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1. Вовед 

Воведувањето на парадигмата за „општество кое учи“ (анг. Learning society), според која знаењето 

е највредниот капитал на општествата и главен извор на моќта на државите, значеше поголеми 

напори за воведување поефикасни методи, за евалуација и проверка на учењето. Она што често 

беше потенцирано во изминатите децении е потребата од поголема координација помеѓу системот 

на образование и пазарот на труд. Во општество базирано на знаење, при што технологијата се 

менува со многу брзо темпо, постои сè поголема потреба од постојан развој на знаењето и 

вештините кај работната сила. Ова, од друга страна, ги направи доживотното учење, посветеноста 

на формалното и неформалното учење за целите на континуиран развој на знаењето и вештините, 

водечки парадигми во образованието, при што посебен акцент се става на развојот на 

образованието за возрасни. 

Понатаму, се менува и самата природа на образованието за возрасни. Од воведувањето на нови 

методи и алатки за овозможување на поефикасно учење, до потребите од воведување на нови 

видови на образование и обука согласно потребите. Сè повеќе истражувања ја потенцираат 

важноста на тнр. „меки вештини“ за продуктивноста на работната сила. Истражувањето на развојот 

на меките вештини преку образование е новото поле на политики и пракси во кое државите допрва 

ќе треба да воспостават стандарди за прецизно дефинирање на овие вештини и начините за нивно 

стекнување, евалуација и проверка. 

Во повеќето држави образованието за возрасни првично беше воведено како дополнително 

образование, првенствено со цел да го пополни јазот кој го создаваат недостатокот на основни 

вештини, на основна писменост и потребата на пазарот на труд од работници кои имаат ниско и 

средно ниво на вештини. Во Европа овој вид на образование има силна поддршка од социјалните 

движења на работничката класа кои беа поврзани со социјализмот и социјалната демократија. Во 

некои држави (кои денес се членки на Европската унија) тоа се издигна на институционални рамки 

додека во други остана на маргините и во голема мера нерегулирано. Во моментов се забележува 

разногласие во земјите членки на ЕУ во однос на законскиот статус и овластувањата кои ги има 

државата за образование на возрасни. Постои „разноликост во тоа кои институции го реализираат 

ваквото образование: тука се колеџите, училиштата и универзитетите во јавниот, приватниот и 

непрофитниот сектор; тука се и фирмите кои работат за профит, професионални и индустриски 

асоцијации како и претпријатија кои самите ги обучуваат своите вработени” (Milana & Holford, 2014, 

p. 5). 



4 
 

Во ерата на современи економии базирани на знаење, пазарите на труд бараат работна сила која 

има уште поголеми и порелевантни вештини. Европскиот центар за развој на стручното 

образование (CEDEFOP) проценува дека процентот на работни места во ЕУ за кои се потребни 

квалификации од терцијарно ниво „ќе се зголеми од 29% во 2010 година на 34% во 2020 година, 

додека процентот на работни места со ниски квалификации ќе се намали во истиот период од 23% 

на 18%” (European Commission, 2012, p. 3). 

Политиките и организацијата на образованието на возрасни се уредени од самите држави, додека 

темата образование за возрасни е длабоко вкоренета на меѓународно ниво (Milana & Holford, 2014). 

Меѓународните организации како што се Организацијата за образование, наука и култура на 

Обединетите нации (UNESCO) отсекогаш имале значително влијание на нејзините основни 

столбови. ЕУ претставува уникатен пример кога станува збор за организација и развој на 

образованието за возрасни. Дваесет и осумте земји членки на ЕУ сè повеќе се движат во насока на 

обединување на своите политики во оваа област. 

Преку иницирање на процес на дефинирање на заеднички образовни политики и цели, 

образованието за возрасни на ниво на ЕУ повеќе не се смета како политички прашање на ниво на 

државите членки, и покрај фактот што државите и понатаму ја имаат законодавната власт да ги 

регулираат клучните образовни политики на својата територија (Milana & Holford, 2014).  

Со текот на годините се забележува еволуција на политиките на ЕУ – од недоволно внимание кое 

се посветувало на можностите кои ги нуди образованието за возрасни, па сè до негово поставување 

како еден од главните образовни приоритети на државите.  

Појавата на заеднички образовни иницијативи во ЕУ особено се забележува генерално за секторот 

образование а особено за секторот образование за возрасни. Со усвојувањето на концептот 

доживотно учење, образованието за возрасни се помести од маргините кон центарот на 

приоритетните активности за делување на ЕУ. Тука е и фактот што правната позиција на ЕУ ѝ дава 

силен мандат или доверба во активностите насочени кон стручната обука, отколку што е тоа случај 

во однос на образованието на децата (Milana & Holford, 2014, p. 4). Донекаде недоволно јасната 

дефиниција на концептот на доживотно учење го привлече вниманието кон концептот на 

образование на возрасни. Во изминатава деценија, Европската комисија има ставено особен акцент 

на образованието на возрасни. 
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Податоците од терен го потврдуваат ваквиот растечки интерес од страна на државите. Според 

резултатите од извештајот Евридика од 2015 година (Eurydice Report), еден од четворица возрасни 

лица во Европа има завршено најмногу нижо средно образование, при што постојат огромни 

разлики во нивото на завршено образование помеѓу државите и старосните групи. Податоците од 

Евростат (ISOC) укажуваат дека 45% од возрасните (на возраст од 25 до 64 години) во ЕУ сметаат 

дека нивните актуелните компјутерски или интернет вештини нема да бидат доволно ако бараат 

работа или сакаат да отидат на ново работно место во период од една година (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 22). Околу 70 милиони луѓе во ЕУ или околу 25% од возрасните 

лица на возраст од 25 до 64 години немаат завршено формално образование кое би било на ниво 

повисоко од нижото средно образование. Ваквите податоци се причина за загриженост. Од оваа 

бројка, околу 20 милиони возрасни лица (6,5% од вкупниот број на возрасни лица во ЕУ) се присутни 

на пазарот на труд со основно образование како највисок степен на завршено образование. 

Разликите по држави и по региони се очигледни, при што државите од јужниот дел на Европа се 

најмногу засегнати од ниското ниво на завршено образование кај возрасните лица (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015).  

Сè поголемите напори и активности за поголемо вклучување на новите генерации во системот на 

образование можат да се видат во фактот дека младите возрасни лица, во просек, имаат значително 

повисок степен на завршено образование во споредба со повозрасната популација (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 7). Статистичките податоци исто така укажуваат дека само мал 

број на возрасни лица го продолжуваат образование а ова е потврдено и со разликите во ваквите 

тенденции во земјите членки на ЕУ. Учеството на возрасните во образованието и обуката е 

нееднакво кај земјите членки: во 2011 година најниската стапка е забележана во Романија (8%) и 

во Грција (11,7%), а највисока била стапката во Шведска (71,8%) и Луксембург (70,1%), кои го имаат 

највисокиот процент на возрасни лица кои учествуваат во образование и обука (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 24). Уште еден алармантен факт е и тој кој упатува на 

просечната стапка на учество во образованието за возрасни – истата во ЕУ бележи бавно но 

стабилно намалување од 2005 година. Земјите членки на ЕУ имаат преземено одлучни активности 

за намалување на ваквиот тренд и остварување на заеднички договорената цел: најмалку 15% 

учество во образованието за возрасни до 2020 година. 

Од 2011 година досега, по донесувањето на повеќе политички и стратешки документи во областа 

на образованието во последната деценија, соработката во областа на образованието и обуката на 
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возрасни е регулирана со усвојувањето на ажурираната Европска агенда за образование на 

возрасни (European Agenda for Adult Learning) со која се утврдени повеќе приоритетни области, 

усогласени со областите определени во стратешката рамка 'ET 2020' (Совет на Европската унија, 

2011). Од повеќето клучни приоритети, особено внимание се посветува на развојот и 

имплементацијата на марки кои се насочени кон овозможување и мотивирање на сите возрасни 

лица да продолжат да ги развиваат и унапредуваат своите вештини и надлежности во текот на 

својот живот. Обновената агенда посветува особено внимание на конкретни групи, како што се 

возрасни лица на кои им недостасуваат основни вештини и на оние кои предвреме го напуштаат 

образование т.е. лицата кои имаат ниско ниво на квалификации или воопшто немаат 

квалификации.  

Агендата исто така ја потенцира потребата од определување на механизми за унапредување на 

личните и стручни вештини и компетенции, со цел побрзо и побезболно надминување на 

последиците од економската криза. Еден од првите приоритети се мерките преземени за 

спречување на социјалната исклученост и ставањето акцент на подигнување на нивото на 

образование и вештини на лицата со ниско ниво на вештини и ниско ниво на квалификации 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 15). 

Уште еден загрижувачки факт е тој кој се однесува на значителното несовпаѓање на 

квалификациите. Под „несовпаѓање на квалификациите“ се подразбира ситуација во која нивото на 

квалификации на работникот е повисоко или пониско од она што се бара на работното место. 

Ваквата состојба ги засега работниците, фирмите и економијата генерално. Иако несовпаѓањето на 

квалификациите може да биде само привремена состојба, особено кога навреме се преземаат 

активности за надминување на ваквата состојба, сепак оваа појава може да потрае и подолго време 

и да има сериозни несакани ефекти на кариерниот развој на лицето и на продуктивноста на 

компаниите. Во случај на повисоко ниво на квалификации, вештините кои не се користат можат 

постепено да се изгубат со текот на времето, што исто така значи дека инвестицијата која била 

вложена во нив (барем делумно) се губи (Global Agenda Council on Employment, 2014). Дури и кога 

се преземаат мерки за надминување на ваквата состојба, тие може да чинат многу пари а 

резултатите кои би се добиле да биде непостојани. Разликите од аспект на повисоко ниво на 

квалификации се најчесто присутни во напредните држави, проблемот со недоволно ниво на 

квалификации останува да биде актуелен кај земјите во развој. Последиците од недоволните нивоа 

на квалификации се бројни, при што „ниското ниво на образование во овие економии доведува до 
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недоволна писменост, ниска стапка на раст на продуктивноста и мал потенцијал за економска 

диверзификација“ (Global Agenda Council on Employment, 2014, p. 9). 

Во оваа смисла, зголемувањето на инвестициите во образование и обука за развој на вештини е од 

суштинско значење за подобрување на конкурентноста, затоа што вештините го определуваат 

капацитетот на општеството за раст на продуктивноста. Иновациите и развојот зависат од 

постојаниот развој на знаењето и вештините и можат долгорочно да ја определат иднината на 

пазарот на труд во Европа. Огромното зголемување на понудата на висококвалификуван кадар на 

меѓународно ниво во последнава деценија ја стави Европа на тест (European Commission, 2012). 

Стекнувањето на „основни вештини“ (како фундамент за развој на клучните компетенции за сите 

врз основа на принципот за доживотно учење) ќе има суштинска важност во подобрувањето на 

вработливоста на граѓаните, нивната социјална инклузија и лично исполнување. Поради тоа, 

неопходни се активности во насока на борба против ниското ниво на образование и социјалната 

исклученост (Council conclusions on increasing the level of basic skills in the context of European 

cooperation on schools for the 21st century, 2010, p. C 323/12). 

Голем број на студии го имаат потврдено односот помеѓу вработливоста и вештините, па поради 

тоа не е изненадувачки дека развојот на вештините е веќе голем приоритет за ЕУ, особено по 

економската криза од 2008 година. Во последните години истражувачите почнаа сè повеќе да 

покажуваат интерес за вештините и за процесот на нивно стекнување и евалуација т.е. на техниките 

кои се користат во обмислувањето на обуките, методите за нивна реализација и оценувањето.  

Сепак, процесот на приближување на образованието и потребите на пазарот на труд, за да се 

овозможи општеството да има корист од потенцијалот на денешните ученици и студенти, и истиот 

да го награди, бара многу поголема соработка помеѓу работодавачите, едукаторите, јавните власти 

и самите поединци (Global Agenda Council on Employment, 2014).  

Традиционално, образованието за возрасни најчесто се доведува во врска со стекнување на 

„основни вештини“ и „цврсти вештини“, и иако во изминативе децении најчесто се изедначува со 

стручното образование и обука, денес, соочени со сè поголемата важност на „меките вештини“, 

доаѓаме до моментот кога парадигмата треба да се менува. Меки вештини се однесуваат на 

поширок сет од вештини, компетенции, однесувања, ставови и лични квалитети кои им 

овозможуваат на луѓето ефикасно да се снаоѓаат во нивното опкружување, да работат добро со 

други лица, самите тие да работат добро и да ги остваруваат своите цели (Lippman, Ryberg, Carney, 
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& Moore, 2015). Меките вештини сè повеќе стануваат важни за развојот на човечкиот капитал и за 

успехот на работната сила, при што сè поголем е бројот на докази кои потврдуваат дека овие 

квалитети се подеднакво важни како и академските или техничките (мајсторските) вештини, за 

сметка на „нивната способност да ги предвидат вработувањето и заработката, покрај другите 

резултати“ (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 11).  

Од друга страна, овие согледувања се особено важни за лица од разни делови на светот кои немаат 

соодветен пристап до образованието, што упатува на тоа дека лицата кои имале помалку можности 

за образование во животот можат да ги развиваат своите меки вештини за да ги подобрат изгледите 

за вработување и успех на работното место (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 15). Од друга 

страна, истражувачите, едукаторите и институциите се соочени со предизвикот за развој на 

методологии и стандарди за стекнување, оценување и валидирање на меките вештини. 

Истражувањата покажуваат дека, во периодот од 1980 година досега постои стабилен раст на 

работни места кои бараат значителни социјални вештини. Овој тренд е проследен и со стабилно 

зголемување на платите кај оние работни места кои бараат високи ниво на когнитивни и социјални 

вештини (Deming, 2015). Уште повеќе, Деминг заклучува дека предноста која ја имаат жените за 

одредени меки вештини, особено социјалните вештини, можеби имало улога во намалувањето на 

родовиот јаз на пазарот на трудот во периодот од 1980 година досега. 

Иако некои работни места постепено се елиминираат со напредокот на технологијата, работните 

места кои е тешко да бидат автоматизирани сè повеќе бараат меки вештини. Технологијата сè уште 

е далеку од можноста да ги замени задачите и ситуациите во кои е тешко да се предвидат 

„правилата“ и тенденциите. Во оваа смисла, Деминг укажува дека „напредокот во 

автоматизирањето на социјалната интеракција најдобро може да се види преку примерот на 

континуиран неуспех кај Туринг тестот, кој ја мери способноста на машината да имитира 

конверзација на луѓе, за период од пет минути, во мошне контролирано опкружување” (Deming, 

2015, p. 3). 

Според некои истражувачи, сè поголемата важност на меките вештини има врска со напредокот на 

информатичко-комуникациската технологија кој создаде промена во начинот на организација и 

управување со работата, која сега се одвива преку структури на тимови кои самостојно се 

управувани и кои се флексибилни, и се карактеризира со работници кои можат да извршуваат 

повеќе задачи одеднаш (multitasking).  
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Развојот на програми за меки вештини е активност која бара значителни напори од креаторите на 

политики и давателите на стручно образование затоа што, и покрај нивната докажана важност во 

подобрувањето на продуктивноста на работниците, тие постојано се занемарувани на сметка на 

програмите за „цврсти“ или „технички“ (мајсторски) вештини. Во оваа смисла, во последниве 

години креаторите на политики на европско ниво работеа на развивање на механизми за решавање 

на многу од предизвиците со кои се соочуваат засегнатите страни во развивањето, стекнувањето и 

оценувањето и меките вештини. Во последните 20 години се забележува зголемена побарувачка за 

овие вештини (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015), заедно со тнр. трансферзални вештини, како 

што се „способноста за критичко размислување, преземање иницијативи, решавање на проблеми 

и колаборативно работење, ќе ги подготви лицата за кариерниот развој на денешнината кој се 

карактеризира со непредвидливост (European Commission, 2012, p. 3). 

Целта на оваа студија е да ги разгледа потребите од вештини на регионалните пазари, т.е. 

конкретните потреби од вештини на доминантните економски сектори (дејности) на регионално 

ниво, и областите каде на работодавачите им е најтешко да најдат вешти работници. Уште повеќе, 

студијата ја разгледува состојбата на регионалните пазари во однос на образованието за возрасни 

со цел правење осврт на програмите за образование за возрасни и на вештините кои тие ги 

развиваат. Таа содржи анализа на потребите на бизнис секторот во целните региони како и на 

понудата на вештини на пазарот на труд кои ги создаваат давателите на образование за возрасни 

во целните региони. Анализата беше направена со цел утврдување на несовпаѓањата кај вештините 

кои постојат на регионалните пазари на труд и давање препораки за нов курикулум за образование 

за возрасни кој би помогнал да се воведат вештините кои се потребни на регионалните пазари на 

труд. 

Истражувањето се прави во рамките на проектот Решавање на потребите на регионалниот пазар 

на труд преку развивање и сертифицирање на нови програми за образование за возрасни кој го 

спроведува Центарот за доживотно учење од Македонија заедно со партнерски организации од 

Германија, Германија и Романија и кој финансиски е поддржан од Европската унија. Проектот има 

за цел да го решава проблемот на несовпаѓање помеѓу понудата на вештини и побарувачката на 

регионалните пазари во Македонија и Романија.  

Истражувањето се состоеше од комуникација со повеќе засегнати страни: возрасни лица кои учат, 

даватели на образование за возрасни, лица од бизнис секторот (вработени лица). Самото 

истражување опфати квантитативен и квалитативен пристап – анкета со барателите на работа 
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(сегашни или скорешни) и повеќе од 160 полуструктурирани интервјуа со возрасни лица кои учат, 

даватели на образование за возрасни и раководители на фирми. Опфатени беа два региони во 

секоја од двете држави: Полошкиот и Југоисточниот регион во Македонија и регионите Бихор и 

Валчеа во Романија. Беа направени интервјуа со возрасните лица кои учат со цел проценка на 

нивните потреби во реализацијата на програмите, колку се задоволни од актуелната понуда и каков 

е нивниот став за потребите на пазарот на труд.  

