%

21% 21% 25%
14% 15%

50% 53% 50%

42% 41%

21% 17% 17%

38% 40%

2016 2017 2018 2019 2020

18. Капацитет на Комората во давањето помош на 
компаниите во делот на усогласувањето на Вашето работење 

со правната регулатива?
2016-2020

Незадоволително Недоволно Задоволително Одлично

5,19% 1,69% 3,67% 5,21%
10,39%

11,11%

28,81%
17,43%

7,14%

14,69%

36,36% 42,22%

32,20%
59,63%

40,48%

34,60%

48,05% 46,67%
37,29%

19,27%

52,38% 45,50%

Градежништво Земјоделство Текстил ИКТ Туризам Друго

18. Капацитет на Комората во давањето помош на 
компаниите во делот на усогласувањето на Вашето работење 

со правната регулатива, по дејност

Незадоволително Недоволно Задоволително Одлично
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Најзадоволни се испитаниците од секторите Туризам со позитивни одговори од 92,8%, 
Земјоделство 88,9% и Градежништво 84,4%, потоа, агрегатниот сектор (Друго - со 81,1%), 
ИКТ со 79% и Текстилниот сектор со 69,5% како најмалку задоволен. Може да се каже 
дека нема посебно незадоволен сектор бидејќи најмалку задоволниот Текстилен сектор 
покажува негативна перцепција малку над 30%, што значи дека 70% се задоволни. 

Според големината на компаниите, најнезадоволни се фирмите со средна големина, 
околу 25%. Најзадоволни се големите фирми со 93% задоволство, потоа малите со 84%, 
па микро фирмите со 80% 

 

 

19. Колку често сте ги користеле услугите на Комората во текот на 2020 

година? 
 

Одговорите на ова прашање се доста различни по години и тешко е да се извлече јасен 
заклучок за фреквентноста на користењето на услугите на коморите. Во различни години 
структурите се различни без некој видлив и лесно изведен шаблон. 

Се издвојува услугата „еднаш квартално“како најкористена, како и изборите „повеќе од 
еднаш месечно“ и „еднаш месечно“, додека другите избори се застапени во помал број. 

4,67% 2,78% 4,04%
14,95% 13,43%

21,21%

7,14%

41,12% 40,28%
35,35% 78,57%

39,25% 43,52% 39,39%

14,29%

Микро Мало Средно Големо

18. Капацитет на Комората во давањето помош на 
компаниите во делот на усогласувањето на Вашето 

работење со правната регулатива, според големината на 
компанијата

Незадоволително Недоволно Задоволително Одлично
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Со цел подобро разбирање на потребите на компаниите, направена е и анализа според  
големината на компанијата, која покажува дека големите фирми најмногу одговориле со 
модалитетот „еднаш годишно“, средните „еднаш месечно“ или „повеќе од еднаш 
месечно“, малите, исто така, „еднаш месечно“ и „повеќе од еднаш месечно“ и конечно 
микро фирмите „еднаш квартално“ и „еднаш месечно“. 

Во секој случај не постои јасен показател, но може да се каже дека „секојдневно“ 
користење на услугите или другата крајност, „помалку од еднаш годишно“, се најмалку 
избрани модалитети. 

3% 6% 4%
17%

5%

20% 18%
15%

17%
22%

16% 12%
17%

21% 25%

18%
17% 23%

26%
22%

11%
10%

13%
13% 8%

8%
14% 10% 6% 6%

2016 2017 2018 2019 2020

19. Колку често сте ги користеле услугите на Комората во 
текот на една година? 

2016-2020

Секојдневно Повеќе од еднаш месечно

Еднаш месечно Еднаш квартално

Еднаш годишно Помалку од еднаш годишно
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20. Дали сметате дека коморите се вклучени во процесот на донесување на 

правна регулатива? 
 

 

3%

6%

8%

14%

18%

22%

31%

14%

22%

25%

32%

14%

28%

21%

11%

14%

8%

9%

2%

21%

4%

7%

7%

7%

17%

10%

7%

7%

Микро

Мало

Средно

Големо

19. Колку често сте ги користеле услугите на Комората во текот 
на 2020 година, според големината на компанијата?

Секојдневно Повеќе од еднаш месечно Еднаш месечно

Еднаш квартално Еднаш годишно Помалку од еднаш годишно

Воопшто не ги користам

68% 70% 67%

81% 79%

32% 30% 33%

19% 21%

2016 2017 2018 2019 2020

20. Дали сметате дека коморите се вклучени во процесот на 
донесување на правна регулатива, по години, 2016-2020 ?

Да Не Linear (Да) Linear (Не)
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Една од основните дејности на коморите е застапувањето на интересите на бизнис 
секторот воопшто и на членките на коморите поединечно. Испитаниците во текот на сите 
пет години колку што се спроведува анкетата, се убедени дека коморите се вклучени во 
процесот на носење на правна регулатива и тоа убедување расте со годините. Во 
базната година било 68%, а во последната 2020 година е 78%, со тоа што врвот бил 
достигнат во 2019 година со 81%.  

Од аспект на големината на компаниите, убеденоста на компаниите во вклученоста на 
коморите расте правопропорционално со големината на компаниите, при што сите големи 
компании 100% се изјасниле дека се убедени дека коморите се активно вклучени во 
процесот на носење регулатива. Сепак, може да се каже дека довербата е голема кај сите 
групи компании и дека минималните 75% се добар резултат. Сепак, постоењето на дел од 
компаниите кои не се убедени дека коморите ја вршат својата основна дејност, остава 
простор за подобрување на комуникацијата со компаниите и зголемена транспарентност 
во објавувањето на активностите и постигнатите договори во врска со подобрувањето на 
правната регулатива. 