Тимот кој го правеше истражувањето комуницираше со даватели на услуги за образование на 

возрасни во целните региони со цел идентификување на актуелните програми за образование, кои 

вештини се развиваат како и свеста за меки вештини и овозможувањето на вакви меки вештини во 

актуелните програми.  

Исто така, со цел добивање подобра претстава за потребите на пазарот беа реализирани и 

разговори со лица од бизнис секторот (работодавачи). Изборот на лицата кои ќе бидат анкетирани 

беше направен врз основа на дејноста во која работат, големината на компанијата и нејзината 

локација (рурален или урбан дел од целните региони). Работодавачите имаа можност да се искажат 

за (не)совпаѓањето на вештини на пазарот на труд, кои вештини тие ги сметаат за потребните со цел 

постигнување успех во нивната дејност, како и тоа кои вештини и компетенции тие најмногу ги 

ценат и почитуваат кај своите вработени. Тие исто така посочија и на кој начин се справуваат со 

(евентуалниот) недостаток од вештини во нивната дејност и на кој начин инвестираат во развојот 

на човечките ресурси: дали го сметаат за важен професионалниот развој на вештините кај нивните 

вработени, дали постои таков приоритет во нивната компанија, дали компанијата финансиски ги 

поттикнува ваквите приоритети и какви се тие курсеви (и колку често се одржуваат).  

Првото поглавје ја истражува еволуцијата на заедничкото регулирање на образованието за 

возрасни во ЕУ, се анализираат актуелните политики, стратешки документи и препораки – од  

Договорот од Рим од 1957 година па сè до агендата Европа 2020. Ова Поглавје има за цел да 

направи осврт на растечката важност која ја има образованието за возрасни и вниманието кое го 

доби од креаторите на политики во ЕУ во изминативе децении. Тоа исто така има за цел да ги 

нагласи актуелните приоритети во развојот на образование за возрасни во земјите членки на ЕУ, 

како одговор на новите предизвици во обмислувањето, реализирањето, оценувањето и 

валидирањето на меките вештини кои сè повеќе добиваат на важност на пазарот на труд. 

Образованието за возрасни во ЕУ не е хомогена материја туку реалноста е сосема спротивна – 
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постојат многу видови и нивоа на регулативи, сфери на делување, даватели на вакви услуги и 

системи за евалуација, оценување и валидација.  

Второто поглавје ќе се фокусира на растечката важност на меките вештини во развиените економии. 

Негова цел е да ги опфати повеќето дефиниции кои се користат за да се опишат вештините кои не 

се решавани директно преку традиционалните институции за образование и чија важност за 

продуктивност на трудот постојано се потенцира во значителен број на научни студии. Ова поглавје 

исто така ќе ги истражи разните активности кои се спроведуваат за нивно дефинирање, развој на 

програми за нивно стекнување, оценување и валидација, како посебен предизвик не само за 

едукаторите туку и за креаторите на политики на полето на образование за возрасни и доживотно 

учење. 

Третото поглавје ќе направи осврт на демографските, економски и општествени состојби во целните 

региони. Полошкиот и Југоисточниот регион во Македонија и општините Бихор и Валчеа во 

Романија. Ова поглавје ќе содржи информации за пазарот на труд и за главните дејности/ 

индустрии.  

Четвртото поглавје ќе ги содржи резултати од истражувањето спроведено во целните региони. 

Неколкуте под-поглавје ќе ги предочат согледувањата искажани од повеќе засегнати страни: 

квантитативни податоци од анкетата и интервјуата со возрасните лица кои учат, давателите на 

образование за возрасни и работодавачите. Тие ги изразуваат своите ставови во однос на 

постоењето свест за важноста на меките вештини кај разните групи на анкетирани лица, анализа на 

потребите од конкретни меки вештини на пазарот на труд во целните региони како и за актуелните 

програми за образование на возрасни кои инкорпорираат меки вештини, или постоењето на 

програми за стекнување, оценување и валидирање на меки вештини. 
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2. Образованието за возрасни во Европската унија 

Образованието за возрасни претставува „пракса преку која возрасните лица се ангажираат во 

систематски и одржливи активности за сопствено образование со цел стекнување на нови форми 

на знаење, вештини, ставови или вредности” (Sharan & Brockett, 2007, p. 7). Во овој контекст, 

образованието за возрасни го вклучува „целиот спектар на активности поврзани со формалното, 

неформалното и информалното учење кои се преземаат од возрасните лица по направената пауза 

т.е. по напуштањето на образование и обуката, што доведува до стекнување на ново знаење и 

вештини“ (An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe, 2015, p. 28). 

Сите овие дефиниции не ги земаат предвид младите лица кои го продолжиле своето образование 

на факултет, туку само возрасните лица кои одлучиле да се запишат на стручна обука или во високо 

образование откако претходно влегле на пазарот на труд.  

Образованието за возрасни, како посветеност на разни видови учење (формално, неформално и 

информално) може да стави акцент на личниот развој на поединецот, професионалниот развој или 

на образование и обука за стекнување на вештини со кои се овозможува поголема продуктивност 

на работното место, како и учество во официјално (формално) акредитирани програми кои 

овозможуваат соодветна валидација и сертификација на знаењето и вештините. Широкиот спектар 

на пракси за учење подразбира разнолика организациска поставеност на образованието за 

возрасни: од формално структурирани курикулуми и содржини кои се реализирани од давателите 

на образовни услуги, до неформално структурирано учење и учење кое се заснова на ресурси кои 

се на располагање бесплатно и кои можат да се прилагодат на конкретните потреби на лицето кое 

учи. Кога зборуваме за локација, образованието за возрасни може да се реализира на физички 

локации или преку програми за учење од далечина. Сè поголемата употреба на информатичко-

комуникациската технологија во последните години го прошири опфатот и образовните можности 

на овој тип образование за возрасни.  

2.1 Важноста на образованието за возрасни 

Поголем број на истражувања го имаат потврдено позитивното влијание кое образованието за 

возрасни го има во повеќе аспекти од индивидуалниот и социјален развој. Овие истражувања 

(Jenkins, 2011; Hammond and Feinstein, 2005; UK’s Mental Health Foundation, 2011; Fujiwara, 2012; 

Feinstein et al., 2004) содржат докази дека учеството во образованието за возрасни доведува до 

поголема општа добросостојба, поголема самодоверба, намалување на штетните навики (како што 

се пушењето или пиењето), поголема веројатност од вежбање, поголема подготвеност за други 
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доброволни активности, унапредување на граѓанските ставови што произлегува од учеството во 

образованието за возрасни, како и поголема веројатност од приклучување кон организации во 

заедницата како резултат на учеството во образованието за возрасни (An in-depth analysis of adult 

learning policies and their effectiveness in Europe, 2015). 

Истражувањата на влијанието кое го има образованието за возрасни покажуваат повеќе 

потенцијални функции на образованието за возрасни, и тоа: 

 Помошна функција – им помага на лицата кои не успеале во нивното прво образование и го 

обучува во стекнувањето на дополнителни квалификации и учење;  

 Развојна функција – надградба или ажурирање на вештините кај населението; и  

 Општествена и граѓанска функција – ја поддржува солидарноста во заедницата и 

добросостојбата (на пример, преку уметнички и културни програми) и дава можности за 

општествена интеракција (Adult Learners in Digital Learning Environments, 2015, p. 2). 

CEDEFOP има реализирано мета-преглед на истражувачките студии со кое се стави акцент на 

евентуалните економски бенефиции од стручното образование и обука во компаниите. Според ова 

истражување, 87% од вкупно 62-те студии кои беа разгледани содржат докази за позитивните и 

статистички значителните ефекти на стручното образование и обука за работодавачите (CEDEFOP, 

2011). Еден друг извештај (OECD Skills Outlook) од 2013 година упатува на тоа дека државите кои 

имаат повисоко просечно ниво на вештини и писменост исто така имаат и повисоко ниво на учество 

во волонтерски активности, повисоко ниво на интерес во политиката и повисоко ниво на доверба 

(An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe, 2015). 

Според Кристофер Папас, возрасните лица кои учат се категорија која е посебна од другите лица 

кои учат. Тие имаат поинаков статус и општествена улога и не треба да се изедначуваат со младите 

лица кои учат. Ова се конкретните карактеристики на оваа група лица кои учат:  

 Самонасочување – се однесува на „потребата од преземање на одговорноста за својот 

живот и одлуки“ затоа што на возрасните лица кои учат има е важно да имаат „контрола врз 

она што го учат“;  

 Практичност и ориентираност кон резултати - возрасните лица кои учат се „практични, не 

сакаат многу теорија, им требаат информации кои можат да се применат сега и веднаш и 

кои одговараат на нивните професионални потреби”;  

 Возрасните лица кои учат обично преферираат практично знаење кое ќе ги подобри нивните 

вештини, ќе ја олесни нивната работа и ќе ја унапреди нивната доверба”;  

 Помала отвореност и со тоа поголем отпор кон промени – „зрелоста и годините искуство“ 

најчесто доведуваат во „ригидност“ која многу често претставува пречка во учењето;  

 Бавност во учењето; староста влијае на учењето; „возрасните луѓе учат побавно колку што 

се постари”;  
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 Личното искуство се користи како ресурс – личното искуство најчесто значи дека возрасните 

„имаат тенденција да го поврзат своето претходно искуство со сè што е ново и новите 

концепти да ги проверуваат врз основа на она што претходно го знаат“;  

 Мотивација – мотивацијата е клучниот фактор во сите истражувања кои се занимаваат со 

образованието на возрасни. Образованието за возрасни обично е „доброволно“ и најчесто 

претставува „личен избор да се посетува настава за да се подобрат вештините за 

вработување и да се оствари професионален развој“ (Pappas as cited in Adult Learners in 

Digital Learning Environments, 2015, pp. 3-4). 

Според една анализа на политики за образование на возрасни во Европа и колку се тие ефикасни, 

има три видови на позитивни резултати од овој вид на образование за самите возрасни лица, и тоа: 

 Економски: поголеми плати и приходи, како и подобрена вработливост како бенефити од 

учеството на лицето во процесот на учење; а платите/ приходите имаат бенефит од 

квалификациите и подобрените основни вештини стекнати со учење;  

 Добросостојба: Подобрена општа добросостојба (вклучувајќи и подобрување на 

самодовербата) како и подобра здравствена (физичка и умствена) состојба која е резултат 

на учеството во процесот на учење; и  

 Општествени: Поголема склоност кон доброволни активности и активности кои се во полза 

на заедницата, како и подобар став кон граѓанското општеството кој е резултат на учеството 

во процесот на учење (An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in 

Europe, 2015, p. 79). 

Според истото истражување, работодавачите можат да ги очекуваат следниве позитивни резултати 

од инвестирањето во образованието и обуката за возрасни:  

 Иновации: Иновативниот учинок на фирмата може да се подобри како резултат на 

подобрените вештини и компетенции реализирани благодарение на учеството на 

вработените во процесот на учење;  

 Бенефиции за работната сила: Фирмата ќе има полза од мотивирана работна сила 

благодарение на учеството во процесот на учење; и  

 Економски: Бенефитот од иновациите како и од мотивираната работна сила ќе доведе до 

поголем економски бенефит за фирмата. Во оваа смисла, зголемената продуктивност и 

добивка на фирмата се резултат на зголеменото учество на работниците во процесот на 

учење (An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe, 2015, p. 

79). 

Бенефити од зголеменото учество во образованието за возрасни може да се очекуваат и на нивно 

на заедницата, и тоа во следниве области:  

 Економска: Државите кај кои постои високо ниво на учество во образованието за возрасни 

економски се поконкурентни и имаат повисоко ниво на БДП; и  
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 Социјални: Учеството во образование за возрасни и развојот на вештините има позитивно 

влијание на здравствената состојба и на животната средина (An in-depth analysis of adult 

learning policies and their effectiveness in Europe, 2015, p. 2). 

И покрај горенаведените докази за придобивки на ниво на индивидуа и на социјално ниво од 

образованието за возрасни, мора да се потенцира дека неопходно е време за да се забележат 

позитивните влијанија. Уште повеќе, позитивните влијание од образованието за возрасни најчесто 

се случува во контекст кој „е отстранет од формалниот систем на учење“ (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 60). Возрасните лица претставуваат специфична група која се 

наоѓа во животни околности кои не се многу отворени кон нивно враќање во образованието: 

недостаток на финансиски средства, проблеми со превоз, презафатеност со обврски, грижа за деца 

и семејство, итн. Во ваков контекст, неопходно е да се потенцира сè поважната релевантност на 

учењето од далечина, особено учењето преку интернет како можност за надминување на некои од 

овие бариери1.  

Иако јасно се препознаваат предностите на учењето од далечина (флексибилност и достапност), 

сепак ваквиот тип на учење има и одредени ограничувања, особено од аспект на информатичката 

технологијата. Имено, возрасните лица кои учат не се доволно вешти со компјутери или немаат 

компјутер или интернет, поради што се исклучени од ваквиот начин на учење.  

Иако учењето од далечина е еден од можните начини за поголемо вклучување на возрасните лица 

во системот за образование, успехот зависи од потребите и способностите на лицата кои учат. 

Фактот дека на ваквиот тип на учење му недостасува директен, лице-в-лице контакт, може да 

делува демотивирачки за некои лица (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Важноста на образованието за возрасни се зголеми поради вниманието кое се посветува на 

концептот за доживотно учење. Идејата за континуиран развој на личните и професионални 

вештини на лицето постепено стана водечка парадигма во образованието во последните две 

децении, не затоа што пазарот на труд има потреба од квалификувана работна сила туку затоа што 

на општеството му требаат индивидуи кои постојано се усовршуваат.  

                                                           
1 Учењето од далечина е поширок концепт во споредба со учењето преку интернет, и вклучува разни 
образовни активности кои не мора по автоматизам да подразбираат користење на електронски медиуми. Од 
друга страна, учењето преку интернет (или е-учењето) се однесува на активности на учење кои исклучиво 
(или до одреден степен) се поддржани од информатичко-комуникациски технологии. „Мешаното“ учење 
(blended learning) се однесува на комбинација од едукација во образовни институции и употреба на 
информатичко-комуникациски технологии. 
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2.2 Образование за возрасни во Европската унија 

Во последните години, земјите членки на ЕУ ги интензивираа своите напори во давањето поддршка 

на возрасните лица со ниско ниво на базични вештини или квалификации во подобрувањето на 

нивното образование и стекнување на дополнителни квалификации. Во оваа смисла донесени беа 

повеќе политички документи во разни области. Политиката за образование на возрасни се 

реализира преку стратешки документи за образование и обука, од кои некои се фокусираат на 

писменоста и основните вештини а други се однесуваат на доживотното учење или образованието 

за возрасни. Уште повеќе, централните власти исто така го решаваат проблемот со компетенции на 

работната сила преку стратегии за вработување. Постојат и политички документи кои посветуваат 

особено внимание на оние групи кај кои „немањето вештини и квалификации може да биде 

особено проблематично, како што се невработените лица, младите, повозрасните работници, 

имигрантите или етничките малцинства“. (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 28). 

Целите на овие стратешки документи како и предвидените активности и очекувани резултати се 

разликуваат во различни држави. Додека некои држави ставаат акцент на реализацијата на 

програми за основни вештини и компетенции (во Австрија), други држави (како Германија) 

вклучуваат повеќе различни мерки како што се упатувања, активности за подигнување на свеста, 

реализација на курсеви и сл. Сепак, постои еден аспект кој е заеднички за повеќето стратешки 

документи во областа на образование на возрасните во земјите членки на ЕУ, а тоа е вклучувањето 

на релевантните организации како засегнати страни  (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, 

p. 31). 

Уште од почетокот на деведесеттите години од дваесеттиот век се прават вкрстени истражувања 

помеѓу разните држави со цел добивање на појасна претстава за работната сила и компетенции. 

Едно од првите вакви истражувања беше меѓународното истражување на нивото на писменост кај 

возрасните (IALS) реализирано во периодот од 1994 до 1998 година. По него следеше 

истражувањето на нивото на писменост и животни вештини кај возрасните (ALL) реализирано во 

периодот 2002-2006 година. Потоа тука е истражувањето за вештини кај возрасните лица (PIAAC), 

имплементирано за прв пат во 2011 и 2012 година а првите резултати беа објавени во 2013 година. 

Во 2012 година започна вториот круг на PIAAC истражувањето кое сега опфати повеќе држави и кое 

се реализираше до 2016 година  (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). Споредено со 

УНЕСКО и неговата методологија, PIAAC истражувањето корисни потесна дефиниција за писменоста 

која се однесува само на пишувањето кое се дефинира како „способност за разбирање и користење 
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на информации од пишани текстови во различен контекст, со цел реализирање на цели и 

развивање на знаење и потенцијал“ (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 44). 

Некои европски држави (Германија, Франција и Велика Британија) имаат изготвено свои 

национални истражувања кои се споредливи со меѓународните истражувања. Со ова, овие држави 

имаат дополнителни извори на информации кои им помагаат во дефинирањето на нивните 

национални образовни политики (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Извештајот Евридика исто така покажа дека сите земји членки имаат воведено спектар на мерки на 

пазарот на труд, кои се однесуваат на основните вештини: невработените лица имаат можност да 

бидат вклучени во разни образовни програми, вклучувајќи ги и оние кои се фокусираат на 

писменоста или на информатичко-комуникациската технологија  (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Речиси половина од сите европски држави имаат политички заложби во однос на доживотното 

учење, како во вид на стратешки документи за доживотно учење така и преку усвојување на 

законска рамка за доживотно учење. Исто така, во некои држави овие заложби се особено 

фокусирани на образованието и обуката на возрасните. Содржината на овие документи можно е 

делумно да се преклопува поради перцепциите кои државите ги имаат во однос на разликите 

помеѓу доживотното учење и образованието и обуката на возрасни лица (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Сепак, образованието за возрасни лица и понатаму се чини дека е најслабата нишка во процесот на 

развој на национални системи за доживотно учење. Статистиката покажува дека учеството во 

образованието за возрасни постојано се намалува – од 9.8% кај населението на возраст помеѓу 25 

и 64 години во 2005 година, на само 9.1% во 2010 година, зголемувајќи го притисокот за 

остварување на целта од 15% утврдена во образованието и обуката до 2020 година (Council 

Resolution on a renewed European agenda for adult learning, 2011). 