 

Гледано по години, може да се заклучи дека кај сите компании, независно од големината, 
постои голем позитивен исчекор и дека трендот е позитивен кај сите компании, што 
остава впечаток дека компаниите стануваат посвесни за улогата на коморите и нивната 
моќ во делот на креирање на поволна бизнис клима. 

75,2% 78,2% 81,8%

100,0%

24,8% 21,3% 17,2%

Микро Мали Средни Големи

20. Дали сметате дека коморите се вклучени во 
процесот на донесување на правна регулатива, 

според големината на компаниите ?

Не

Да
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21. Дали сте запознаени со постоењето и функционирањето на 

Платформата за јавно-приватен дијалог (ПЈПД) потпишана помеѓу Владата на 

РСМ и четирите комори? 
 

Платформата за јавно - приватен дијалог помеѓу четирите стопански комори и Владата е 
воспоставена во 2018 година за обезбедување на директно испраќање на заедничките 
ставови на коморите во форма на позициони документи кои се однесуваат на владините 
политики што ја засегаат бизнис заедницата. Многу важен инструмент за обезбедување 
на комуникација помеѓу Владата и бизнис секторот кој резултираше со бројни позициони 
документи и обезбеди усогласување на политиките според потребите на бизнис секторот. 

Запознаеноста на испитаниците со Платформата во последните три години покажува 
раст и тоа од 49% во 2018, на 60% во 2020 година, со тоа што во 2019 се бележи најголем 
степен на запознаеност. Може да се каже дека порталот Бизнис регулатива и сите негови 
елементи се добро примени од страна на бизнис секторот, но дека во последната година 
има видлив пад на популарноста и тоа може да се должи на повеќе причини, како што е 
веќе спомнато претходно, на пандемијата и дефокусот на компаниите, на послабото 
управување со порталот, на посветувањето помало внимание и намалени активности, 
буџет и промоција, како и креирање на други бројни портали кои се занимаваат со 
прашања од интерес за бизнис секторот. 
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20. Дали сметате дека коморите се вклучени во процесот на 
донесување на правна регулатива, според големината на 

компаниите и по години, 2018-2020 ?

Микро Мали Средни Големи
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За подобро разбирање на намалениот степен на запознаеност со ЈПП, прикажана е и 
анализа според големината на компаниите. Постои минимална разлика помеѓу 
компаниите со различна големина, при што најмалку запознаени се микро компаниите со 
56%, додека најзапознаени се средно големите компании со 66%. Очигледно е дека 
промоцијата треба да е насочена кон сите компании, независно од нивната големина. 
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67% 60%

51%
33% 40%

2018 2019 2020

21. Дали сте запознаени со постоењето и 
функционирањето на Платформата за јавно-
приватен дијалог (ПЈПД) потпишана помеѓу 

Владата на РСМ и четирите комори, 
по години, 2018-2020 ?

Не

Да

56% 61% 66% 62%

44% 38% 33% 38%

Микро Мало Средно Големо

21. Дали сте запознаени со постоењето и 
функционирањето на Платформата за јавно-приватен 
дијалог (ПЈПД) потпишана помеѓу Владата на РСМ и 

четирите комори, 
според големината на компанијата ?

Не

Да
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22. Како ја гледате Македонија денес, во споредба со другите земји од 

Западен Балкан, во однос на деловната клима за инвестирање и како дестинација 

за инвестирање? 
 

Привлекувањето странски и домашни инвестиции е една од клучните работи за раст на 
економијата. Инвестициите се движечката сила на економијата и поволната клима за 
инвестирање е клучен елемент во економската политика на една земја.  

Перцепцијата на испитаниците е поделена околу прашањето, а мал процент не се 
запознаени (од 11% до 14%, по години). 

Дека деловната клима е подобра кај нас  се изјасниле помал процент од испитаниците и 
тоа од 7% до 19%. Интересно е движењето на кривата за оваа категорија која во 2016 е 
на ниски 7%, нагло се качува во 2017 на 19%, а потоа се стабилизира на 11-13% во 
периодот 2018-2020. 

При објаснувањето на овој тренд треба да се земат предвид мерките за стимулирање на 
инвестициите во 2017 година во вид на даночна политика и делумно изедначување на 
домашните и странските инвеститори. Падот во 2018 и 2019 година се должи на 
неисполнувањето на ветувањата околу носењето на важни системски закони како, на 
пример, за работни односи, за градежништво, туризам и угостителство, воведување на 
прогресивен данок, а и политичките фактори како недобивање на датум за преговори и 
слично. 

Базната година дава најпесимистички резултати со 53% изјаснети дека деловната клима 
кај нас е полоша од другите земји од Западен Балкан, но постои подобрување во 
наредните години и мислењето дека имаме полоша деловна клима од земјите од Западен 
Балкан  варира од 31 до 36%. 

Изјаснувањето дека кај нас имаме иста деловна клима е најмало во базната 2016 година 
и во наредните години расте и постигнува максимум од 44% во 2020 година. 
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Со анализа на одговорите на истото прашање по сектори, се добива малку различна 
слика.  

Најзадоволни од деловната клима се компаниите од секторите Туризам со 21% и 
Земјоделство со 18% изјави дека имаме подобра клима отколку земјите од Западен 
Балкан.  

За опцијата полоша деловна клима се изјасниле најмногу испитаниците од секторите ИКТ 
и агрегатниот сектор „Друго“, двата по 37%. Текстилниот сектор со дури 61% смета дека 
деловната клима е иста во споредба со Западен Балкан. 

Разгледувајќи ги податоците во табелата се гледа дека со големо мнозинство 
преовладува категоријата „иста“ деловна клима, а следи категоријата „полоша“. Ова 
остава место за итни детални анализи што е тоа што недостасува во нашата деловна 
клима за инвестирање, зошто инвестициите не се на очекуваното ниво и како да се 
подобри деловната клима во РСМ. 
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19% 12% 13% 11%

29%

40%
39% 38% 44%

53%

31%
35% 36% 33%

11% 11% 14% 13% 12%
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22. Како ја гледате Македонија денес, во споредба со другите 
земји од Западен Балкан, во однос на деловната клима за 

инвестирање и како дестинација за инвестирање, 
по години, 2016-2020?

Подобра Иста Полоша Не знам
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Анализата на одговорите според големината на компанијата-испитаник укажува дека 
најнезадоволни се големите компании и тоа со 54% од одговорите. Потоа незадоволни се 
малите и средните со 36%, додека микро се најмалку незадоволни со 31%. 

Дека во Северна Македонија деловната клима е подобра сметаат подеднакво микро и 
големите компании со 15%, а малите и средните сметаат дека е подобра со по 9%. 

Изборот „иста деловна клима“ го направиле 41-42% микро, мали и средни компании, 
додека кај големите компании, изборот „иста деловна клима“ го направиле 31% од 
испитаниците. 

Од горенаведеното може да се заклучи дека големите компании се најнезадоволни од 
деловната клима во споредба со земјите од Западен Балкан. 

Градежништво

Земјоделство

Текстил

ИКТ

Туризам

Друго
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22. Како ја гледате Македонија денес, во споредба со 
другите земји од Западен Балкан, во однос на деловната 

клима за инвестирање и како дестинација за 
инвестирање?

Подобра Иста Полоша Не знам
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ОЦЕНА НА РЕГУЛАТИВАТА 
 

Ова е делот каде што испитаниците даваат сопствена оцена на постојните регулативи 

релевантни за работењето на бизнис секторот. Опфатени се повеќе клучни регулативи и 

земени се предвид оцените дадени од страна на целиот примерок, споредени со оцените 

дадени само од релевантниот сектор, во случаите каде што тоа беше можно. 

Подолу се прикажани сите поединечно, но може да се каже дека заедничко за сите е дека 

има тренд на подобрување, но дека незадоволството на испитаниците  е сè уште на 

високо ниво. Во табелата подолу се прикажани сумарно сите области кои се оценети од 

страна на испитаниците и се дадени како процентуални вредности на почетокот на 

мерењето и оцена во 2020 година. Сите промени се позитивни, а просечната промена 

изразена во процентни поени изнесува 16 п.п. 

 

23. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на трудовото право 
 

Графиконот подолу јасно ја прикажува перцепцијата на испитаниците по години. Во 
базната 2016 година постои голем јаз помеѓу категориите незадоволителна/недоволна 
правна регулатива во областа на трудовото право. Овој јаз во текот на пет години е не 
само намален, туку позитивната перцепција надвладува за 2%. 
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31% 36% 36% 54%

13% 12% 12%

Микро Мало Средно Големо

22. Како ја гледате Македонија денес, во споредба 
со другите земји од Западен Балкан, во однос на 

деловната клима за инвестирање и како 
дестинација за инвестирање?

Подобра Иста Полоша Не знам
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Почетната перцепција на добра/одлична регулатива во 2016 изнесуваше 29% и за пет 
години е во постојан раст, па во 2020 година достигна до 51%. Обратно, негативната 
перцепција од високи 71% во базната 2016 година има тренд на опаѓање и во 2020 
достигнува 49%, што прави разлика во перцепцијата од 22 процентни поени за пет 
години. 

Во овој период се направени бројни измени на Законот за работни односи, подзаконски 
акти кои придонесоа за промена на перцепцијата кај компаниите. Голем дел од овие 
активности кои придонесоа за ваквиот тренд беа организирани од страна на коморите и 
другите бизнис асоцијации кои ги штитат правата на работодавачите. 

 

Од аспект на бизнис секторите, може да се каже дека сите сектори се повеќе задоволни 
отколку незадоволни од трудовата регулатива, освен агрегатниот сектор. Задоволството 
се движи во дијапазон од 53% до највисоки 63%, што секако остава уште простор за 
подобрување. 
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23. Оцена за моменталната правна регулатива во областа на 
трудовото право, по години, 2016-2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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Градежништво Земјоделство Текстил ИКТ Туризам Друго

23. Оцена за моменталната правна регулатива во областа 
на трудовото право, по сектори, 2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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24. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на градежништвото и дозволите за градба 
 

Од податоците прибрани со анкетата, очигледно е дека испитаниците се незадоволни од 
регулативата во областа на градежништвото. Незадоволството варира и има нагорен 
тренд сè до 2019 година кога достигнува максимум од дури 81%, а потоа незадоволството 
се намалува на 60% во 2020, што сè уште е високо. 

Градежништвото е важен сектор во економијата на РСМ и ваквото незадоволство кое 
трае со години мора да се адресира и да се направат соодветни измени со цел секторот 
да може непречено да работи. 