Уште повеќе, податоците од споредбените истражувања помеѓу државите покажуваат постојани 

проблеми со нивото на реализација во образованието кај возрасните лице во Европа, при што 

постојат огромни разлики помеѓу државите. Ова особено е случај кај стекнувањето на „основните 

вештини“. Активностите за овозможување на програми за возрасни лица со кои имаат завршено 

пониски ниво на формално образование и се со ниско ниво на основни вештини се поставени на 

различен начин, при што државите имаат различни заложби но често и очекувани резултати кои се 
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преклопуваат. Формулациите исто така се различни: од „писменост“ и „основни вештини“, 

„основно образование за возрасни“ до „образование како втора шанса“. Некои концепти се 

однесуваат и на традиционално воспоставени работи кои ја отежнуваат споредливоста на 

остварените резултати помеѓу државите (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

CEDEFOP ги дефинира основните вештини како „вештини неопходни за живот во современото 

општество, како што се слушање, зборување, читање, пишување и математика“ (CEDEFOP, 2008, p. 

37). Во оваа смисла, основните вештини исто така се поврзуваат и со поимите основни вештини за 

информатичко-комуникациска технологија, клучни вештини и нови основни вештини, кои донекаде 

се преклопуваат. Сите овие концепти понатаму се поврзани со концептот за „клучни компетенции“ 

кои, во рамките на европската политика, се дефинираат како компетенции во следниве области: 

1. Комуникација на мајчин јазик;  

2. Комуникација на странски јазик;  

3. Математички компетенции и основни компетенции во науката и технологијата;  

4. Дигитални компетенции;  

5. Учење како да се учи;  

6. Општествени и граѓански компетенции;  

7. Чувство за иницијатива и претприемништво;  

8. Културна свест и изразување (CEDEFOP, 2008, p. 101). 

Од причина што образованието за возрасни става акцент на овозможување на основни вештини за 

возрасните лица кои претходно го напуштиле образованието, тоа најчесто уште се нарекува и 

„втора шанса за образование“. Сепак, некои автори потенцираат дека поимот „втора шанса за 

образование“ е применлив само во држави кои имаат систем на универзално почетно образование 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). Тука, различните дефиниции на овој концепт ставаат 

акцент на различните перспективи и резултати од ваквиот вид на образование, без разлика дали 

станува збор за „компензирање“ или за „напредување“. Перспективата на „компензирање“ се 

однесува се однесува на спречување (давање можности) на младите лица од предвремено 

напуштање на образовниот систем, без притоа да се стекнат со средно образование. На овој начин, 

образованието за возрасни или втората шанса за образование се концептуализира како основа за 

повторно воведување на младите во формалниот систем на образование, тнр. „втора шанса“ 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Од друга страна, перспективата на „напредување“ во образованието за возрасни во прв ред се 

однесува на високото образование т.е. вклучување на атипичните лица и групи во високото 

образование. Иако поимот „втора шанса за образование“ не се користи многу често за оваа 
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перспектива во образованието на возрасни, тоа може да се толкува како можност за втора шанса 

за оние кои подоцна во животот ќе сакаат да се стекнат со високообразовни квалификации.  

Освен образованието на далечина како форма за реализација на образованието и обуката, 

реализацијата на формалното образование за возрасни во земјите членки на ЕУ е различно. Мал е 

бројот на држави кои овозможуваат програми за образование кои се однесуваат на основното 

образование (Шпанија, Италија, Литванија, Полска, Португалија и Романија). Други држави, пак, 

немаат образовни програми кои се однесуваат на средно образование за возрасни лица (Бугарија, 

Чешка, Естонија, Малта, Романија, Словачка, Велика Британија и Исланд) (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2015). 

Политичката рамка на ЕУ за образование на возрасни е резултат на повеќедецениската соработка 

помеѓу земјите членки за разни прашања поврзани со образованието, првенствено стручното 

образование и обуката. Иако образованието за возрасни со децении се сведуваше на стручно 

образование и обука, сè поголемата побарувачка на пазарот на труд за вешта работна сила го 

насочи вниманието кон образованието за возрасни како поширок концепт. Во понатамошниот текст 

од овој извештај правиме осврт на тоа како еволуираше регулативата за образование на возрасни 

во ЕУ, од Договорот од Рим до образовната агенда Европа 2020. Анализата ќе стави акцент на тоа 

како образованието за возрасни се третира во овие политички документи, на приоритетите кои се 

дефинирани и резултатите, на препораките и на заедничките активности кои ги преземаат земјите 

членки на ЕУ.  

И покрај постојните разлики помеѓу државите, ако ја погледнеме сегашната состојба во секторот 

образование за возрасни во европските држави ќе забележиме многу заеднички карактеристики 

помеѓу образовните системи. Ова е делумно поради блиските историски врски помеѓу некои земји 

членки: Словенија и Хрватска, Австрија и Словенија, Велика Британија и Ирска, Чешка и Словачка. 

Инаку, во последниве години Европската комисија има дадено препораки за размена и 

споделување на знаењето помеѓу националните системи за образование за возрасни (Milana & 

Holford, 2014). 

Развојот на политиките на ЕУ во областа на образованието т.е. поконкретно во областа на 

образование за возрасни, се реализираше во координација со политичките трендови на други 

организации, како што се УНЕСКО, Меѓународната организација на трудот (ILO), Организацијата за 
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економска соработка и развој (ОЕЦД), Советот на Европа  и други институции (Milana & Holford, 

2014). 

Треба да се спомене дека образование за возрасни е сложена политичка област која е испреплетена 

со други политики (економија, здравство, итн.). Надлежностите за политиката која се однесува на 

образованието за возрасни најчесто се поделени помеѓу неколку институции и неколку ниво на 

креирање на политики (општинско, регионално, државно). Ваквата споделена надлежност најчесто 

доведува до ситуација во која политиката за образование за возрасни е фрагментирана и нејзината 

ефективност се соочува со проблеми поради недоволна координација (European Commission, 2012). 

Уште повеќе, образованието за возрасни го реализираат повеќе засегнати страни: државни 

институции, приватниот сектор и организации од трети сектори. Немањето координација помеѓу 

засегнатите страни понекогаш доведува до фрагментирани, нерегулирани и недоследни 

активности и одредби, што влијае на посакуваните позитивни резултати (European Commission, 

2012). 

2.3 Прв период: од Договорот од Рим до Договорот од Мастрихт  

Соработката во областа на образованието во рамките на Европската унија во децениите кои му 

претходеа на Договорот од Мастрихт од 1992 година беше спорадична и повремено, првенствено 

како резултат на постепениот развој на заедничкиот пазар. Многу поголемо внимание се 

посветуваше на стручното образование и обука. Почетоците на соработка и координација во 

стручното образование и обука се поврзани со Договорот за формирање на Европската економска 

заедница (Договор за ЕЕЗ), член 128, во кој се предвидуваше развој на „заедничка политика за 

стручна обука“, и во контекст на политиката за вработување ова значеше обука за возрасни 

работници наместо за млади лица (Milana & Holford, 2014). Во 1963 година, Советот определи 10 

општи принципи за развој на заедничката политика за стручна обука (Pépin, 2006), но ефектите од 

истата беа ограничени.  

Редовните средби помеѓу министерствата за образование започнаа во 1971 година, а во 1976 

година беше усвоена првата акциска програма во секторот образование. Оваа програма определи 

шест приоритетни области на делување: мобилност, академско признавање на дипломи, соработка 

со високото образование, промовирање на еднакви можности, едукација на работници – мигранти 

и на нивните деца, и настава на странски јазици. Образованието за возрасни не доби посебно 

внимание во оваа програма затоа што истото во најголем дел се изедначуваше со стручното 

образование (Milana & Holford, 2014, p. 19).  
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Причините за ова се поврзани со фактот дека на стручното образование и обука се гледаше како 

едно од можните решенија за растечката невработеност на младите во Европа. Политиките за 

намалување на невработеноста кај младите ги сметаа стручното образование и обука и 

стекнувањето на основни вештини како клучни елементи на мерките кои требаше да бидат 

преземени. Беа доделени и финансиски средства за имплементација на политичките мерки: во 

1984 година, 75% средства од Европскиот социјален фонд беа наменети за проекти чија цел беше 

создавање на вештини и вработување за младите (Pépin, 2006, p. 95).  

Во 1986 година, со усвојувањето на Единствениот европски акт со кој се формираше Европската 

заедница беше предвидена и целта за воспоставување на единствен пазар, што вклучува слободно 

движење на работната сила и на професионалниот кадар, со што се зајакна правната основа за 

соработка во стручната и професионална обука. Иако Единствениот европски акт директно не го 

решава проблемот на образованието за возрасни, тој содржи некои одредби (кои во најголем дел 

се однесуваат на воспоставување шема за взаемно признавање на квалификации) кои беа 

промовирани од самите почетоци на Европската економска заедница како елемент на внатрешниот 

пазар (Milana & Holford, 2014, p. 20).  

Сепак, периодот кој започнува од седумдесеттите години на минатиот век се карактеризира со 

поголемо внимание на секторот образование. Во 1973 година е формиран Директорат за 

образование и обука а во 1981 година двете одделенија за образование и за стручна обука беа 

интегрирани во истиот Директорат, кој сега стана Генерален директорат за вработување, социјални 

работи и образование (Ibid.). По ратификувањето на Договорот од Мастрихт во 1995 година беше 

формиран Генерален директорат кој постепено стана DG-EAC (Pépin, 2006: 107). 

Секторот образование е формално вклучен во Договорот од Мастрихт како поле за делување, со 

што се воспоставува поцврста основа за правна соработка. Договорот содржи еден член за 

образование и еден за стручна обука, при што образованието за возрасни не е издвоено како 

посебен приоритет, освен препораките со кои се поттикнува образованието на далечина (Milana & 

Holford, 2014, p. 21). 

Во белиот документ насловен како Раст, конкурентност, вработување: предизвици и патот 

напред кон 21-от век (Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 

21st century) од 1993 година потенцирана е важноста на образованието и обуката, како за 

добросостојбата на граѓаните така и за економскиот раст. Документот го дефинира доживотното 
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учење како важна цел (Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into 

the 21st century, 1993). Во 1995 година Комисијата изготви и бел документ насловен како Настава 

и учење – во насока на општество кое учи (Teaching and Learning – Towards the Learning Society) кој 

не стави акцент на доживотното учење туку ја потенцираше потребата од поголеми напори за 

подигнување на општото ниво на знаење, при што ги изедначува во третман капиталните 

инвестиции и инвестициите во обука (Milana & Holford, 2014).  

2.4 Агендата од Лисабон 

Во 1994 година се воспоставува програмата „Сократ“ (Socrates) со цел зајакнување на европската 

димензија на образование на сите нивоа; подобрување на знаењето на европските јазици; 

промовирање на соработка и мобилност во образованието; поттикнување на иновации во 

образованието; и промовирање на еднакви можности во сите сектори на образование. Програмата 

„Леонардо Да Винчи“, воспоставена во 1995 година, стави акцент на потребите од настава и обука 

на оние кои се вклучени во стручното образование и обуката. Во овие две програми беа вклучени 

елементи кои се однесуваат на образованието за возрасни. 

Програмата „Сократ“ за прв пат јасно стави акцент на учењето на далечина, како посебна цел, и на 

мерките за промовирање на образованието за возрасни. Програмата „Леонардо Да Винчи“ го 

промовира доживотното учење, „поттикнува конкретни мерки за возрасните лица без 

квалификации и ги поддржува политиките за стручна обука кои на сите работници им овозможуваат 

пристап до доживотна стручна обука, без никаква дискриминација, и развој на методи за самообука 

и на учење од далечина“ (Milana & Holford, 2014, p. 22). 

Овие акциски програми станаа основната иницијатива за соработка и координација во секторот 

образование во Европската унија. Овие програми во прв ред ставија акцент на соработката во 

областите високо образование и стручно образование и обука а образованието за возрасни доби 

поголемо внимание и во двете програми, што доведе до воспоставување на програмата „Грунтвиг“ 

(Grundtvig Programme). Во основа, политичките цели во областа на образование за возрасни ставија 

акцент на потребите на пазарот на труд и на развојот на компетенции во информатичката 

технологија (Milana & Holford, 2014, p. 22). По оваа програмата беше донесена програмата „Сократ 

II“ (Socrates II) активна во периодот од 2000 до 2006 година, а која потоа беше заменета со 

Програмата за доживотно учење 2007–2013 година. 
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Илјада деветстотини деведесет и шестата година беше прогласена за Година на доживотното учење 

во Европа, и по успехот на истата беше објавен Меморандумот за доживотно учење во 2000-та 

година според кој „преминот кон доживотно учење мора да оди рака под рака со успешниот 

премин кон економија и општество базирани на знаење“, дека доживотното учење „мора да стане 

водечки принцип за реализација и учество во широк спектар од контексти во кои се одвива учење“ 

и дека „поголемото интегрирање на учењето во животот на возрасните лица е многу важен дел од 

практичното реализирање на доживотното учење“ (Commission of the European Communities, 2000, 

pp. 2-3). По него беше усвоен документот насловен како Претворање на Европската област на 

доживотно учење во реалност (Making a European Area of Lifelong Learning a Reality) кој 

предвидуваше поврзаност помеѓу образованието, обуката и пазарот на труд (Adult Learners in Digital 

Learning Environments, 2015).  

Стратегијата од Лисабон, уште позната како Лисабонска агенда или Лисабонски процес, е акциски 

и развоен план усвоен во 2000-та година чија цел е решавање на проблемот со ниската 

продуктивност и стагнација на економскиот раст во ЕУ, преку изготвување на разни политики и 

иницијативи кои треба да бидат преземени од сите земји членки на ЕУ. Планот стави акцент на 

инвестирањето во знаење како круцијална компонента за економски раст во ЕУ, и со тоа на 

образованието и обуката им даде поголема улога во целокупниот процес на политики на ЕУ. Една 

од главните цели на Стратегијата беше „да се модернизира европскиот социјален модел преку 

инвестирање во луѓе и градење на активна држава на добросостојба“ а дел од ова е и намерата „за 

прилагодување на системите за образование и обука на општеството базирано на знаење“ (Milana 

& Holford, 2014, pp. 22-23). Одредбите од Лисабонската агенда кои се однесуваат на образованието 

донекаде го изедначуваат концептот на доживотно учење со образованието и обуката за возрасни, 

и истовремено ставаат многу поголем акцент на овие области. Во 2004 година Комисијата излезе со 

предлози за воспоставување на програма за образование во која ќе бидат интегрирани сите 

претходни програми – Програма за доживотно учење. 

Значењето на Стратегијата од Лисабон се гледа во фактот дека за првпат во историјата на ЕУ успеа 

образованието и обуката да ги направи генерално прифатливи како политички области. Уште 

повеќе, Стратегијата му дава централно место на образованието за возрасни во образовната 

политика на ЕУ. Иако образованието за возрасни претходно беше предмет на поддршка преку 

„Грундвиг“ програмата, главен акцент беше ставен на образованието за возрасни во областите кои 

се бараат на пазарот на труд т.е. стекнување на клучни компетенции, основни вештини и 
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признавање на претходно наученото. Промовирајќи го доживотното учење како еден од клучните 

концепти на образовната политика на ЕУ, Стратегијата од Лисабон го подигна и статусот на 

образованието за возрасни. Сепак, поврзувањето на образованието за возрасни со поширокиот и 

сеопфатен концепт на доживотно учење исто така ја замаглува видливоста на поконкретните 

карактеристики и состојби во образованието за возрасни (Milana & Holford, 2014). 

Во месец март 2011 година на состанокот на Европскиот совет, министрите за образование за 

првпат дефинираа заеднички цели кои потоа ќе станат основа за процесот наречен „Образование 

и обука 2010“. Овој договор содржеше три стратешки цели и тринаесет конкретни цели, од кои 

некои директно се насочени кон образованието за возрасни: развој на клучните компетенции; 

пристап до информатичко-комуникациска технологија за секого; создавање на средина која е 

отворена за учење; промовирање на активно граѓанство, еднакви можности и социјална кохезија; 

и зајакнување на врските со светот на работата, со истражувањето и со општеството (Milana & 

Holford, 2014, p. 23). 

Клучните компетенции беа дел од целите зацртани во работната програма за „Образование и обука 

2010“, од Комуникацијата од Комисијата од 2001 година за тоа Европската област за доживотно 

учење да стане реалност, и на Резолуцијата усвоена од Советот во 2002 година. Последниве два 

документи содржат препораки за тоа клучните компетенции да бидат приоритет за сите старосни 

групи.  

Образованието за возрасни доби поголемо внимание во Комуникацијата на Комисијата насловена 

како Образование за возрасни: никогаш не е доцна да се научи (Adult learning: It is Never Too Late to 

Learn) од 2006 година. Овој документ стави особено внимание на следново: ангажирање со сите 

засегнати страни во развивањето на политики; споделување на искуствата и праксите на креаторите 

на политики (peer learning) во рамките на ЕУ; реформските програми сеопфатни го земаат предвид 

образованието за возрасни на национално ниво; и финансирање на образованието за возрасни. Во 

2006  година Европскиот парламент и Советот на Европа изготвија препораки за определување на 

клучните компетенции за доживотно учење. Ова беше согласно заклучоците од Советот од Лисабон 

од 2000-та година за дефинирање на нови базични вештини кои треба да се реализираат преку 

доживотно учење. Документот ги дефинира компетенциите како „комбинација од знаење, вештини 

и ставови кои се соодветни на контекстот“, при што клучни компетенции се „оние кои им се 

потребни на сите поединци за лично исполнување и развој, активно граѓанство, социјална 

инклузија и вработување“. Документот утврдува осум клучни компетенции: 
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1. „Комуникација на мајчин јазик; 

2. Комуникација на странски јазик; 

3. Математички компетенции и основни компетенции во наука и технологија; 

4. Дигитални компетенции; 

5. Учење како да се учи; 

6. Општествени и граѓански компетенции; 

7. Чувство за иницијатива и претприемништво; и 

8. Културна свест и изразување” (Recommendation of the European Parliament and of the Council 

of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006, p. 13). 