 

За да добиеме мислење од самиот сектор, направена е посебна анализа само на 
мислењата од испитаниците од секторот Градежништво и резултатите укажуваат на 
слична ситуација: во 2020 година позитивно мислење имаат 53%, што е значително 
повеќе отколку целиот примерок, од сите сектори. Во секој случај, 53% задоволство не е 
доволно и останува да се интервенира во регулативата во областа на градежништвото. 
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24. Oцена за моменталната правна регулатива 
во областа на градежништвото и дозволите за 

градба, по години 2016-2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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24. Оцена од секторот Градежништво за 
моменталната правна регулатива во областа 

на градежништвото и дозволите за градба

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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25. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на царината 
 

Можеме да бидеме задоволни од трендот на подобрување на деловната регулатива во 
областа на царините бидејќи се бележи одличен раст на позитивните перцепции и тоа од 
37% во базната 2017 година, до 62% во 2020 година. Ова е одличен тренд за кој се 
надеваме дека ќе продолжи и дека бизнис секторот нема да има застои поради царината. 
Но, во секој случај, 62% не е крајната цел туку дека треба да се вложат уште напори за 
подобрување на регулативата. 

 

 

26. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на даноците 
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25. Оцена за моменталната правна регулатива 
во областа на царината, по години, 2017-2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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И покрај варијациите во текот на изминатите пет години, се бележи тренд на 
подобрување кај даночната регулатива. Од почетните 44% во базната 2016 година, 
процентот на задоволни испитаници се искачи на 52%. Видно е влошувањето во 2017 и 
особено во 2019 година, што може да се припише на измените во даночната политика, 
особено со воведувањето на прогресивната даночна стапка. 

Кога зборуваме за оцена на задоволството од даночната регулатива по сектори, можеме 
да кажеме дека поголем дел од секторите се повеќе задоволни отколку незадоволни, 
освен агрегатниот сектор каде што незадоволството надминува половина и изнесува 
54%. Сите други сектори бележат повисоки вредности на задоволство во споредба со 
незадоволство. 

Најмногу задоволен сектор е Земјоделството со 64%, потоа Градежништвото со 59%, 
следи ИКТ со 55%, Текстилниот сектор со 51% и Туризмот кој е еднакво задоволен и 
незадоволен со 50%. 
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26. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на даноците, по години, 2016-2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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27. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на јавните набавки 
 

Оцената за правната регулатива за јавните набавки бележи тренд на стагнација во текот 
на четири години, но во последната година бележи забележително подобрување. Само 
во 2020 година, во споредба со 2019, се бележи подобрување од 23 процентни поени.  

Ова подобрување може да се должи на новодонесениот Закон за јавни набавки кој 
очигледно е добро примен кај бизнис секторот. Но, секако дека степенот на задоволство 
од 51% не е доволен и дека оваа проблематика бара уште многу напори за да се 
достигне задоволително ниво. 
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26. Оцена за моменталната правна регулатива во областа на 
даноците, по сектори

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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Од аспект на големината на компаниите, разлики постојат но не се многу големи. 
Најпозитивно мислење за регулативата во областа на јавните набавки имаат големите 
компании, 54%, а најниско е кај микро компаниите со 49%. 

Ова значи дека незадоволството од регулативата е заедничко, независно од големината, 
и дека причините за незадоволството треба да се бараат на друго место, а не да се 
поврзуваат со големината на компаниите. 
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27. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на јавните набавки, по години, 2016-2020

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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27. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на јавните набавки, според големината на 

компаниите

Незадоволителна/Недоволна Добра/Одлична
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28. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на животната средина 
 

Перцепцијата на испитаниците се подобрува со тоа што во 2019 година достигна врв на 
незадоволство од регулативата во делот на животната средина. Во секој случај, 
ситуацијата е подобрена од почетните 75% незадоволни во базната 2017 година, во 2020 
година е забележано подобрување за 16 процентни поени. 

 

 

29. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на земјоделството 
 

Кај регулативата во областа на земјоделството имаме одлично подобрување од 2017 до 
2018 година од 23%, но потоа се бележи благ пад во следните две години. Во секој 
случај, споредбено со базната 2017 година, се бележи пораст на задоволството за 18  п.п. 

75%
71%

82%

59%

25%
29%

18%

41%
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28. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на животната средина, по години, 2017-

2020

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично
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Доколку ги разгледаме одговорите добиени само од секторот Земјоделство, ќе видиме 
дека самиот сектор е многу позадоволен од регулативата отколку групниот одговор од 
сите сектори. Перцепцијата на секторот е дека регулативата е добра со 77%, а групниот 
одговор е 50%, што е огромна разлика. 

 

 

30. Наведете го Вашето мислење, со оцена за моменталната правна 

регулатива во областа на угостителството и туризмот 
 

Туризмот е сектор во подем кој привремено е сопрен поради пандемијата, но се очекува 
повторен развој веднаш штом се создадат услови. Незадоволството од регулативата е 
доста изразено со преку две третини незадоволни што кулминираше во 2019 година со 
дури 76% незадоволни испитаници. 

67,74%
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47,50% 49,66%32,26%

56,66%
52,50% 50,34%
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29. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на земјоделството, по години, 2017-2020

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично

23,3%

76,7%

29. Оцена на секторот Земјоделство за 
моменталната правна регулатива во областа на 

земјоделството

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично
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Гледајќи го целиот период, бележиме позитивна разлика од 64% во базната 2017 година, 
до 50% во 2020 година, што е подобрување од 14  п.п. 

 

Што се однесува до одговорите на самиот сектор Туризам, одговорите во 2020 во голема 
мера се разликуваат од општите одговори. Додека општите одговори укажуваат на 50% 
задоволство од регулативата, самиот сектор искажува дури 65% задоволство, што е 
разлика од 15  п.п. 

 

 

31. Како би ја оцениле борбата против сивата економија од страна на 

државата, преку спроведување на регулативата? 
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36% 34%
23%

50%
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30. Оцена за моменталната правна регулатива во 
областа на угостителството и туризмот, по години, 2017-

2020

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично

35,0%

65,0%

30. Оцена на секторот Туризам за моменталната 
правна регулатива во областа на угостителството 

и туризмот

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично
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Сивата економија е еден од елементите кои ја поткопуваат економијата, овозможуваат 
нелојална конкуренција, евазија на даноците и нефер пазарен натпревар. Таа постои во 
сите земји во светот, но важна е контролата и степенот на сивата економија во земјата. 
Особено е важно да се држи во прифатливи рамки и да се овозможи непречен развој на 
економијата. 

За жал, перцепцијата на испитаниците во сите години е високо негативна. Се забележува 
благ пад на незадоволството од начинот на борбата против сивата економија, но конечно, 
степенот на незадоволството е сè уште премногу висок. 

Постои благ пад на незадоволството кое во базната 2016 година изнесуваше дури 81%, 
во 2017 и 2018 остана на тоа ниво и во 2019 почна да опаѓа при што достигна 76%  за во 
2020 да изнесува 68%. Вкупно се бележи подобрување од 13  п.п. 

 

 

32. До кој степен сметате дека државата го поддржува работењето на 

бизнисите, од аспект на утврдување на регулатива која е поволна за водење на 

бизнисите? 
 

И овде имаме висок степен на незадоволство. Постои блага тенденција на опаѓање на 
незадоволството но, сè уште, постои премногу големо незадоволство. Од базната 2016 
година со цели 83% незадоволство до 2020 бележиме пад од само 9 п.п., па така, во 2020 
се забележуваат 74% незадоволни испитаници од начинот како државата го поддржува 
бизнис секторот преку регулативата. 

Ова е премногу важен елемент во водењето на бизнисот за да се запостави и сите 
чинители во бизнис заедницата треба да се вклучат во подобрувањето на регулативата. 

81% 79% 82%
76%

68%

19% 21% 18%
24%

32%
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31. Како би ја оцениле борбата против сивата 
економија од страна на државата, преку 

спроведување на регулативата

Незадоволително/Недоволно Добро/Одлично
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33. Колкав дел од Вашата активност е извозно ориентирана? 
 

Нашата економија не спаѓа во најразвиените, но не припаѓа ни во економиите кои се 
извозно ориентирани. Покриеноста на увозот со извоз изнесува 76,1%. Најголем дел од 
извозот се должи на мал број фирми, претежно странски инвестиции во зоните низ 
државата, така што преостанатиот дел од извозот е резултат од работењето на мал број 
компании кои успеале да се пробијат на странските пазари. 

Структурата на одговорите потврдува дека половина од испитаниците извезуваат и тоа во 
2019 година, 49% се изјасниле дека воопшто не извезуваат, а во 2020 година оваа бројка 
е зголемена  на 54%. Ова намалување на извозот сигурно се должи и на пандемијата, но 
и на други причини, како немање добар производ, скап производ, мала продуктивност, 
слаба примена на најнови технологии, слаби инвестиции и сл. 

Компаниите кои целото производство го извезуваат претставуваат 6% и 7% во двете 
последни години и се надеваме дека овој процент ќе расте. 

Компании кои извезуваат до и над 50% од нивното производство се 44% во 2019 и 395 во 
2020. 

83% 82%
76%

80%
74%

17% 18%
24%

20%
26%

2016 2017 2018 2019 2020

32. До кој степен сметате дека државата го поддржува 
работењето на бизнисите, од аспект на утврдување на 

регулатива која е поволна за водење на бизнисите, 
по години, 2016-2020?

Воопшто/Недоволно го поддржува Задоволително/Одлично го поддржува
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34. Кој аспект од работењето на коморите сметате дека треба да се 

подобри? 
 

Ова е важно прашање за коморите, но и за нивните членки, секако. Резултатите од 
изјаснувањето на испитаниците укажуваат дека најмногу им се потребни навремени 
информации во врска со регулативата. Секако, не само информации дека регулативата е 
усвоена, туку и дека членовите и самите комори влијаеле на регулативата. Во делот на 
информациите, исто така, е важно да се направи анализа на влијанието кое ќе го има 
регулативата врз бизнис секторот, што ќе треба да променат, како да се прилагодат и кои 
опции им стојат на располагање. Штура информација која само ќе пренесе број на 
службен весник дека е усвоена некоја регулатива не е од голема корист за компаниите. 

Веднаш по информациите, за испитаниците се важни и активностите на коморите за 
лобирање пред институциите и заштитата на нивните интереси пред социјалните 
партнери. Ова е основна функција на коморите и со право членовите очекуваат дека 
коморите силно ќе лобираат за нивните интереси. 

По овие две приоритетни функции на коморите, следат второстепени приоритети како 
вмрежување и спојување на бизнисите во земјата и со странски партнери, овозможувајќи 
им успешно работење на компаниите, информации во врска со пазарите, условите кои 
владеат на пазарите, потенцијални партнери и слично. 

Обуките се последни во листата на приоритетите искажани од страна на испитаниците. 

 

 

49% 54%

31% 26%

14% 13%

6% 7%
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33. Колкав дел од Вашата активност е извозно 
ориентирана, по години, 2019-2020?

Не извезувам воопшто Извезувам до 50%

Извезувам над 50% Целото производство е за извоз
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Доколку направиме анализа и на одговорите од претходните години, ќе утврдиме дека 
листата на приоритети е идентична што уште повеќе укажува на определбата и 
очекувањата на компаниите од работата на коморите. 