Во изминативе децении, концептот за „компетенции“ најмногу се однесуваше на стручното 

образование и обука поради неговата директна поврзаност со пазарот на труд и на описот на 

вештини и однесувања кои се бараат од определени задачи или надлежности. Сепак, веќе од 

деведесеттите години на минатиот век поимот „компетенции“ сè повеќе се користи за основно и 

општо академско образование на ниво на нижо и вишо средно образование (Halász & Michel, 2011, 

p. 289). Европската рамка на клучни компетенции потенцира дека: 1) „Сите овие компетенции треба 

да се сметаат за подеднакво важни затоа што секоја од нив може да придонесе кон успешен живот 

во општеството базирано на знаење; 2) тие, до одреден степен, се преклопуваат; 3) низ оваа рамка 

треба да бидат применети многу области затоа што тие имаат улога во овие клучни компетенции: 

критичко размислување, креативност, иницијативност, решавање на проблеми, проценка на ризик, 

донесување одлуки и конструктивно управување со емоции“ (Recommendation of the European 

Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, 2006).  

Во 2007 година Комисијата усвои Акциски план за образование на возрасни – секогаш е вистинско 

време да се учи (Action Plan on Adult learning - It is always a good time to learn) во кој се содржани пет 

приоритетни области кои требаше да добијат поддршка од Европскиот социјален фонд (ESF) и од 

програмите за доживотно учење (LLL). Акцискиот план предвиде анализа на образовните реформи 

во земјите членки; подобрување на квалитетот на учењето; јасни механизми за напредување во 

учењето; механизми за проценка на вештините и компетенциите и за валидирање на при 

признавање на резултатите од учењето; поголем и подоследен мониторинг на секторот 

образование за возрасни. Извештајот на Комисијата насловен како Состојби во научното 

образование: обновена педагогија за иднината на Европа (Science education now: a renewed 

pedagogy for the future of Europe) од истата година даде препораки за поголемо користење научното 

образование преку барања за соработка, со што се надмина изолацијата на наставниците по наука 

преку мрежи, со ставање посебен акцент на ставовите кои ги имаат девојчињата кон математика, 
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наука и технологија и отворање на училиштата кон пошироката заедница (European Commission, 

2007). 

Во 2008 година, заклучоците на Европскиот совет од 22 мај 2008 година за образованието на 

возрасни (2008/C 140/09) за првпат утврдија заеднички приоритети во областа на образование на 

возрасни како и предлог мерки за периодот 2008-2010 година со цел стимулирање на учеството и 

квалитетот во образованието за возрасни. Документот содржи неколку заложби во однос на 

образованието за возрасни: 

 “анализа на тековната реформа на образовниот систем;  

 идентификување и отстранување на бариерите за подобрување на квалитетот во давањето 

можности за учење;  

 можности за идентификување и споделување на добри пракси;  

 дополнително подигнување на свеста и мотивацијата за образование за возрасни; 

 и вградување на образованието за возрасни во стратегиите за доживотно учење“ (The 

Council of the European Union, 2008).  

Стратешката рамка за образование и обука на Европската унија (2010) се надоврза на напорите за 

воспоставување јасна врска помеѓу образованието и обуката и економскиот раст. Заклучоците на 

Советот од 2009 година содржеа четири стратешки цели и тие сите директно го засегаат 

образованието за возрасните:  

 Доживотното учење и мобилноста да станат реалност;  

 Унапредување на квалитетот и ефикасноста на образованието и обуката;  

 Промовирање на еднаквоста, социјалната кохезија и активното граѓанство;  

 и Зајакнување на креативноста и иновациите, вклучувајќи го и претприемништвото, на сите 

нивоа на образование и обука (Adult Learners in Digital Learning Environments, 2015, p. 20). 

2.5 Агенда „Европа 2020“ 

„Европа 2020“ е десетгодишна програма која беше усвоена по Стратегијата од Лисабон со која се 

предвидува паметен, одржлив и инклузивен раст на економијата на ЕУ. „Европа 2020“ ги продолжи 

трендовите за образование дефинирани во лисабонскиот период. Главните принципи за 

образованието беа дефинирани во Стратешката рамка за европска соработка во секторот 

образование и обука, усвоена од Советот во месец мај 2009 година. Оваа стратешка рамка исто така 

содржеше цели и активности во секторите образование и обука. Рамката определи четири општи 

цели кои треба да бидат реализирани до 2020 година. 

Во 2011 година беше донесена Ажурираната европска агенда за образование за возрасни 

(Renewed European Agenda for Adult Learning) која додаде петта општа цел кон целите дефинирани 
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во Стратешката рамка. Таа ја заокружи листата на стратешки цели и ги надополни со конкретни 

активности, и тоа:  

1. “Доживотното учење и мобилноста да станат реалност:  

a. поттикнување на понудата и побарувачката;  

b. мотивирање на возрасните лица кои учат;  

c. учење на самото работно место;  

d. флексибилно учење за возрасните лица;  

e. валидирање на неформалното и формалното учење.  

2. Подобрување на квалитетот и ефикасноста на образованието и обуката:  

a. обезбедување на квалитет;  

b. обука на едукатори;  

c. транспарентни и сигурни механизми за финансирање;  

d. ефективно поврзување со потребите на пазарот на труд;  

e. потесна соработка помеѓу засегнатите страни.  

3. Промовирање на еднаквоста, социјалната кохезија и граѓанското општество преку 

образование за возрасни:  

a. подобрување на вештините за општа писменост и на дигиталните вештини;  

b. подобрување на инклузивниот пристап до образованието за возрасни за одредени 

групи (сиромашни, од одредени етнички групи и сл.) и за оние кои се наоѓаат во 

посебни околности (како што се болници или затвори);  

c. поттикнување на активното учење кај повозрасните лица.  

4. Унапредување на креативноста и иновативноста кај возрасните лица и на средините во кои 

тие учат:  

a. трансверзални вештини и компетенции;  

b. вклучување на културни организации;  

c. користење на информатичко-комуникациски технологии;  

d. прибирање на споредливи податоци на национално, регионално и локално ниво.  

5. Унапредување на базата на знаење за образование за возрасни и мониторинг на секторот 

за образование на возрасни: 

a. анализа и дисеминирање на истражувањето за образованието за возрасни (AES), 

истражувањето за континуирана стручна обука (CVTS) и на Програмата за 

меѓународно оценување на компетенциите кај возрасните лица (PIAAC);  

b. Следење на политиките за образование на возрасни како дел од процесот на 

мониторинг на ET 2020” (Council Resolution on a renewed European agenda for adult 

learning, 2011, pp. 5-6).  

Ажурираната европска агенда за образование за возрасни укажува дека „за да може да се 

воспостави сектор за образование на возрасни кој е способен да ја поддржува стратегијата Европа 

2020, треба да се направат уште многу работи во смисла на ефективно и ефикасно финансирање; 

во однос на давањето можности за втора шанса и стекнување на основни вештини како што се 

писменост и дигитални вештини; во однос на учењето наменето за мигрантите, за оние кои 
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предвреме го напуштаат образованието и младите луѓе кои не го посетуваат образовниот процес, 

кои не се вработени или кои не посетуваат обуки (NEETs), за лица со посебни потреби и постари 

лица;  како и во однос на соработката со работодавачите, социјалните партнер и граѓанското 

општество” (Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning, 2011, p. C 372/2). 

Стратегијата Европа 2020 става акцент на доживотно учење и развојот на вештини како клучни 

одговори на економската криза и на „демографското стареење“ и како основи за „поширока 

економска и социјална стратегија на Европската унија“(Council Resolution on a renewed European 

agenda for adult learning, 2011, p. C 372/1). 

Агендата за Образование и обука 2010 беше заменета со Стратешката рамка за образование и обука 

2020 чии стратешки цели треба да се постигнат преку одредници кои треба да бидат остварени на 

европски ниво. Две од овие цели директно се однесуваат на образованието за возрасни, и тоа:  

 Најмалку 40% лица на возраст 20-34 години треба да имаат завршено некакво високо 

образование; и 

 Најмалку 15% од возрасните треба да бидат вклучени во доживотното учење.  

Во 2014 година беше воспоставена програмата „Еразмус+“ (Erasmus+) и новина во неа беше 

интегрираниот пристап во образовните иницијативи, со што се поедноставуваат правилата за 

финансирање и се насочува управувањето со образовните програми на ЕУ. Програмата „Еразмус+ 

2014-2020“ замени и интегрира неколку претходни програми, и тоа: Програмата за доживотно 

учење; Младите во акција, Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Едулинк, итн.  

Програмата „Еразмус+“ придонесува кон остварување на: 

 целите на Стратегијата Европа 2020; 

 целите на Стратешката рамка за Образование и обука 2020; 

 одржливиот развој на партнерските држави на полето на високо образование; 

 целите на европската соработка на полето на младите; 

 целта за развој на европската димензија во спортот; 

 промовирањето на европските вредности. 

„Еразмус+“ предвидува неколку клучни активности: мобилност на поединците, соработка со цел 

иновации и размена на добри пракси; поддршка за политички реформи како и активности „Жан 

Монè“. Имплементацијата и управувањето со Програмата „Еразмус+“ во голема мера е 

децентрализирано и се одвива во рамките на мрежа составена од национални агенции.  
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И покрај широкиот спектар на заложби регулирани со бројни политички документи реалното 

влијание на овие иницијативи врз возрасните лица кои имаат ниско ниво на основни вештини или 

ниско ниво на квалификации не секогаш е доследно или забележливо. Повеќето од општите мерки 

опфатени во стратегиите за доживотно учење имаат потешкотија да ги идентификуваат конкретните 

активности наменети кон оние кои имаат ниско ниво на основни вештини или ниско ниво на 

квалификации.  

Соработката во областа на образованието има повеќедецениска традиција. Иако во првите децении 

од Европската економска заедница соработката и политичките интервенции во образованието беа 

маргинални, при што образованието за возрасни беше исклучено од сферата на соработка и 

координација, ваквиот тренд беше постепено коригиран во текот на деведесеттите години од 

минатиот век, со Договорот од Мастрихт а потоа и со Лисабонскиот процес, со што образованието 

го доби потребното признание и стана важна политичка област. 

Образованието за возрасни и стручната обука добија поголема важност кога станува збор за 

правилно реагирање кон новите проблеми со кои ЕУ се соочува. Образованието (генерално) и 

(поконкретно) образованието за возрасни повеќе не се изолирани области кои се наоѓаат на 

периферијата од главните активности на ЕУ. Заедно со истражувањето, образованието и обуката се 

клучни прашања во градењето на Европа базирана на знаење. Направени се напори за 

воспоставување на механизми со цел прецизно дефинирање на клучните вештини или клучните 

компетенции, како и реформи во образованието со цел задоволување на потребите за нивна 

реализација, оценување и валидација.  
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3. Меки вештини на пазарот на труд 

Вештините сè повеќе стануваат фактор важен за продуктивноста и растот во денешниот глобален 

свет. Голем број истражувања имаат ставено акцент на човечките ресурси од аспект на нивните 

компетенции уште од времето кога за првпат беа предложени како критичен диференцијатор од 

страна на Дејвид МекКеланд (David McClelland) во седумдесеттите години на минатиот век (Boyatzis, 

2008). Стручните и технички вештини отсекогаш се сметале за важни, но потребите на пазарот на 

труд сè повеќе се зголемуваат. Во денешно време, вработените треба постојано да се развиваат и 

да учат; тие треба да бидат прилагодливи; да можат ефикасно да комуницираат, креативно да 

размислуваат, да решаваат проблеми, да работат во тим, да работат повеќе работи одеднаш и да 

знаат да работат со основната технологија. Исто толку важни се и ефикасното лидерство и 

супервизија. Овие вештини се предмет на интерес не само за работодавачите туку и за 

истражувачите, што доведува до област во која, поради недоследностите, е тешко да се направи 

споредување на податоци од истражувања и во која нема ниту основен консензус во врска со 

терминологијата. Сепак, ова не ја намалува важноста на овие вештини за вработување и за 

унапредување на способностите на лицата да најдат работа, да ја задржат работат и флексибилно 

да се движат на пазарот на труд, како и да се ангажираат во доживотно учење (Brewer, 2013). 

Повеќепати досега е потврдено дека постоењето на вешта работна сила оди рака под рака со 

економскиот раст. Сепак, во денешно време, развојот на вештини подразбира постоење на 

сеопфатна и интегрирана стратегија. Истражувањата покажуваат дека „на секој еден долар вложен 

во вештини и образование во земјите во развој се враќаат 10 до 15 долари преку економски раст“ 

(Brewer, 2013, p. 4). 

Пазарите на труд и нивните потреби брзо се развиваат и тие имаат сè поголеми барања врз идната 

работна сила во смисла дека таа треба да поседува напредни вештини, компетенции и 

квалификации. Во ерата на постојани иновации доживотното учење постепено се трансформираше 

од посакувана идеја во потреба (неопходност), па во таа смисла стекнувањето на клучни 

трансферзални вештини е од суштинска важност за успешно прилагодување на променливите 

услови на пазарот на труд. Сепак, еден дел од работната сила сè уште се соочува со ризик од тоа да 

заостане зад економиите кои брзо се менуваат и кои значително се засноваат на комплексни 

вештини. Државите од целиот свет се вклучени во иницијативи и мерки за да се обезбеди дека, во 

блиска иднина, доживотното учење ќе стане реалност за сите граѓани и ќе биде елиминиран 
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ризикот од постоење на нискоквалификувани работници кои имаат ниски примања, застарени 

квалификации и слаби изгледи за вработување.  

Уште еден фактор кој придонесува кон важност на концептот за развој на вештини преку доживотно 

учење е демографскиот процес на стареење на населението и сè поголемиот недостаток на работна 

сила предизвикани од ваквиот тренд. Младите луѓе на денешницата ќе мора да останат активни на 

пазарот на труд подолго отколку генерацијата на нивните родители, со што постои потреба од 

ефикасни стратегии за одржување на нивните вештини релевантни на денешните пазари кои се 

менуваат со брзо темпо. Економската глобализација и интензивирањето на конкуренцијата за 

подобри работни места исто така се дел од прилагодливоста кон примените. Во оваа смисла, 

клучните компетенции стануваат значаен фактор за лицата да бидат способни ефикасно да 

учествуваат во општеството и да го реализираат својот потенцијал на оптимален начин. Задачата за 

развивање на компетенциите се однесува на сите: граѓаните, правните лица, образовните 

институции и сл. 

Сепак, воспоставувањето на систематски механизми за развој и оценување на клучни вештини и 

компетенции, како и практичната реализација на концептот за доживотно учење претставуваат 

главени предизвици за сите релевантни засегнати страни. Додека обезбедувањето на квалитетно 

задолжително основно образование е од суштинска важност, процесот на промена на праксите за 

учење во насока на овозможување учество на пазарот на труд за лицата кои учат, решавање на 

проблеми, критичното размислување и развивањето на сигурни и ефикасни методи за оценување 

се работи кои се соочуваат со потешкотии.  

Клучните вештини или клучните компетенции им помагаат на лицата подобро да ги разберат и да 

реагираат на потребите на пазарот на труд како и да донесат поинформирани одлуки во врска со 

своето образование, понатамошниот развој, вработување и кариера; тие помагаат во градењето на 

однесување и ставови карактеристични за одговорни граѓани, притоа придонесувајќи кон развојот 

на заедниците и општествата. Така, образованието кое го олеснува стекнувањето на овие вештини 

ги подобрува шансите на луѓето да обезбедат подобра работат, да остварат поголема 

продуктивност и да развијат механизми за прилагодливост во периоди на криза и промена.  

Иако цврстите и технички вештини повеќе имаат врска со формалното образование и се предмет 

на официјално признавање и валидирање, другите вештини (како што се, на пример, меките или 
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трансверзални вештини) се покажуваат речиси исто толку важни за можностите за кариера и 

продуктивност на лицата кои не успеале да го завршат своето формално образование.  

Поимот „меки вештини“ се однесува на „широк сет од вештини, компетенции, однесувања, ставови 

и лични квалитети кои им овозможуваат на луѓето ефикасно да се снаоѓаат во своето 

опкружувањето, да работат добро со други и да ги остваруваат своите цели” (Lippman, Ryberg, 

Carney, & Moore, 2015, p. 15). Истражувачите и креаторите на политики користат повеќе поими за 

да ги опишат овие вештини: вештини на дваесет и првиот век, животни вештини, основни вештини, 

вештини на однесување, некогнитивни вештини, социо-емотивно учење, преносливи вештини, 

вештини за вработливост, карактерни вештини или јаки страни (Ibid.), клучни компетенции, итн. 

Притоа, користењето на општа терминологија не значи дека сите овие поими се синоними, со што 

се придонесува кон поголема забуна кога станува збор за прецизното дефинирање, мерење и 

валидирање на овие вештини. 

Еден од концептите кој претставува обид за обединување на неколку од горенаведените 

дефиниции во еден поим е концептот за „вештини за вработливост“. Меѓународната организација 

на трудот (ILO) нив ги дефинира како: „...вештини, знаење и компетенции кои ја подобруваат 

способност на работникот да обезбеди и да задржи работно место, да напредува на работното 

место и да се справува со промени, да обезбеди друго работно место ако тој/ таа го сака тоа или 

ако бил/а отпуштен/а и полесно да влезе на пазарот на труд во различни периоди од животот. 

Лицата се најмногу вработливи тогаш кога имаат широко образование и обука, основни и 

преносливи вештини на високо ниво, вклучувајќи ги тука тимската работа, решавањето на 

проблеми, информатичко-комуникациските вештини и комуникациски и јазични вештини. Ваквата 

комбинација од  вештини им овозможува да се прилагодат на промените во светот на работата” 

(Brewer, 2013, p. iii). 