 

Навремено добивање на информации 
кои се однесуваат на правната …

Лобирање пред релевантни 
институции во донесување на …

Вмрежување со претпријатија од 
странство и од Републиката

Давање информации за пазари

Организирање на поголем број обуки
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19%

15%

34. Кој аспект од работењето на коморите сметате 
дека треба да се подобри?
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34. Кој аспект од работењето на коморите сметате 
дека треба да се подобри, по години, 2016-2020?

Навремено добивање на информации кои се однесуваат на 
правната регулатива

Лобирање пред релевантни институции во донесување на правната 
регулатива

Вмрежување со претпријатија од странство и од Републиката

Давање информации за пазари
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35. Дали имате предлог за подобрување на Вашата конкурентност и 

условите во кои работите 
 

Најголем дел од испитаниците не дадоа предлози. Тие што дадоа предлози укажаа на 
потребата од носење на нови закони во области како трудова регулатива за дефинирање 
на работењето од дома, носење на нов закон за платен промет, изедначување на 
условите за работа со оние од слободните економски зони, да се направи хармонизација 
на законите, да бидат навремено најавени промените и да се обезбеди нивна 
предвидливост. При нивното носење активно да учествува приватниот сектор и нивниот 
глас да биде чуен и сугестиите прифатени. 

Регулативите во голем број случаи имаат недоволно прецизни формулации и не 
соодветствуваат со реалната ситуација. Тоа доведува до субјективна интерпретација од 
страна на инспекциите и отворена можност за корупција. Како последица на тоа, и 
имплементацијата на регулативите е многу ниска. 

Поголем број испитаници се изјаснија дека сивата економија, непријавените работници, 
неплаќањето давачки, создаваат нелојална конкуренција и ги загрозуваат фирмите кои 
редовно ги исполнуваат сите обврски кон вработените и државата. 

Да се изготви платформа каде што редовно ќе се алоцираат сите видови на финансиска 
поддршка од домашни и странски извори. Коморите да обезбедуваат информации за 
потребите на странските пазари и да ги споделуваат со домашните компании. 

Една од поважните сугестии е дека постои голема потреба од намалување на бројноста, 
а зголемување на ефективноста и ефикасноста на државната администрација и 
воведување на мерење на учинокот. 

 

36. Дали вашите барања за државна поддршка за справување со кризата, 

претставени преку Платформата за јавно-приватен дијалог, беа прифатени? 
 

Најголем дел се изјаснија дека не побарале поддршка од мерките на Владата, но голем 
дел од тие кои барале, или не добиле или само делумно добиле поддршка.  

Има коментари дека системот на распределба на средствата не бил добро осмислен, 
како ни критериумите за одобрување помош. 
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 
 

Заклучоците се групирани по оддели и главните наоди се прикажани во тебелите од каде 

што може лесно да се види кои се постигнатите ефекти од почетокот на проектот 

Партнерство за подобра бизнис регулатива до денес. 

Целиот период од 2016 до денес беше мошне турбулентен и тоа од политички, 

економски, и здравствен аспект, и тоа остави големи последици врз компаниите и 

нивните перцепции. Може да се каже дека речиси во сите области и по сите индикатори 

имаме позитивен тренд, но дека голем број на перцепции, и покрај подобрувањата, се на 

ниско ниво и дека се потребни дополнителни напори за индикаторите да дојдат до 

прифатливо ниво. 

Според претходно наведеното, имавме турбулентни периоди и многу е тешко да се каже 

дека сите позитивни или негативни ефекти се резултат на Проектот и работењето на 

коморите. Многу е веројатно дека голем дел од резултатите кои не се под директна капа 

на Проектот, можат да се припишат и на други настани, други иницијативи, за што е 

потребна детална евалуација на Проектот со која ќе може да се утврди кои резултати се 

директен ефект од спроведувањето на Проектот. 

РАБОТЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИИТЕ 

Во делот на работењето на инспекциите заклучок е дека традиционално најчесто вршени 

контроли се на УЈП, ДИТ и Пазарен инспекторат. Само кај УЈП имаме намален број на 

инспекции, додека кај другите најважни инспекции се бележи мал раст.  

Зголемениот број на нетаргетирани надзори не носи поголеми ефекти. Потребно е секој 

инспекторат да изготви модел за процена на ризик кој ќе придонесе за намален број на 

инспекции, но со подобри резултати. 

Основна заложба во работењето на инспекциите е промена на парадигмата од 

казнувачка, во опоменувачка и едукативна. Факт е дека голем број на компании не се 

доволно информирани за барањата на голем број на регулативи и дека инспекциите, 

освен контролен и казнен механизам, треба да вршат и едукативна улога и најпрво да 

опоменуваат, а во случај на непостапување, да казнуваат. 

По сè изгледа дека промената се случува. Опомената била употребена за 50% повеќе на 

крајот отколку на почетокот на истражувањата. Ова е одличен показател дека 

лобирањето, новиот закон од 2019 година и напорите на Проектот вродија со плод и е 

постигнат напредок. 

Препорака за овој дел е дека треба да продолжат напорите и по завршувањето на 

Проектот и уште повеќе да се зголеми опоменувањето пред казнувањето. 

Исто така, во однос на изрекувањето казни, се гледа напредок од 52 на 40%, што е 

подобрување за 12 п.п. помалку казнување. Забележено е подобрување и кај степенот на 

глобите кој е намален за 8  п.п. 