Оваа дефиниција дава еден поопшт осврт на функцијата на овие вештини, без притоа да дава 

премногу прецизни дефиниции на точните вештини и компетенции неопходни за остварување на 

таквите цели. Како и да е, голем број на истражувачи се согласни околу листата која се состои од 

пет вештини (а кои всушност се група од неколку конкретни елементи) кои се сметаат за важни за 

да може успешно да се делува на пазарот на труд во денешно време: 
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 Социјални вештини: сет на вештини кои ги олеснуваат позитивните односи со другите. Овие 

вештини вклучуваат почит кон другите, однесување кое одговара на дадениот контекст и 

решавање на конфликти; 

 Комуникациски вештини се однесува на ефективно изразување, пренесување, разбирање и 

толкување на знаење и идеи. Иако способноста на лицето да работи со други е 

нераскинливо поврзана со комуникацијата, самата таа претставува дискретна вештина; 

 Размислување на високо ниво се состои од решавање на проблеми, критичко размислување 

и донесување одлуки. Исто како и кај социјалните и комуникациски вештини, вештините за 

размислување на високо ниво се користат кога се извршуваат други сложени вештини но 

истите можат да се набљудуваат и мерат како дискретна вештина; 

 Самоконтрола која се однесува на способноста на лицето да ги одложи благодарноста, да 

ги контролира импулсите, да го насочи и да го сосредоточи вниманието, да управува со 

емоции и да го регулира однесувањето. Истражувањата утврдиле дека самоконтролата е 

основа за другите вештини поврзани со вработливоста, како што се социјалните вештини, 

комуникацијата, решавањето на проблеми, донесувањето одлуки и сл.; 

 Позитивен концепт за самиот себе вклучува самодоверба, самоефикасност, самосвест и 

уверувања и чувство за добросостојба и гордост. Овие вештини се ставаат во корелација со 

тнр. здрав идентитет и со оптималното користење на сопствените јаки страни (Lippman, 

Ryberg, Carney, & Moore, 2015, pp. 33-34). 

Истражувачите потенцираат дека вештините за вработливост се меѓусебно влијаат една на друга и 

се поврзани: самоконтролата и позитивниот концептот за самиот себе (интраперсонални вештини) 

придонесуваат кон развојот на другите три вештини – социјални и комуникациски вештини 

(интерперсонални вештини), додека размислувањето на високо ниво придонесува кон 

подобрување на самоконтролата и на позитивниот концепт за самиот себе (Ibid.). 

Креаторите на политики, едукаторите и истражувачите ги признаваат потешкотиите во наоѓањето 

дефиниција која ќе може да ги опфати сите аспекти кои не им припаѓаат на ниту на академските 

ниту на техничките (мајсторските) вештини. Во Табелата 1 се дадени разликите во терминологијата 

која се користи во разни држави и од разни организации.  

Табела 1. Терминологија во однос на клучните/ основните/ меките вештини (Brewer, 2013, p. 7) 
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Обединето Кралство Основни вештини, клучни вештини, општи 

вештини  

Нов Зеланд Основни вештини 

Австралија Клучни компетенции/ вештини за 

вработливост/ генерички вештини  

Соединети Американски Држави Основни вештини, неопходни вештини, знаење 

на работното место 

Сингапур Критични овозможувачки вештини  

Франција Преносливи вештини 

Германија Клучни квалификации 

Швајцарија Транс-дисциплинарни вештини 

Данска Квалификации независни од процесот  

ASEAN Вештини за вработливост 

Латинска Америка Клучни компетенции, компетенции за работа  

Европска комисија Клучни компетенции 

ОЕЦД Клучни компетенции 

Меѓународна организација на трудот Основни вештини за работа/ основни вештини 

за вработливост 

EFA-GMR Преносливи вештини 

 

Она што истражувачите го потенцираат како важно својство на овие вештини е нивната релативна 

„растегливост“, особено кај помладите возрасни лица. Многу вештини претходно познати како 

константни „карактеристики“ (и тоа во прв ред вештини за вработливост/ меки вештини) сега се 

предмет на „растегливост“ т.е. „прилагодливост“. Ваквото согледување е од исклучителна важност 

од аспект на можности за нивен развој кај оние лица кои немаат ресурси и се без пристап до 

висококвалитетно образование (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 39).  

Во овој контекст, меките вештини се смета дека имаат значително влијание на успехот на лицата во 

сите фази на ангажирање во врска со работата, и тоа: 

 Потрага по работа: кандидатите кои имаат развиени меки вештини имаат предност во 

споредба со конкуренцијата дури и во почетните фази на потрага по работа. Тие се посвесни 
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за своите способности и можат да направат поразумен избор во однос на евентуалните 

можности за вработување. Вештините како што се самоефикасност и упорност можат да 

доведат до поголем успех во вработувањето затоа што овие вештини се важни во оние 

случаи кога потрагата по работа е тешка или трае подолго. Исто така, кандидатите со 

развиени социјални и комуникациски вештини можат да бидат поуспешни на интервју за 

работа и обично имаат поголема мрежа на колеги и соработници која може да им помогне 

во времиња кога изборот на слободни работни места е сведен на минимум. 

 Вработување: Лицата кои имаат развиени меки вештини имаат поголеми изгледи да се 

вработат. Одржувањето на позитивниот став, на пример, ги зголемува можностите за 

успешно наоѓање работа и вработување. Исто така, работодавачите постојано бараат во 

огласите за вработување кандидатите да имаат не само когнитивни/ академски вештини 

(како што се писменост, технички вештини) туку и меки вештини. 

 Одличност на работа: Меките вештини исто така можат да бидат важни за задржување на 

работното место. Комбинацијата од меки вештини кои взаемно се надополнуваат може да 

придонесе кон подобар учинок на работно место. Истражувањата исто така укажуваат дека 

лицата кои немаат/ или имаат недоволни развиени меки вештини е поверојатно дека ќе го 

загубат работното место и ќе поминат подолг период без вработување во споредба со 

нивните колеги кои можеби имаат послаби когнитивни вештини но успеваат поефикасно да 

управуваат со своите меки вештини.  

 Поголема заработка: Меки вештини кои се доволно развиени и со кои ефикасно се управува 

можат да имаат директно и индиректно влијание на заработката. Тие можат директно да 

придонесат кон поголема заработка затоа што влијаат на зголемување на продуктивноста. 

Уште повеќе, постојат фактографски докази дека „меките вештини повеќе влијаат на 

заработката кај оние работници кои заработуваат помалку пари. На пример, ако ги гледаме 

оние кои заработуваат под 10%, некогнитивните вештини имаат 2,5 до 4 пати поголемо 

влијание отколку когнитивните вештини“ (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015, p. 19). Во 

овој контекст, повеќе студии го поддржуваат тврдењето дека меките вештини можат да 

доведат до успех на работното место и дека одредено ниво на некогнитивни вештини и 

способности е незаменливо за ефикасно да се функционира на пазарот на труд.  

 Почнување на бизнис: Еден од клучните аспекти кој зависи од меките вештини се изгледите 

за претприемништво. Иако претприемништвото претставува вештина сама по себе, 

нејзиниот развој и успех зависат од поседувањето на други меки вештини. 
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 Поволности за работодавачите: Работодавачите исто така имаат бенефиции од 

вработување на лица со развиени меки вештини. Оние вработени лица кои имаат силни 

технички и меки вештини се попродуктивни во споредба со работниците кои немаат меки 

вештини; на пример, критичното размислување може да ја унапреди нивната 

респонзивност на неочекувани проблеми или да овозможи донесување на поефикасни 

одлуки, како и да ги подобри процесите, услугите и производите за компанијата (Lippman, 

Ryberg, Carney, & Moore, 2015). 

Иако некои од вештините определени како меки/ вештини за вработливост се исто така присутни  

и во други систематизации кои имаат помалку или повеќе сличен пристап, сепак постојат одредени 

разлики со кои се потенцираат приоритетните вештини потребни на пазарот на труд. Во оваа 

смисла, предмет на анализа е рамката за клучни компетенции на Европската комисија која се зема 

како референтна точка за целите на нашево истражување.  

Во 2010 година Европскиот совет ја усвои Стратегијата „Европа 2020“ која е наследник на 

Стратегијата од Лисабон и ја определи „рамката на Унијата за мобилизирање на сите нејзини 

инструменти и политики“, како и „работење во насока на унапредување на работните места и 

паметен, одржлив и инклузивен раст“ (Hanushek & Woessmann, 2010, p. 1). 

Стратегијата „Европа 2020“ покажа дека Европската унија ја препозна важноста која образованието 

ја има за раст и унапредување на општата добросостојба на своите граѓани. Главна мотивација 

зошто беше ставен акцент на образованието е да им се овозможи на сите граѓани на ЕУ развој на 

релевантните вештини кои можат да го олеснат нивното ефикасно функционирање на пазарот на 

труд и во општеството генерално. Ваквото зголемено внимание исто така ја следи и логиката на 

актуелното макроекономско истражување за растот на нациите кое „силно укажува на тоа дека 

идното здравје на било која економија зависи од когнитивните вештини на своите работници“ (Ibid., 

p. 1). 

Реформите на политиките за образование во ЕУ, кои се интензивираа во последниве години, 

ставаат особено внимание на доживотното учење и на учењето за возрасни, со цел да се даде 

адекватен одговор на светската економија која сè повеќе се глобализира. Приоритетот наречен 

„Европа на знаењето“ претставува концепт на обука за новите барања на пазарот на труд преку 

клучни компетенции. Усвојувањето на Лисабонската агенда ја потенцираше „клучната важност од 

стекнување на некои од клучните компетенции за добросостојбата на граѓаните, општествената 
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кохезија, економскиот развој и конкурентноста во процесот на глобализација” (Halász & Michel, 

2011, p. 289). 

Рамката дефинира вкупно осум клучни компетенции и ги опишува неопходното знаење, вештини и 

ставови кои се однесуваат на секоја од нив. Овие клучни компетенции се: 

- Комуникација на мајчин јазик, која претставува „способност за изразување и толкување на 

концепти, размислувања, чувства, факти и мислења на писмен и устен начин (слушање, 

говорење, читање и пишување) и јазична интеракција на соодветен и креативен начин во 

широк спектар на општествени и културни контексти (Key Competences for Lifelong Learning: 

European reference Framework, 2006, p. 4); 

- Комуникација на странски јазици која, освен главните димензии на комуникација на мајчин 

јазик, ги вклучува и медијацијата и меѓукултурното разбирање. Степенот на оваа вештина 

зависи од неколку фактори и од капацитетот за слушање, говорење, читање и пишување 

(Key Competences for Lifelong Learning: European reference Framework, 2006, p. 5); 

- Математички компетенции и основни компетенции за наука и технологија. Математичките 

компетенции претставуваат „способност за развивање и примена на математичко 

размислување со цел решавање на повеќе проблеми од секојдневието, при што акцентот 

се става на процесот, активноста и знаењето“ (Key Competences for Lifelong Learning: 

European reference Framework, 2006, p. 6). Основните компетенции во науката и 

технологијата се однесуваат на совладување, користење и примена на знаење и 

методологии со кои се објаснува светот на природата. Тука се мисли на разбирање на 

промените предизвикани од човековата активност и одговорноста на секој поединец како 

граѓанин; 

- Дигиталните компетенции се однесуваат на сигурно и критично користење на 

информатичко-комуникациските технологии т.е. основни вештини за информатичко-

комуникациски технологии (ICT) (Hanushek & Woessmann, 2010, p. 7); 

- Учењето како да се учи се однесува на самото учење т.е. на способноста за стекнување и 

организирање на сопственото учење, било индивидуално или во групи, согласно 

сопствените потреби, и свесност за методи и можности (Key Competences for Lifelong 

Learning: European reference Framework, 2006, p. 8); 

- Општествени и граѓански компетенции. Општествените (социјални) компетенции се 

однесуваат на лични, интерперсонални и интеркултурни компетенции како и на сите форми 
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на однесување кои ги имаат лицата за да можат ефикасно и конструктивно да учествуваат 

во општествениот и работен живот (Key Competences for Lifelong Learning: European 

reference Framework, 2006, p. 9). Тие се поврзани со личната и општествена добросостојба. 

Од суштинска важност е разбирањето на кодексот на однесување и обичаите во различни 

средини во кои делуваат лицата. Граѓанските компетенции а особено познавањето на 

социјалните и политички концепти и структури (како што се демократијата, правдата, 

еднаквоста, граѓанството и граѓанските права) ги прават поединците подготвени да се 

ангажираат во активно и демократско учество (Halász & Michel, 2011); 

- Чувството за иницијатива и претприемништво претставува „способност за претворање на 

идеите во активности. Тоа вклучува креативност, иновација и преземање ризик, како и 

способност за планирање и управување со проекти во насока на реализација на цели“ (Key 

Competences for Lifelong Learning: European reference Framework, 2006, p. 11). Поединецот е 

свесен за содржината на својата работа и способен е да ги искористи можностите кои се 

укажуваат. Тоа е основата за стекнување на поконкретни вештини и знаење кои им се 

неопходни на оние кои ја воспоставуваат или придонесуваат кон општествената или 

комерцијална активност. Тука би требало да бидат свеста за етичките вредности и 

промовирање на доброто владеење; 

- Културната свест и изразување, кои се однесуваат на почитта кон важноста од креативно 

изразување на идеи, искуства и емоции преку повеќе медиуми (музика, изведбени 

уметности, литература и визуелни уметности)” (Key Competences for Lifelong Learning: 

European reference Framework, 2006, p. 12). 

Клучните компетенции претставуваат комбинација од знаење, вештини и ставови кои одговараат 

на дадениот контекст. Во оваа смисла, клучни се оние компетенции кои им се потребни на сите 

лица неопходни за лично исполнување и развој, активно граѓанство, социјална инклузија и 

вработување (Key Competences for Lifelong Learning: European reference Framework, 2006). Сите тие 

се сметаат за подеднакво важно за успешен живот во општеството базирано на знаење. Тие се 

меѓусебно поврзани и во меѓусебно влијание: на пример, компетенциите за основни базични 

вештини на познавање јазик, писменост и за информатичко-комуникациските технологии 

претставуваат суштинска основа за учење, додека учењето како да се учи ги поддржува сите други 

активности поврзани со учењето.  
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Иако сите земји членки на Европската унија не се повикуваат експлицитно на клучните 

компетенции, повеќето од нив веќе имаат воведено слични концепти: базични (основни) 

компетенции, основни вештини, клучни вештини, итн. Кај државите кои конкретно го користат 

поимот „компетенции“ општо прифатено е дека истиот се однесува дека примена на знаење и 

вештини и дека ги вклучува и ставовите (Halász & Michel, 2011, p. 294). 

Понатаму, рамката на клучни компетенции се состои од когнитивни вештини (познавање јазик, 

математика, дигитални вештини) и некогнитивни или трансверзални вештини (општествени и 

граѓански компетенции, претприемачки вештини и културна свест). Ова донекаде се разликува од 

горенаведените вештини за вработливост во смисла дека клучните компетенции содржат некои од 

цврстите вештини но истовремено не ги занемаруваат вештини кои се сметаа за важни во рамката 

за вештини за вработливост. На пример, учењето да се учи се однесува на сет од вештини: 

дисциплина, истрајност и мотивација; општествените и социјални компетенции се однесуваат на 

способноста за толерантност, емпатија, комуникација; уште повеќе, чувството за иницијативност и 

лидерство најчесто се доведува во врска со креативноста, лидерството, иновацијата и преземањето 

ризик, што придонесува кон отвореноста за искуства (Brunello & Schlotter, 2011). 

Бавно но сигурно, пазарите на труд во ЕУ бележат промена во доминантните сектори на 

вработување – премин од земјоделството и индустријата кон секторот услуги. Некои проценки 

упатуваат на тоа дека до 2020 година речиси три четвртини од работните места на пазарот на труд 

ќе бидат од услужниот сектор. Примарниот сектор се очекува да загуби околу 2.9 милиони работни 

места; производството се очекува да има нето загуба од 800.000 работни места но и понатаму ќе 

остане најважниот сектор за економиите на ЕУ  (European Commission, 2008).  

Една анализа спроведена од CEDEFOP во дваесет и пет земји членки на ЕУ2 проценува дека во 

периодот 2006 – 2009 година можеби имало отворено околу 100 милиони работни места, дека ќе 

бидат создадени околу 19.6 милиони дополнителни работни места а 80.4 милиони работни места 

ќе треба да бидат пополнети затоа што оние кои сега работат во нив се пензионираат и го напуштаат 

пазарот на труд (European Commission, 2008). 

Лицата со ниско ниво на вештини се групата која е најранлива на промената во побарувачка од 

работна сила на пазарот на труд. Имајќи го предвид трендот на стареење на населението во 

развиениот свет, системите за социјално и пензиско осигурување ќе бидат ставени под силен 

                                                           
2 Бугарија, Романија и Хрватска не учествуваа во истражувањето. 
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притисок за да ги задоволи растечките потреби на пензионерите, на невработените и на работната 

сила со ниско ниво на вештини. Ова значи дека развојот на вештини не е „резервиран“ исклучиво 

за лицата со високо ниво на квалификации туку сè повеќе претставува растечка потреба за сите.  

Во овој контекст, Европската комисија потенцира дека „возрасните лица со ниско ниво на 

квалификации имаат седум пати помала веројатност да учествуваат во доживотното учење во 

споредба со оние кои имаат високо образование; а премалку се прави за да се подобрат и 

прилагодат вештините на возрасното население кое старее. Политиките за образование, обука и 

вработување на земјите членки мора да стават акцент на зголемување и прилагодување на 

вештините и на овозможување подобри можности за учење на сите нивоа, со цел развивање на 

работна сила која има високо ниво на вештини и која е респонзивна на потребите на економијата. 

Слично на ова, и фирмите имаат постојан интерес да инвестираат во човечки капитал и да го 

подобруваат нивното управување со човечките ресурси. Уште повеќе, родовата еднаквост 

претставува клучен фактор во реагирањето на потребите од нови вештини” (European Commission, 

2008, pp. 3-4). 

Во комуникацијата исто така се тврди дека занимањата кои бараат вештини кои се не се поврзани 

со рачниот труд ќе имаат потреба од вешта работна сила, но поради брзо растечките нивоа на 

образовни постигнувања се очекува несовпаѓање на вештините (превисоко ниво на квалификации), 

барем како привремена состојба. Во услужниот сектор се очекува зголемување на бројот на 

работни места кои не се поврзани со рутински задачи. Дигиталната писменост повеќе не е доволна; 

таа треба да биде надополнета со други трансферзални вештини со цел максимизирање на нивната 

ефективност и продуктивност. Решавањето на проблеми, аналитичките вештини, вештините за 

комуникација се покажа дека сè повеќе стануваат важен фактор за целокупната ефикасност на 

цврстите/ тврдите вештини.  

Од друга страна, тука е и проблемот со ниското ниво на завршено образование. Во прв ред, околу 

20 милиони возрасни лица (6,5% од бројот на возрасни лица во ЕУ) имаат ниско ниво на вештини 

т.е. учествуваат на пазарот на труд со завршено основно ниво како највисок степен на образование. 

Разликите во нивоата на завршена образование често се забележуваат во земјите членки, при што 

државите од јужниот дел на Европа имаат најголем проблем со ниското ниво на завршено 

образование кај возрасното население (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015).  
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Поконкретно, Италија и Шпанија имаат висок процент на возрасни лица со ниско ниво на писменост 

и истовремено висок процент на возрасни лица чии квалификации се под нивото на завршено 

средно вишо образование. Понатаму, Словачка и Чешка се некои од државите кои имаат најмал 

процент на возрасни лица без завршено средно образование и со мал процент на возрасни лица со 

ниско ниво на писменост. Податоците за другите држави не се доволно јасни. Полска, на пример, 

има само 10% од возрасното население кое нема завршено средно образование но околу една 

четвртина од работоспособното население има ниско ниво на писменост. Исто така, резултатите од 

истражувањето на вештините кај возрасните лица (PIAAC) кое направи проценка на информатичко-

комуникациските вештини на возрасните лица (како што се вештини за решавање на проблеми кај 

возрасните лица во средини богати со технологија) која покажа дека околу 27% од возрасните во 

државите членки на ЕУ опфатени со истражувањето биле оценети како „многу ниско ниво на 

вештини“ или „немаат вештини“ за решавање проблеми во средини богати со технологија 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015).  

Треба да ги споменеме и недоследностите кои постојат во групите на лица со исто ниво на завршено 

образование во една држава. На пример, возрасните лица кои имаат ниско ниво на завршено 

формално образование покажале дека имаат вештини кои би се очекувале од лица со повисоко 

ниво на завршено образование. Од друга страна пак, возрасни лица со ниско ниво на писменост 

може да се најдат и кај оние луѓе со релативно високо ниво на образование, но ова не треба да го 

поткопа блискиот позитивен однос помеѓу образованието и вештините, во смисла дека „ниското 

ниво на завршено образование оди рака под рака со поголема веројатност од имање ниско ниво 

на базични вештини” (European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 21). 

Ако зборуваме за дигиталните или информатичко-комуникациските вештини кај возрасните лица, 

резултатите од PIAAC истражувањето покажуваат дека 27% од возрасните лица во ЕУ имаат многу 

ниско ниво на вештини (или воопшто немаат вештини) кога треба да решат проблем со користење 

на технологијата; само 14% од нив можат да извршат многу едно едноставни задачи а 

дополнителни 13% немаат никакви компјутерски вештини или не можат да решат компјутерски тест 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2015, p. 21). 

Истражувањата покажуваат дека платите на оние работни места кои бараат вештини „од луѓе“ се 

зголемија речиси двојно во периодот 1968 – 1009 година, кај оние кои бараат когнитивни вештини 

зголемувањето било „само“ 60% додека кај оние кои бараат вештини поврзани со моториката 

платите се намалиле за 50%  (Balcar, 2014, p. 6). Подеталното истражување на ефектите од овие 
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вештини покажа дека вештините „од луѓе“ сами по себе немаат никаков ефект, туку само ако бидат 

надополнети со друго вештини. Всушност, констатираното зголемување на платите беше доведено 

во врска со комбинација од меки и цврсти вештини (Ibid.).  

Како заклучок, очигледно е дека образованието и обуката мора да генерираат нови вештини за да 

можат подобро да одговорат на барањата на пазарот на труд во општествата кои се базирани на 

знаење; да може да се подобри вработливоста и самозависноста на возрасните лица кои се дел од 

пазарот на трудот. Од друга страна, неопходно е овозможување на квалитетно базично 

образование и спречување на предвременото напуштање на образованието за да се обезбеди дека 

следните генерации ќе ги имаат предусловите неопходни за доживотно учење. Неопходни се и 

решителни активности за да се обезбеди дека возрасните лица денес и утре и понатаму ќе можат 

да ги развиваат своите вештини и да се развиваат како на личен така и на и на професионален план.  

Предвидувањето на потребните идни вештини е уште еден важен чекор во определувањето на 

ефикасни стратегии за стекнување вештини. Ова се остварува преку неколку методи: прогнозирање 

на профилите за занимања и вештини на различни нивоа; социјален дијалог, системи за 

информации на пазарот на труд и служби за вработување; како и анализа на учинокот на 

институциите за обука, вклучувајќи ги и тнр. „tracer“ студии (Brewer, 2013, p. 5). Особено важно е да 

се продолжи со развојот на капацитетите за учење наместо да се прават обуки за учење на 

конкретни технички вештини. Исто така, кратките курсеви за едукација и обука кои се однесуваат 

на поопшто технички и основни вештини можат да помогнат во премостувањето на јазот помеѓу 

растечки потреби од вештини и овозможувањето на соодветни обуки.  

Вработливоста е резултат на меѓусебното делување на повеќе фактори: овозможувањето на 

основни вештини, пристап до образование, можности за обука, мотивација, способност и поддршка 

за искористување на можностите за континуирано учење и признавање на стекнатите вештини – 

сите тие се суштински важни во овозможувањето на работниците да се прилагодат на 

променливите услови на пазарот на труд и да им овозможат на работодавачите да бидат активни 

партнери во овој процес. Неопходни се дополнителна координација помеѓу разните политички 

полиња, економски и образовни реформи како и поголема соработка помеѓу државните, 

образовни институции, работодавачите и лицата кои учат за да се обезбеди дека современите 

општества воспоставуваат цврсти основи за доживотно учење и континуиран развој на основните 

вештини и компетенции на работната сила денес и утре.  
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4. Осврт на целните региони  

4.1 Полошки регион 

Полошкиот регион е еден од осумте статистички региони во Република Македонија кој се наоѓа во 

севернозападниот дел од државата и граничи со Албанија на Запад, Косово на север, Скопскиот 

регион на исток и Југозападниот регион на југ. Полошкиот регион се состои од девет општини: 

Боговиње, Брвеница, Гостивар, Јегуновце, Маврово и Ростуша, Теарце, Тетово, Врапчиште и 

Желино.  

Според Пописот на населението од 2002 година, Полошкиот регион има население од 304.125 лица 

(Државен завод за статистика, 2005) и е со различна етничка структура: Албанците учествуваат со 

73.2% од вкупното население, Македонците со 18.4%, потоа тука се Турците (5.7%), Ромите (1.4%) и 

другите (1.1%) (State Statistical Office, 2005). Според податоци од Државниот завод за статистика, 

Полошкиот регион во 2013 година има 317.975 жители од кои 160.024 (50.3%) се мажи а 158.911 

(49.7%) се жени. Овој регион има најмал индекс на стареење во споредба со другите седум региони.  

Овој регион ги опфаќа Полошката котлина, Маврово, планинскиот венец Бистра и долината на 

реката Радика со вкупна површина од 2.416km2 или 9.7% од територијата на Република Македонија. 

Околу 15.4% од вкупното население живее во Полошкиот регион (според проценките за 2013 

година на Државниот завод за статистика) со што овој регион е еден од најгусто населените во 

државата (131.6 жители на km2). За споредба, во Југоисточниот регион живеат 8.4% од вкупното 

население, со густина на население од 63.3 жители на km2. 

Полошкиот регион се состои од девет општини и 184 населени места, од кои 182 се рурални места, 

освен градовите Тетово и Гостивар кои се регионални урбани центри. Имајќи ги предвид 

природните ресурси, регионот дава добри можности за развој на земјоделството и сточарството. 

Тој исто така има силен потенцијал за развој на руралниот туризам. Планинските масиви нудат 

одлични можности за развој на зимскиот туризам, ловот и на спортско-рекреативниот туризам.  

Полошкиот регион има една од највисоките стапки на домаќинства приматели на социјална помош 

(30.3 на 1.000 жители) (Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016 година). Во 

однос на образованието, Полошкиот регион ја има најниската стапка на завршени ученици/ 

студенти на 1.000 жители, што го става на последно место во споредба со другите региони (Државен 

завод за статистика на Република Македонија, 2016 година). Според податоците за завршени 
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студенти во академската 2013/2014 година, Југоисточниот и Полошкиот регион имаат најниска 

стапка на завршени студенти (Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016 година). 

Повеќе од 70% од населението во Полошкиот регион има ниско ниво на образование што е знак 

дека генералното ниво на образование е значително под просекот на државата, што го става 

Полошкиот регион при дното ако правиме споредба со другите региони во државата (Програма за 

развој на Полошкиот регион 2009-2013 година, 2010 година). 

Државниот завод за статистика ја проценува старосната структура на населението во Полошкиот 

регион и покажува дека ова е еден од најмладите региони во државата – населението на возраст 

од 0 до 14 години учествува со 18% во вкупното население во регионот. Ова е исто така регион со 

највисока стапка на природен прираст (Програма за развој на Полошкиот регион 2009-2013 година, 

2010 година). Податоците во табелите 1 и 2 ги покажуваат трендовите на внатрешна и надворешна 

миграција на населението. 

Табела 1. Внатрешна миграција: граѓани кои емигрирале, по статистички региони (извор: Државен 

завод за статистика). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вардарски регион 395 394 503 423 398 440 

Источен регион 339 457 489 421 456 484 

Југозападен регион 324 388 370 380 384 417 

Југоисточен регион 240 274 292 259 289 324 

Пелагониски регион 397 490 500 388 422 410 

Полошки регион 236 329 367 293 268 328 

Североисточен 
регион 

332 345 393 368 357 332 

Скопски регион 713 649 727 659 485 496 

 

Табела 2. Миграција во странство: лица кои се иселиле во странство, по региони (извор: Државен 

завод за статистика). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Република Македонија  923 1143 1330 945 740 767 

Вардарски регион - - 1 - 0 1 
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Источен регион 71 88 59 54 51 40 

Југозападен регион 517 921 1089 588 412 420 

Југоисточен регион 6 7 2 - 1 - 

Пелагониски регион 7 - 4 - 0 - 

Полошки регион 289 83 161 290 273 306 

Североисточен регион 11 23 3 3 0 - 

Скопски регион 22 21 11 10 3 - 

Притоа, Полошкиот регион е еден од економски најмалку развиените региони во државата, што 

може да се забележи и од статистичките податоци кои покажуваат дека Полошкиот и 

Североисточниот регион имаат најмал удел во бруто домашниот производ на државата како и една 

од најниските стапки на бруто домашен производ по глава на жител во споредба со другите 

региони. Ова би можело да биде индикација за постоење на недоволно развиени економски 

потенцијали во индустријата, за намалување на бројот на економски активното население или 

зголемен удел на сивата економија (табела 3).  

Табела 3. Бруто домашен производ по години – Република Македонија и Полошки регион (извор: 
Државен завод за статистика). 

 Република 
Македонија 

Полошки регион 

2010 БДП во милиони 
денари 

437,296 33,707 (7.7%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

212,795 107,074 (50.3%) 

2011 БДП во милиони 
денари 

464,187 36,056 (7.8%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

225,493 114,113 (50.6%) 

2012 БДП во милиони 
денари 

466,703 34,044 (7.3%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

226,440 107,394 (47.4%) 

2013 БДП во милиони 
денари 

501,891 37,735 (7.5%) 
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БДП по глава на 
жител, во денари 

243,161 118,672 (48.8%) 

 

Доминантни дејности/ индустрии во Полошкиот регион се производството на градежни 

материјали, преработката и производство на готови производи од дрво, прехранбена индустрија, 

производство на пластика, преработка на алуминиумски и производство на текстилни производи. 

Полошкиот регион има мал удел во вкупното обработливо земјиште (25%), споредено со пасиштата 

(75%). Најчесто присутни култури во земјоделскиот сектор се компирите, пченката и житото.  

Главни двигатели на економскиот развој во регионот се малите претпријатија кои во 2006 година 

учествуваа со околу 66% во вкупното производство и кои вработуваа околу 66% од вкупниот број на 

вработени. Малите претпријатија се карактеризираат со исклучително динамично производство од 

околу 58% во периодот 2003-2016 година, кога беа отворени околу 3.000 нови работни места, 

спротивно на намалувањето од околу 1.500 работни места во средните и големи претпријатија 

(Програма за развој на Полошкиот регион 2009-2013 година, 2010 година). 

Според официјалните податоци, услугите доминираат во економијата на регионот – тие учествуваат 

со 49% во производството во регионот, споредено со 35% во индустријата. Сепак, индустрискиот 

сектор е најголем работодавач во регион кој вработува 50% од сите лица, додека секторот услуги 

учествува со 40% (Програма за развој на Полошкиот регион 2009-2013 година, 2010 година).  

Тетово е комерцијалниот и административен центар на регионот. Периодот на транзиција и 

процесите на преструктуирање на економијата во последните две децении доведоа до стагнација, 

преструктуирање или ликвидација на големите поранешни социјалистички претпријатија (Тетекс, 

Југохром, ЕДКО, Автопрогрес) и брзата појава и развој на мал и приватен сектор (Програма за развој 

на Полошкиот регион 2009-2013 година, 2010 година).  

Податоците за стапката на активност на работоспособното население покажуваат дека Полошкиот 

регион има стапка на активност која постојано е под националниот просек во државата. Тие исто 

така покажуваат најниски стапки на активност во споредба со другите седум региони (табела 4).  
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Табела 4. Годишни стапки на активност на населението кое е на возраст од 15 години и повеќе, 

национален просек и на ниво на Полошкиот регион. 

  Стапка на активност 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Република 
Македонија 

56.7 56.9 56.8 56.5 57.2 57.3 

Полошки регион 46.1 46.7 43.9 44.5 46.6 46.1 

Статистичките податоци за стапките на активност во Полошкиот регион во периодот 2009-2014 

година покажуваат дека стапките на активност континуирано се помали во споредба со 

националниот просек во државата. 

Табела 5. Годишни стапки на вработеност на населението кое е на возраст од 15 години и повеќе, 

национален просек и на ниво на Полошкиот регион. 

  Стапка на вработеност 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Република 
Македонија 

38.4 38.7 38.9 39 40.6 41.2 

Полошки регион 33.5 32.3 30 29.3 31 32 

 

Табела 6. Годишни стапки на невработеност на населението кое е на возраст од 15 години и повеќе, 
национален просек и на ниво на Полошкиот регион. 

Стапка на невработеност 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Република Македонија 32.2 32 31.4 31 29 28 

Полошки регион 27.3 30.8 31.8 34.2 33.6 30.7 

 

Податоците за невработеност покажуваат значителни разлики од аспект на родовата припадност и 

местото на живеење. Ова е особено важно ако го имаме предвид фактот дека Полошкиот регион 

има првенствено рурално население (68%). Жените имаат повисоки стапки на невработеност во 

споредба со мажите (2013-2015). Исто така, стапките на невработеност се особено високи кај 

жените од руралните подрачја каде се речиси двојно повисоки во споредба со стапките на 

невработеност кај мажите (табела7).  
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Табела 7. Стапки на невработеност по родова припадност и место на живеење (град/ село), по 
години, во Република Македонија и во Полошкиот регион (извор: Државен завод за статистика на 
Република Македонија, 2016). 

 Република Македонија Полошки регион 

2013 

Вкупно 29.0 33.6 

Мажи 29.0 30.8 

Жени 29.0 41.2 

Урбани средини 30.6 36.0 

Мажи 30.8 36.1 

Жени 30.4 35.9 

Рурални средини 26.7 32.5 

Мажи 26.7 28.7 

Жени 26.6 44.5 

2014 

Вкупно 28.0 30.7 

Мажи 27.6 27.3 

Жени 28.6 40.9 

Урбани средини 29.2 34.0 

Мажи 29.0 32.7 

Жени 29.4 36.4 

Рурални средини 26.5 29.5 

Мажи 26.1 25.6 

Жени 27.3 43.5 

2015 

Вкупно 26.1 29.6 

Мажи 26.7 27.6 

Жени 25.1 35.6 

Урбани средини 26.8 32.6 

Мажи 27.4 31.9 



53 
 

Жени 26.0 34.1 

Рурални средини 25.2 28.1 

Мажи 26.0 25.7 

Жени 23.5 36.7 

 

Податоците за просечните нето плати за периодот 2013-2015 година покажуваат дека, и покрај 

високите стапки на невработеност, цената на работната сила е повисока во споредба со другите 

региони на државата, со исклучок на Скопскиот регион (табела 8). Имајќи ги предвид просечните 

ниски стапки на образование генерално кај населението и високите стапки на невработеност, 

високата цена на трудот може да има демотивирачки ефект на економскиот развој на регионот.  

Табела 8. Просечна нето плата исплатена по вработено лице во денари, за периодот 2013-2015 
година (извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016). 

 Републик
а 
Македон
ија 

Вардарс
ки 
регион 

Источ
ен 
регио
н 

Југозапа
ден 
регион 

Југоисто
чен 
регион 

Пелагони
ски 
регион 

Полош
ки 
регион 

Североисто
чен регион 

Скопс
ки 
регио
н 

201
3 

21,145 16,723 15,34
2 

19,329 16,462 19,804 20,256 16,398 24,698 

201
4 

21,394 16,936 15,78
5 

19,460 16,729 19,591 20,425 16,524 25,260 

201
5 

21,906 17,402 16,72
8 

19,670 16,946 20,222 20,620 16,848 25,861 

 

  



54 
 

Литература 

(2010). Програма за развој на Полошкиот регион 2009-2013 година.  

Државен завод за статистика. (2005). Попис на населението, домаќинствата и живеалиштата во 

Република Македонија 2002. Скопје: Државен завод за статистика. 