Трендовите се многу добри и треба да се продолжи со активности во иста насока. 
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Претходното соодветствува и со рокот оставен за отстранување на неправилностите при 

што се бележи позитивен тренд. Единствен негативен тренд се бележи кај санкциите без 

право на жалба и тоа во голем дел од 2,5 на 6,1% што е повеќе од двојно зголемување на 

незадоволството. Ова се должи на немањето второстепена комисија за жалби, што во 

наредниот период треба да се реши во најбрз можен период. 

Другите одговори се во релација на претходното, па така, перцепцијата дека 

инспекторите инсистираат по секоја цена да најдат неправилност е подобрена од 20% на 

13%, што е подобрување од 7 п.п. или речиси една третина. 

Како неповолност се истакнува неинформираноста на компаниите, и покрај големите 

напори за зголемена транспарентност и нудење на повеќе извори на информации, сепак 

компаниите сè уште се изјаснуваат како недоволно информирани. 

Област Почетна 
вредност во 
% 

Крајна 
вредност во  
2020, во % 
 

Промена во 
п.п. 
(процентни 
поени) 

Најчесто вршени контроли во текот на 
последните 5 години 

   

- УЈП 20,1 16,8 - 3.3 

- ДИТ – трудова инспекција 20,3 21,6 1.3 

- Пазарен инспекторат 9,2 9,6 0.4 

- ДИТ безбедност и здравје 8,6 9,9 1.3 

Дали Ви била изречена санкција / мерка    

- Опомена 21 40 20 

- Глоба  28 20 - 8 

- Не била изречена санкција 52 40 - 12 

Дали Ви бил даден рок за отстранување 
на неправилноста 

   

- Веднаш беше изречена санкција 
(казна) 

20.7 13.3 -7.4 

- Беше даден соодветен рок за 
отстранување на неправилноста  

66.9 56.9 -10.1 

- Беше даден рок, но сметаме дека 
не беше доволен  

9.9 21.3 11.4 

- Беше изречена санкција на која 
немавме право на жалба 

2.5 8.5 6.1 

Најголем проблем при вршење на 
инспекцискиот надзор 

   

- Инсистирање да се најде 
неправилност 

20% 13% -7% 

- Непрофесионално однесување 13% 12% -1% 

- Недоволна подготвеност на 
инспекторите 

14% 10% -4% 

- Предолго траење на надзорот 13% 12% -1% 

- Недоволна информираност на 
компаниите  

6% 11% 5% 
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ДОСТАПНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ 

За добра усогласеност клучна е информираноста за правната регулатива. Од одговорите 

на испитаниците се гледа дека постои позитивен тренд кај компаниите кои порано 

воопшто не проверувале дали се во согласност со регулативата, а сега нивниот број е 

видно намален и тоа е резултат на бројни промотивни активности на сите вклучени 

страни и, секако, препораката е да се продолжи со оваа активност сè до целосно 

проверување на регулативата кај сите компании. 

На прашањето како и преку кого вршите проверка на актите со регулативата, се 

забележуваат различни трендови. Проверката преку интерно вработени лица бележи 

намалување за  11 п.п., потоа преку надворешни советници, исто така, намалување од 10 

п.п., преку консултации со државни институции пад од 4  п.п. Само кај коморите се бележи 

пораст и тоа може да се каже дека е остварување на целта и постигнување на раст од 31 

п.п. што е одличен резултат кој треба да се поддржи и во иднина и да ги позиционира 

коморите како релевантен и корисен партнер на компаниите во усогласувањето на актите 

со регулативата. 

Освен претходното, се бележи позитивен тренд на перцепција кај вклученоста на 

компаниите во донесувањето на правна регулатива и тоа од 28% на 44% што е раст од 

одлични 16  п.п. Препорака е дека сите засегнати во процесот на носење на регулатива 

треба да вложат уште повеќе напори за вклучување на бизнис секторот во процесот на 

носење на регулатива бидејќи 44% не е целосно задоволителен степен на вклученост. 

Област Почетна 
вредност на 
задоволството 
во % 

Крајна 
вредност 
во 2020, во 
% 
 

Промена во 
п.п. 
(процентни 
поени) 

Достапност на информациите 
потребни за усогласување со правната 
регулатива  

38 54 + 16 

Најчест начин на проверка на 
усогласеноста на актите со правната 
регулатива? 

   

- Не проверуваме 8 3 -5 

- Интерно вработен 31 20 -11 

- Преку надворешни советници 43 33 -10 

- Преку коморите 9 40 + 31 

- Консултација со државни 
институции 

9 5 -4 

Вклученост во процесот на 
донесување на правната регулатива во 
изминатите 5 години 

28 44 + 16 

 

АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ 
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Освен многубројните активности кои ги спроведуваше Проектот во текот на изминатите 5 

години, особено се важни алатките како што е агрегатниот веб-портал biznisregulativa.mk, 

поставувањето на листите за проверка на усогласеност и доставувањето на позиционите 

документи до надлежните институции. 

Заклучок е дека сите алатки се направени и успешно функционираат. Кај порталот се 

бележи раст од 21  п.п. Кај листите се бележи раст од 10  п.п. Важно е да се каже дека 

претходната година постигнувањата беа далеку подобри, но во оваа година се намалени. 

Позиционите документи започнаа да се изготвуваат во 2016 година, но почнаа да се 

следат во анкетите од 2019 и веднаш е измерен одличен успех со 52%, кој поради 

недоволните промотивни кампањи попречени поради спроведувањето на изборите, 

нефункционирањето на Парламентот и соочувањето со Ковид турбуленциите, во 2020 

година се намали за 13  п.п. 

Заклучок е дека овие алатки се одлични, корисни и практични за употреба и дека треба да 

се надградуваат и по завршувањето на Проектот.  

Област Почетна 
вредност на 
задоволството 
во % 

Крајна 
вредност 
во 2020, во 
% 
 

Промена во 
п.п. 
(процентни 
поени) 

Запознаеност со веб-агрегатниот портал 
www.biznisregulativa.mk 

36 57 + 21 

Запознаеност со алатката „Листа за 
проверка на усогласеноста со бизнис 
регулативата“  

36 46 + 10 

Запознаеност со секцијата „Позициони 
документи“ како дел од веб-порталот 
biznisregulativa.mk 

52 39 - 13 

 

РАБОТЕЊЕТО НА КОМОРИТЕ 

Повеќе пати е спомната важноста на капацитетите на коморите за постигнување на 

интересите на бизнис секторот. Од одговорите може да се види дека испитаниците 

сметаат дека коморите имаат доволно капацитет и се бележи позитивен тренд од 10 п.п., 

односно скок во перцепцијата од 71 на 81%. 

Сличен скок во перцепцијата (11 п.п.) бележи и вклученоста на коморите во процесот на 

носење на регулатива, како и за функционирањето на ПЈПД. 

Од аспект на подобрувањето на работењето на коморите, испитаниците искажаа 

мислење дека има место за подобрување кај лобирањето пред институциите, 

обезбедувањето информации за пазарите и организација на обуките. Падот во 

перцепцијата не е голем, само 1-3 п.п., но треба да се посвети внимание и подетално да 

се анализираат причините за ваквото мислење. 

Област Почетна 
вредност на 
задоволствот

Крајна 
вредност 
во 2020, во 

Промена во 
п.п. 
(процентни 

http://www.biznisregulativa.mk/
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о во % % 
 

поени) 

Капацитет на коморите во давањето 
помош на компаниите 

71 81 + 10 

Коморите се вклучени во процесот на 
донесување на правна регулатива 

68 79 + 11 

Запознаени со постоењето и 
функционирањето на Платформата за 
јавно-приватен дијалог (ПЈПД) 

49 60 + 11 

Кој аспект од работењето на коморите 
сметате дека треба да се подобри? 

   

- Навремено добивање на 
информации кои се однесуваат на 
правната регулатива 

19 24 + 5 

- Лобирање пред релевантни 
институции во донесувањето на 
правната регулатива 

26 23 - 3 

- Вмрежување со претпријатија од 
странство и од Републиката 

19 20 + 1 

- Давање информации за пазари 21 19 - 2 

- Организирање на поголем број 
обуки 

16 15 - 1 

 

ОЦЕНА НА РЕГУЛАТИВАТА 

Испитаниците беа прашани за мислење за цела серија регулативи и може да се заклучи 

дека во петгодишниот период сите бележат подобрување. Ова е одличен тренд, со 

различен интензитет на пораст, но, важно е дека секаде се бележи подобрување. 

Области со највисок степен на подобрување на регулативата се царинската регулатива 

со 25 п.п., потоа прописите за трудово право и јавните набавки. 

И покрај одличниот напредок, вредностите не се многу високи и од тие причини треба да 

се направат подетални анализи што е тоа што им пречи на компаниите и полека да почне 

да се менува регулативата и да се овозможи непречено работење на компаниите. 

Област 
 

Почетна 
вредност на 
задоволството 
во % 

Крајна 
вредност 
во 2020, во 
% 
 

Промена во 
п.п. 
(процентни 
поени) 

Трудовото право 29 51 + 22 

Градежништво и дозволи за градба 33 40 + 7 

Царина  37 62 + 25 

Даноци 44 52 + 8 

Јавни набавки 29 51 + 22 

Животна средина 25 41 + 16 

Земјоделство 32 50 + 18 

Угостителство и туризам 36 50 + 14 

Борба против сивата економија 19 32 + 13 
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БИЗНИС КЛИМА 

Целокупната перцепција во врска со климата за водење бизнис е на ниско ниво и покрај 

тоа што се бележи подобрување во перцепцијата. Поддршката на бизнисите од страна на 

државата преку регулативата, во истражувањето од 2016 година започна со само 17% и 

успеа да се искачи на 26% во 2020 година. Очигледно е дека бизнис секторот не се 

чувствува целосно поддржан од страна на државата и дека ќе бидат потребни сериозни и 

долгорочни напори за да дојде до поголема промена во перцепцијата на компаниите по 

ова прашање. 

Од аспект на споредба на деловната клима кај нас и земјите од Западен Балкан, се 

забележува подобрување во перцепцијата од 19 п.п. и таа се однесува на вкупниот 

резултат од категориите кои се споредуваа преку иста или подобра клима во споредба со 

другите земји. 

Ова е добар и важен показател што ни овозможува да видиме каде се наоѓаме во 

споредба со другите земји од регионот бидејќи сите држави се конкуренти едни на други и 

подобрата деловна клима може да привлече и повеќе инвеститори кои се битни за 

целокупниот развој на економијата. 

Секако и овде препораката е да се продолжи со анализи на пречките за привлекување на 

странски инвеститори во нашата земја. 

Област 
 

Почетна 
вредност на 
задоволствот
о во % 

Крајна 
вредност 
во 2020, во 
% 
 

Промена во 
п.п.(процентн
и поени) 

Поддршка на бизнисите од државата 17 26 + 9 

Македонија денес, во споредба со 
другите земји од Западен Балкан, во 
однос на деловната клима – подобра и 
иста 

36 55 + 19 

 

 