Државен завод за статистика на Република Македонија. (2016). Региони во Република Македонија 

2016: Регионален Годишник. Скопје: Државен завод за статистика на Република Македонија. 

 

  



55 
 

4.2 Југоисточен регион 

Југоисточниот регион е еден од осумте статистички региони во Република Македонија и се простира 

на површина од 2.741km2. На исток граничи со Бугарија, на југ со Грција, на запад со Вардарскиот 

регион и на север со Источниот регион (Државен завод за статистика на Република Македонија, 

2016). 

Југоисточниот регион се состои од десет општини, и тоа: Богданци, Босилово, Дојран, Гевгелија, 

Конче, Ново Село, Радовиш, Струмица, Василево и Валандово. Според пописот на населението од 

2002 година, Југоисточниот статистички регион има вкупно 171.416 жители од кои 90.4% се 

Македонци, 7.4% се Турци, 0.7% Срби и 1.5% други (Државен завод за статистика, 2005). Според 

проценките на Државниот завод за статистика, во 2015 година Југоисточниот регион имаше вкупно 

173.560 жители (Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016). 

Југоисточниот регион ги опфаќа струмичко-радовишкиот басен и гевгелиско-валандовската 

котлина, потоа басенот на Струмичка Река и долниот дел од басенот на реката Вардар (јужно од 

Демир Капија). Вкупната површина на Југоисточниот регион зафаќа 11% од територијата на 

Република Македонија. Регионот се простира низ котлини и венци на планината Беласица на југ, 

Огражден на исток, Плачковица на север, Серта и источниот дел на Кожуф Планина. Долините на 

реките Вардар и Струмица го поврзуваат регионот со соседна Грција (на југ) и Бугарија (на исток), 

како и со другите делови од државата (Тиквеш, Овче Поле и други) (Програма за развој на 

Југоисточниот регион 2009-2013 година, 2010 година). 

Околу 46% од обработливото земјиште се наоѓа во нижите делови на регионот и тоа на височина 

од 250 до 300 метри, што е од особена важност за развој на земјоделството во регионот. Станува 

збор за подрачја по текот на реките Вардар, Струмица, Крива Река и Тркања. Останатите 52% од 

земјиштето е стрмно а 2% се ридско-планинско (Програма за развој на Југоисточниот регион 2009-

2013 година, 2010 година). 

Во Југоисточниот регион има вкупно 188 урбани и рурални населби. Општината Радовиш го покрива 

најголемиот дел но Општината Струмица има најбројно население, при што Струмица е најгусто 

населен град во регионот.  

Во Република Македонија генерално, како и во Југоисточниот регион, изминатите децении 

одбележаа континуиран тренд на внатрешна миграција – во најголем дел преселби кон главниот 

град Скопје. Постои тренд на концентрирање на населението во Скопје и, поради тоа, се случува 
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постепен процес на иселување од другите региони. Овој процес е поизразен во руралните делови 

од кои младите луѓе се иселуваат во потрага по подобар животен стандард.  

Уште еден демографски процес кој треба да се потенцира е процесот на стареење на населението. 

Според податоците од Пописот на населението од 2002 година, населението на возраст од над 60 

години учествува со 15% во вкупното население (на национално ниво) или 303.535 возрасни лица 

(Државен завод за статистика, 2005 година). Овој тренд се очекува да биде уште поизразен во 

наредните години и особено ќе ги погоди региони кај кои емиграцијата е најизразена (внатрешната 

и надворешната) (табели 1 и 2). 

 

Табела 1. Внатрешна миграција: граѓани кои емигрирале, по статистички региони (извор: Државен 

завод за статистика). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Вардарски регион 395 394 503 423 398 440 

Источен регион 339 457 489 421 456 484 

Југозападен регион 324 388 370 380 384 417 

Југоисточен регион 240 274 292 259 289 324 

Пелагониски регион 397 490 500 388 422 410 

Полошки регион 236 329 367 293 268 328 

Североисточен 
регион 

332 345 393 368 357 332 

Скопски регион 713 649 727 659 485 496 

 

Табела 2. Меѓународна миграција: граѓани кои емигрирале во странство, по региони (извор: 

Државен завод за статистика). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Република Македонија 923 1143 1330 945 740 767 

Вардарски регион - - 1 - 0 1 

Источен регион 71 88 59 54 51 40 

Југозападен регион 517 921 1089 588 412 420 

Југоисточен регион 6 7 2 - 1 - 
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Пелагониски регион 7 - 4 - 0 - 

Полошки регион 289 83 161 290 273 306 

Североисточен регион 11 23 3 3 0 - 

Скопски регион 22 21 11 10 3 - 

 

Податоците за степенот на образование во Југоисточниот регион покажуваат дека постои голема 

потреба од инвестирање во образованието во регионот. Според статистичките податоци од 2002 

година, само 7.3% од населението постаро од 15 години има факултетска диплома, што е трета по 

ред најниска стапка во државата, по Полошкиот регион со 5% и Североисточниот регион со 6.7%. 

Ситуацијата е слична и во однос на населението со пониски нивоа на образование. Речиси 60% од 

населението во регионот има ниско ниво на образование поради што регионот се наоѓа речиси на 

дното. Според податоците за лица кои завршиле факултетско образование во академската 

2013/2014 година, Југоисточниот и Полошкиот регион имаат најниски стапки на дипломирани 

студенти (Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016).  

Југоисточниот регион е еден од економски најразвиените региони во државата, при што малите 

фирми учествуваат со околу 70% во регионалниот БДП и со преку 70% во вкупниот број на 

вработувања во регионот. Најважни економски сектори се текстилот, тутунот, земјоделството, 

градежништвото, угостителството и трговијата. Иако индустриското производство е мошне 

развиено, сектори услуги, градежништво и земјоделство исто така значајно придонесуваат кон 

економскиот раст на регионот. Овие три сектори исто така се едни од најголемите генератори на 

нови работни места во последниве години (Програма за развој на Југоисточниот регион 2009-2013 

година, 2010 година). 

Вкупното обработливо земјиште во Југоисточниот регион учествува со околу 10% во вкупното 

обработливо земјиште во Македонија. Производството на зеленчук (особено на ран зеленчук) е 

еден од најважните потенцијали за земјоделство во овој регион и тоа најмногу е лоцирано во 

Струмица и Гевгелија, со околу 52.000 хектари. Југоисточниот регион е голем извозник на зеленчук 

затоа што производството ги надминува потребите на државата за околу 60%. Во извозот на 

земјоделски производи доминираат пет главни производи: домати, пиперки, лубеници, зелка и 

краставици, кои најмногу се извезуваат во соседните држави и земјите членки на ЕУ (Програма за 

развој на Југоисточниот регион 2009-2013 година, 2010 година). 
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Статистичките податоци за периодот 2010-2013 година покажуваат дека Југоисточниот регион 

учествува со 9% во националниот БДП. Исто така, ако го споредиме БДП-то по глава на жител ќе 

видиме дека вредностите во Југоисточниот регион постојано се поголеми од националниот просек 

(табела 3). 

Табела 3. Бруто домашен производ, по години, Република Македонија и Југоисточен регион (извор: 
Државен завод за статистика). 

 Република Македонија Југоисточен регион 

2010 БДП во милиони 
денари 

437,296 39,161 (9.0%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

212,795 226,550 (106.5%) 

2011 БДП во милиони 
денари 

464,187 43,519 (9.4%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

225,493 251,471 (111.5%) 

2012 БДП во милиони 
денари 

466,703 43,691 (9.4%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

226,440 252,278 (111.4%) 

2013 БДП во милиони 
денари 

501,891 46,211 (9.2%) 

БДП по глава на 
жител, во денари 

243,161 266,524 (109.6%) 

 

Како важен административен и економски центар во регионот, Општината Струмица бележи 

стабилен економски развој во изминативе децении. Бројот на нови бизниси во секторите 

производство и трговија се зголемува, особено во секторите земјоделство и индустрија, што 

дополнително придонесува кон развојот на трговијата, градежништвото, туризмот и 

угостителството. 

Постои и растечки број на бизниси во преработката и финализацијата на примарните земјоделски 

производи, како што се конзервиран зеленчук, преработка на млеко и месо, ферментација на тутун, 

слаткарски производи, итн. Дрвната индустрија е претставена со повеќе компании кои 

произведуваат мебел, дрвенарија и дрвена амбалажа. Присутна е и текстилната индустрија, 
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особено производството на волница, конфекција и сл. (Програма за развој на Југоисточниот регион 

2009-2013 година, 2010 година).  

Најважни индустриски дејности се текстилната, тутунската, земјоделството, градежништвото, 

угостителството и трговијата. Иако производството доминира со 48% од регионалниот БДП и 55% 

од вработувањата, услуги бележат динамичен раст и тие исто така имаат релевантен удел во 

регионалната економија. 

Во последнава деценија се забележува и зголемување на бројот на мали бизниси во Југоисточниот 

регион. Опсегот на раст изнесува од 11% во земјоделството до 32% во индустријата. Сепак, постои 

голема концентрација на мали бизниси во секторот услуги каде тие учествуваат со 71% во вкупниот 

број на компании, по што следи индустријата со 19% (Програма за развој на Југоисточниот регион 

2009-2013 година, 2010 година). 

Стапките на активност на работоспособното население покажуваат осцилации, при што најниската 

стапка е евидентирана во 2014 година (66.9) за периодот 2009-2014 година. Сепак, Југоисточниот 

регион има највисоки стапки на активности во споредба со просекот во државата (табела 4). 

Споредено со другите региони во државата, овој регион сè уште ги има највисоките стапки на 

активност.  

Табела 4. Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе во периодот 2009-
2014 година, Република Македонија и Југоисточен регион (извор: Државен завод за статистика). 

  Стапка на активност 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Република 
Македонија 

56.7 56.9 56.8 56.5 57.2 57.3 

Југоисточен 
регион 

69.6 69.9 71 70.7 69.9 66.9 

 

Стапката на вработеност во Југоисточниот регион бележи годишни осцилации во периодот 2009-

2014 година, но сепак таа секогаш е повисока во споредба со просекот во државата. Споредбата на 

податоци покажува дека Југоисточниот регион постојано ги има највисоките стапки на вработени 

во однос на другите региони во државата (табела 5). 
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Табела 5. Стапки на вработеност на населението на возраст од 15 години и повеќе во периодот 
2009-2014 година, Република Македонија и Југоисточен регион (извор: Државен завод за 
статистика). 

 
2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Република 
Македонија 

38.4 38.7 38.9 39 40.6 41.2 

Југоисточен 
регион 

59.6 61.9 64.4 60.9 56.8 52.9 

 

Во овој ист период (2009-2014 година) Југоисточниот регион имал стапки на невработеност 

значително под просекот на државата (табела 6).  

Табела 6. Стапки на невработеност на населението на возраст од 15 години и повеќе во периодот 
2009-2014 година, Република Македонија и Југоисточен регион (извор: Државен завод за 
статистика). 

 
2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Република 
Македонија 

32.2 32 31.4 31 29 28 

Југоисточен 
регион 

14.4 11.5 9.3 13.8 18.8 20.8 

 

Од аспект на родовата димензија на невработеноста, статистиката покажува дека, генерално, не 

постојат значителни разлики во стапките на невработеност помеѓу мажите и жените. Со одредени 

исклучоци, Југоисточниот регион има пониска стапка на невработеност во споредба со 

националниот просек, како од родов аспект така и од аспект на место на живеење (град/ село). 

Главна разлика во стапките на невработеност постои помеѓу руралното и урбаното население. 

Урбаното население традиционално има повисоки стапки на невработеност. Југоисточниот регион 

следи тренд на пониски стапки на невработеност во руралните области поради пониската општа 

стапка на активност на населението, што е резултат на нивното традиционално занимавање со 

земјоделство. Притоа, статистичките податоци покажуваат дека нема значителни родови разлики 

во однос на стапките на невработеност во руралните подрачја (табела 7). 
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Табела 7. Стапки на невработеност според родовата припадност и местото на живеење (град/ село), 
по години, Република Македонија и Југоисточен регион (извор: Државен завод за статистика на 
Република Македонија, 2016). 

 Република Македонија Југоисточен регион 

2013 

Вкупно 29.0 18.8 

Мажи 29.0 17.9 

Жени 29.0 19.9 

Урбани средини 30.6 30.3 

Мажи  30.8 27.8 

Жени 30.4 33.2 

Рурални средини 26.7 10.6 

Мажи  26.7 10.7 

Жени 26.6 10.5 

2014 

Вкупно 28.0 20.8 

Мажи 27.6 21.0 

Жени 28.6 20.6 

Урбани средини 29.2 31.2 

Мажи  29.0 32.6 

Жени 29.4 29.5 

Рурални средини 26.5 12.4 

Мажи  26.1 12.2 

Жени 27.3 12.7 

2015 

Вкупно 26.1 16.7 

Мажи 26.7 16.2 

Жени 25.1 17.4 

Урбани средини 26.8 23.0 
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Мажи  27.4 23.2 

Жени 26.0 22.8 

Рурални средини 25.2 12.1 

Мажи  26.0 11.4 

Жени 23.5 13.0 

И покрај пониските стапки на невработеност и стабилниот економски раст кои беа карактеристични 

за регионот во изминативе децении, сè уште постои простор за подобрување, особено од аспект на 

нивото на образование и вештините на работната сила. Просечните нето плати во Југоисточниот 

регион упатуваат на релативно ниска цена на работната сила, заедно со Источниот и 

Североисточниот регион.  

 

Табела 8. Просечна нето плата исплатена по вработен, во денари, по региони, за периодот 2013-
2015 година (извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016). 

 Републик
а 
Македон
ија 

Вардарс
ки 
регион 

Источ
ен 
регио
н 

Југозапа
ден 
регион 

Југоисто
чен 
регион 

Пелагони
ски 
регион 

Полош
ки 
регион 

Североисто
чен регион 

Скопс
ки 
регио
н 

201
3 

21,145 16,723 15,34
2 

19,329 16,462 19,804 20,256 16,398 24,698 

201
4 

21,394 16,936 15,78
5 

19,460 16,729 19,591 20,425 16,524 25,260 

201
5 

21,906 17,402 16,72
8 

19,670 16,946 20,222 20,620 16,848 25,861 
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5. Потреби од вештини кај лицата кои бараат работа во Полошкиот и 

Југоисточниот регион  

Истражувањето опфати вкупно 620 лица во Југоисточниот и Полошкиот регион и целта беше да се 

добие претстава за делувањето и однесувањето на работната сила на пазарот на труд во овие 

региони, за тоа каков е интересот на лицата кои бараат работа за продолжување на образованието 

и стекнување на нови вештини, но и да се запознаеме со тоа како тие гледаат на регионалниот пазар 

на труд: кои вештини се сметаат за важни на работното место и кои профили на работни места се 

смета дека недостасуваат и се најдобро платени во нивните региони. Резултатите покажаа 

одредени регионални разлики кои се најмногу поради личните ставови кои ги имаат лицата 

опфатени со истражувањето во однос на продолжувањето на образованието и професионалниот 

развој, додека разликите за тоа кои вештини се сметаат важни беа минимални.  

Примерокот во рамките на истражувањето имаше цел да опфати лица од урбаните и руралните 

подрачја а имаше и соодветна застапеност по возраст. Резултатите од истражувањето покажаа дека, 

и покрај одредени слични трендови, испитаниците од целните региони изразија неколку 

значителни разлики, особено во областа на образование и обука. Овие разлики не се однесуваат 

на просечното ниво на образование на испитаниците, кое е слично во двата региони. Поконкретно, 

одговорите укажаа на тоа дека во примерокот доминираат испитаници кои имаат завршено 

најмногу четири години средно образование, а една четвртина од нив имаат завршено и факултет. 

Во нивните одговори може да се забележи слаба популарност на стручното образование: повеќе 

од половината од испитаниците немаат никакво познавање на технички (мајсторски) или 

занаетчиски вештини. Не постојат значителни разлики помеѓу регионите во одговорите дадени на 

ова прашање (табела/графикон 7). Во Република Македонија, по процесот на економска и 

политичка транзиција кој имаше значително несакани ефекти на економијата на државата, 

интересот за стручното образование бележи постојано опаѓање. Повеќето ученици се запишуваат 

во општо средно образование кое дава повеќе можности за продолжување на факултет. Имајќи го 

предвид големиот интерес за студиите по општествени науки, тоа претставува логичен избор. Уште 

повеќе, средното стручно образование  заостанува зад последните трендови карактеристични за 

техничките занимања и со тоа не успева да ги привлече студентите заинтересирани да го продолжат 

своето образование во техничките струки.  
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Разликата помеѓу образовните програми и потребите на пазарот на труд беше евидентна и во 

одговорите на испитаниците во однос на тоа како тие научиле одреден занает/ вештина. Може да 

се види дека повеќето од нив занаетот/ вештината ја научиле на работа, што е показател дека во 

целите региони работното место е најважното место за стекнување на вештините потребните на 

пазарот на труд.  

Според зборовите на испитаниците, формалното образование не претставува главен извор на обука 

за технички вештини кои се потребни на пазарот на труд. Ова исто така упатува на фактот дека само 

мал дел од работната сила се работници кои можат „веднаш да се употребат“ и дека повеќето од 

нив ги стекнуваат неопходните вештини во текот на работата. Ова доведува до разлика помеѓу 

постојната понуда и побарувачка на пазарот на труд: додека работодавачите одговорија дека 

повеќе сакаат работници кои „се употребливи веднаш“ и имплицитно посочија дека се воздржани 

да инвестираат во професионална обука на работниците, потенцијалните работници се препуштени 

сами на себе да ги стекнуваат вештините неопходни за ситуации во кои формалното образование 

не овозможува адекватен одговор на овие потреби. Една третина од испитаниците во Полошкиот 

регион велат дека се самоуки или дека биле обучени од роднини и пријатели. Исто така има некои 

индикации дека испитаниците од Југоисточниот регион ги стекнале неопходните вештини преку 

неформално образование но процентот останува мал, што може да претставува индикатор за слаба 

понуда за обуки и програми во образованието за возрасни со кои се стекнуваат занаетчиски и 

технички вештини. Уште повеќе, слабиот интерес за стажирање посочува дека работниците се 

помалку заинтересирани да инвестираат време и напори во овој вид на обуки на работното место 

(табела/графикон 8). 

Информатичко-комуникациските технологии станаа основно барање за секое работно место и 

покрај разговорите со работодавачите (особено со сопствениците на мали фирми) кои рекоа дека 

повеќето од нив не ја сфаќаат релевантноста на информатичко-комуникациската технологија за 

продуктивност на работното место. Од друга страна, користењето на компјутер и интернет 

значително се рашири во последниве години и овој факт го потврдија огромен дел од испитаниците 

(табела/графикон 15). Работната сила во Југоисточниот и Полошкиот регион постојано користи 

компјутери. Тука исто така се забележуваат мали регионални разлики, при што процентот на оние 

кои користат компјутери е донекаде поголем во Југоисточниот регион. Беше потврдена негативната 

корелација помеѓу прифаќањето на технолошките иновации и возраста, при што процентот на оние 

кои користат компјутери се намалува кај повозрасните старосни структури. Притоа, уделот на оние 
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кои користат компјутери кај највозрасната старосна група (повеќе од 41 година старост) и понатаму 

беше релативно висок (табела/графикон 17). Се забележува дека жените се поприлагодливи на 

примени и генерално се поподготвени да се впуштат во личен и професионален развој. Според 

резултатите од истражувањето, жените испитанички сè повеќе и повеќе користат компјутери и во 

двата региони. Ако споредиме според местото на живеење (урбани/ рурални заедници), процентот 

на корисници на компјутери е повисок во урбаните подрачја на Југоисточниот регион и во 

руралните делови на Полошкиот регион (табела 19). Процентот на оние кои поседуваат компјутер 

е многу висок. Повеќето од населението има компјутер. Испитаниците за себе велат дека имаат 

мошне високо ниво на вештини за работа во MS Word а вештините за MS Excel ги оценуваат како 

нешто послаби. Повеќето од лицата кои бараат работа редовно користат интернет 

(табели/графикони 20-30). 

Уште една клучна компетенција – познавање на странски јазик – се смета дека има важно влијание 

на изгледите за вработување кај работната сила. Некои од работодавачите го посочија познавањето 

на странски јазик како вредна вештина која недостасува кај работниците, особено во однос на 

вештините на познавање странски јазик за професионална употреба. Резултатите од истражувањето 

укажуваат дека повеќе од половината од работната сила зборува најмалку еден странски јазик, но 

во однос на ова прашање постојат значителни регионални разлики, при што Југоисточниот регион 

има значително повисок процент на лица кои знаат странски јазик (80.5%), споредено со Полошкиот 

регион со 32.5%. Донекаде очекуван е и фактот дека процентот на оние кои знаат странски јазик е 

многу повисок кај помладата популација и истиот се намалува со зголемување на возраста. Ова не 

е единствената разлика забележана според возраста. Најстарата група испитаници од Југоисточниот 

регион (на 41 година и постари) се позаинтересирани за стекнување на клучните компетенции затоа 

што 61.7% лица од оваа група знаат најмалку еден странски јазик, за разлика од 28.4% од 

испитаниците од истата група во Полошкиот регион. Инаку, жените кои знаат странски јазик се во 

незначително поголем процент од мажите (табели/ графикони 31-34). 

Англискиот е странски јазик кој го познава огромно мнозинство од населението. Ова е доследно на 

богатата понуда на курсеви по англиски јазик кај давателите на услуги за образование на возрасни 

во двата региони. Од причина што англискиот се смета за потреба на пазарот на труд, германскиот, 

францускиот и италијанскиот го знаат значително помал број од испитаниците. И тука можеа да се 

забележат регионални разлики, при што 82.8% од испитаниците од Југоисточниот регион посочија 

дека зборуваат англиски како странски јазик, 34.% од испитаниците од Полошкиот регион посочија 
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дека зборуваат друг странски јазик. Треба да се потенцира дека повеќето од категоријата „друг 

јазик“ се однесуваат на јазик кој го зборуваат малцинствата или јазик кој се зборува во соседните 

земји. Така што, само една четвртина од сите испитаници постари од 41 година од Полошкиот 

регион знаат англиски. Анализата на податоци по родова припадност во двата региони покажува 

дека жените многу повеќе знаат англиски јазик во споредба со мажите. Процентот на оние кои знаат 

англиски се зголемува со степенот на образование и тоа – една четвртина од лицата кои бараат 

работа и кои завршиле основно знаат англиски, па сè до 85% од лицата кои завршиле факултет. 

Сепак, процентот на лица кои знаат англиски во Полошкиот регион е помал кај сите испитаници 

(табели/графикони 35-41).  

Нивото на познавање на јазикот е клучната димензија тука. Повеќето од лицата кои бараат работа 

посочија дека јазикот по знаат просечно а една четвртина од испитаниците од Југоисточниот регион 

одговорија дека одлично знаат странски јазик. Исто така, речиси половина од испитаниците 

одговорија дека знаат уште еден странски јазик.  

Познавањето на втор странски јазик се смета за ново стандардно барање на пазарот на труд. Во 

оваа смисла, постојат големи регионални разлики, при што 75.6% од испитаниците од Југоисточниот 

регион велат дека знаат втор странски јазик, во споредба со само 22.4% од испитаниците од 

Полошкиот регион. Што се однесува до нивото на познавање на јазикот, повеќето испитаници од 

Југоистчниот регион велат дека имаат просечно познавање а 19.5% велат дека имаат одлично 

познавање. Ситуацијата е слична во Полошкиот регион со тоа што 19.2% од испитаниците се 

изјасниле дека имаат слабо познавање на втор странски јазик (табели/графикони 42-45). 

Генерално, може да се забележи дека лицата кои бараат работа од Југоисточниот регион имаат 

посилни компетенции и генерално имаат повисоко ниво на вештини, и покрај сличните нивоа на 

завршено формално образование со испитаниците од Полошкиот регион. Иако користењето на 

компјутерите веќе стана дел од секојдневието и речиси сите испитаници имаат компјутер, една 

четвртина од испитаниците од двата региони се изјасниле дека нивните основни информатичко-

комуникациски вештини (MS Word и Excel) се на ниско ниво (табела/графикон 26). Релативно 

малиот број на испитаници кои имаат технички вештини е поддржан со фактот дека повеќето нив 

сметаат дека многу подобро се снаоѓаат со зборови отколку со бројки (табела/графикон 46). 

Доминира англискиот кој е јазик кој најчесто се нуди во курсевите овозможени од давателите на 

образование за возрасни. Ова е контекстот во кој треба да се оценуваат генерално ниското ниво на 

познавање на странски јазик кај лицата кои бараат работа од Полошкиот регион. Тие исто така се 
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помалку подготвени да се вклучат во процес на едукација и обука за стекнување на работни 

вештини. 

Отпорот кон континуираното образование како и неземањето предвид на концептот за доживотно 

учење и развој на професионалните вештини можеше да се забележи во одговорите на повеќе од 

2/3 од испитаниците, кои изјавија дека не се заинтересирани да научат вештини за работа. Особено 

меките вештини не се сметаат за приоритет во учењето и обуката. Иако речиси половина од 

испитаниците од Југоисточниот регион покажаа интерес за стекнување на нови работни вештини, 

само 17.4% од лицата кои бараат работа од Полог покажале таков интерес (табели/графикони 68-

69). Овие резултати можат да се припишат на немањето култура на едукација и обука за 

професионален развој на работното место, што може да се забележи и од разговорите со 

работодавачите. Со оглед на тоа дека повеќето од испитаниците веќе работат, може да се 

претпостави дека тие сметаат дека нивните сегашни компетенции се доволни. Без поддршка и 

стимуланси од работодавачите, тие се помалку подготвени финансиски и временски да инвестираат 

во континуирана едукација или обука. Околу една третина од испитаниците во моментов бараат 

работа. Ако ги земеме предвид статистичките податоци за невработеноста, стапката на 

невработеност е повисока во Полошкиот регион. 

Трендот на намалување на интересот и мотивацијата за учење кој постои со зголемување на 

возраста беше очигледен кај испитаниците од Југоисточниот регион – повозрасните испитаници 

покажуваат помал интерес во тоа да се ангажираат во образование и обука со цел стекнување 

вештини. Сепак, изненадувачко беше согледувањето дека најмладата група испитаници (на возраст 

од 18 до 29 години) од Полог покажаа најмал интерес за учење во споредба со сите други групи. 

Регионалните разлики можат да се забележат и во други аспекти. Во Југоисточниот регион, 

подготвеноста за учење се зголемува согласно степенот на завршено образование; ситуацијата не 

е таква каква што е во Полошкиот регион – трендот станува обратен кај лицата кои бараат работа 

кои го завршиле образованието. Тие е помалку веројатно дека би се впуштиле во учење како што 

се зголемува степенот на завршено образование. Единствен исклучок се испитаниците кои во 

моментов се запишани на факултет: една третина од нив изразиле интерес да научат нови вештини 

(табели/графикони 70-72). 

Што се однесува до важноста на вештините за вработливост, лицата кои бараат работа најмногу се 

изјаснуваат за меките или трансверзални вештини. Повеќе од една третина од испитаниците ја 

исклучија како една од важните вештини на работното место способноста за работа со други. 
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Ваквата формулација ги содржи разните вештини споменати од испитаниците и генерално се 

однесува на прилагодливоста, тимската работа, комуникациските вештини, итн. 

Лицата кои бараат работа и кои беа опфатени со истражувањето користат повеќе дефиниции за да 

ги опишат вештини кои тие ги сметаат за важни (табела 1). За да избегнеме повторување и конфузија 

со термините и дефинициите, вештините кои тие ги споменаа ги групиравме во четири категории 

т.е. сетови на вештини: основни научени вештини, вештини на анализа и делување, вредности, 

способност за работа со други и лични ставови. Вештините и сетовите на вештини изведени од нив 

се прикажани во табелата 2. 

Табела 1. Различни поими кои се користат за да се опишат вештините за вработливост 

Сет на вештини Опишани како: 

Компетенција Интелигенција, општо ниво на образование, вештини – 

способност да се направи нешто, знаење  

Тимска работа Координација, соработка, способност добро да се работи со 

други 

Решавање на проблеми Решавање на проблеми 

Комуникациски вештини Убедување, презентациски вештини, сопствена презентација, 

способност за говорење, слушање на другите 

Сигурност  Одговорност, сериозност, доверба, професионализам 

Посветеност Верност, мотивација 

Етика во работењето Напорна работа, трудољубивост, подготвеност да се работи 

Лојалност Да се биде лојален 

Интегритет Искреност, отвореност, принципи, почитување, карактер  

Прилагодливост Флексибилност, способност за прилагодување, толеранција 

Снаодливост Снаодливост 

Социјални вештини Љубезност, да се биде добар со луѓе 

Точност Навременост, брзо завршување на работите, навремено 

завршување на работите 

Организациски вештини Ефективност, вештини на управување  

Мотивација Да се сака својата работа, интерес, желба за работа, став, 

позитивен став 
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Упорност Одлучност, трпеливост 

Критично размислување Способност да се анализира, способност да се набљудува, 

креативно размислување, креативност 

Дисциплина Почит кон авторитет 

Самодоверба Самопочит, доверба, итн.  

Писменост Способност добро да се чита 

Писменост со бројки Математика, бројки 

Подготвеност за учење Интерес за учење, желба за учење, итн.  

Прагматизам Да се биде прагматичен 

Амбиција ibid 

Иницијатива ibid 

Храброст ibid 

Фокус Внимание, концентрација 

Странски јазици  

Информатичко-

комуникациска технологија 

Информатичко-комуникациска технологија, компјутери  

 

Табела 2. Најчесто споменувани вештини и сетови на вештини  

Сет на вештини Вештини 

Основни научени вештини Писменост, странски јазици, информатичко-комуникациски 

технологии 

Анализа и вештини на 

делување  

Критично размислување, организациски вештини, точност, 

решавање на проблеми, компетенција, фокусираност 

Вредности Сигурност, посветеност, работна етика, лојалност, интегритет  

Способност да се работи со 

други 

Социјални вештини, тимска работа, прилагодливост, 

комуникациски вештини 

Лични ставови Мотивација, самодоверба, упорност, подготвеност да се учи, 

амбиција, иницијативност, храброст  
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Вредностите како што се сигурност, посветеност, работна етика, лојалност, интегритет и аналитички 

и вештини на делување (критично размислување, организациски вештини, точност, решавање на 

проблеми, компетенција, фокусираност) испитаниците исто така ги сметаат за важни. Личните 

ставови не се сметаа за толку важно како и основните научени вештини (табела/графикон 54).  

Комуникациските вештини најчесто беа посочувани како важни од лицата кои бараат работа и од 

работодавачите, додека за помалку важни се сметаа сигурност, работната етика и интегритетот и 

тимската работа (табела/графикон 55). Тука мора да се потенцира дека „комуникациски вештини“ 

се користи за да означи различен сет на вештини – од познавање на странски јазик до маркетинг и 

вештини за продажба3. Не постојат големи регионални разлики во однос на најважните општи 

вештини за било кое работно место (табела/графикон 56). Исто така не постојат големи регионални 

разлики и во однос на вештините кои најчесто се споменуваат, со исклучок на сигурноста, која е 

донекаде поважна во Југоисточниот регион, и интегритетот, кој испитаниците во Полог го сметаат 

за поважен. 

Настрана од комуникациските вештини, кои речиси од сите беа потенцирани како многу важни за 

секое работно место, способноста за донесување одлуки на работното место, решавањето 

проблеми на работното место како и критичното размислување исто така се сметаат за важно, иако 

во помала мера во споредба со другите вештини  (табели/графикони 98-106). Лицата кои бараат 

работа во Југоисточниот регион исто така ја ценат способноста за критично размислување на 

работното место. Донекаде изненадувачки беше што, испитаниците од Полошкиот регион, и покрај 

тоа што високо ги ценат аналитичките и вештините за делување како важни вештини за почнување 

и управување со бизнис, не го сметаат критичното размислување како многу важна вештина на 

работното место (табела/графикон 109). Ова упатува на фактот дека вештините кои се однесуваат 

на независност на работното место, иницијативноста и независното размислување не се сметаат за 

важни вештини. Инаку, толкувањето на овие резултатите треба да се прави внимателно имајќи 

предвид дека испитаниците одговараат на прашањето за тоа кои вештини се најважни за вршење 

на било која работа. Имајќи го предвид недоволниот интерес кај работодавачите за овие вештини 

                                                           
3 Голем број на испитаници (вработени лица и работодавачи) го користат поимот „комуникациски вештини“ 
за да укажат на широк спектар вештини кои се однесуваат на разни аспекти на работата: комуникација со 
клиенти, комуникација со лица под нив и над нив во хиерархијата, вештини на маркетинг и продажба па дури 
и добро однесување и љубезност.  
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(и дека определени работни места не бараат вакви вештини), овие одговори можат да се толкуваат 

како соодветни на актуелната ситуација на пазарот на труд. 

Што се однесува до вештините неопходни да се биде добар бизнис менаџер, лицата кои бараат 

работа ги посочија како најважни вештините за анализа и делување, како и способноста за работа 

со други. Тука постојат некои регионални варијации – испитаниците од Југоисточниот регион ја 

сметаат способноста за работа со други за најважна, за разлика од испитаниците од Полошкиот 

регион кои ги сметаат анализата и делувањето за суштински вештини. Исто така за важни се сметаат 

и личните ставови (мотивацијата, самодовербата, упорноста, подготвеноста да се учи, 

амбициозноста, иницијативноста, храброста), особено од страна на испитаниците на возраст од 30 

до 39 години од Југоисточниот регион (табели/графикони 87-91). Интересно е што личните ставови 

добија поголема важност само откако беа ставени во корелација со претприемништвото и 

менаџирањето, со што оваа вештина се поврзува со повисоки работни места во хиерархијата на 

труд, без притоа да биде препознаена нејзината важност за извршување на било која работа. Ова 

може да значи дека испитаниците не забележуваат дека позитивните лични ставови кон работата 

се вреднувани од работодавачот па поради тоа се занемарува нивниот придонес кон доброто 

извршување на работата. 

Личните ставови, аналитичките и вештините за делување, заедно со парите, се сметаат за најважни 

за почнување бизнис. И тука повторно се забележуваат мали разлики во својата на вештините – 

аналитичките и вештините за делување се сметаат за најважни од страна на испитаниците во 

Полошкиот регион а личните ставови се сметаат за најважни од испитаниците во Југоисточниот 

регион. Можеше да се забележи латентен скептицизам кај повозрасните испитаници, кои и во двата 

региони посочија дека најважен фактор за почнување бизнис се парите. Интересен тренд можеше 

да се забележи во одговорите од Југоисточниот регион: лицата кои бараат работа и кои имаат ниско 

ниво на завршено образование ги сметаат парите како најважна вештина, и потоа како што се 

зголемува нивото на завршено образование се зголемува и поддршката за личните ставови како 

важна вештина за почнување бизнис (табели/графикони 92-97). 

Во врска со вештините кои недостасуваат во нивните региони, повеќето од испитаниците од двата 

региони ги посочија лекарите, инженерите, програмерите, неквалификуваните работници и 

техничарите (табела/графикон 61). Повозрасните лица кои барат работа сметаат дека недостасуваат 

профили на техничари на средно ниво и неквалификувани работници (табела 64), што донекаде е 

очекувано имајќи го предвид фактот дека овие работни места првенствено ги извршуваат 
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повозрасните работници а младите луѓе се помалку заинтересирани да трошат време во работни 

места кои се малку платени а кои бараат дополнителна обука (техничари). Резултатите од 

истражувањето укажуваат дека овие профили на работни места не се признати на ист начин од 

страна на помладите баратели на работа. Додека голем дел од младите испитаници (на возраст од 

18 до 29 години) од Југоисточниот регион посочија дека вештина која недостасува се 

информатичко-комуникациските инженери, ниту еден од нивните врсници од Полошкиот регион 

не го дели нивното мислење. Уште една разлика според возраста беше почитта кон техничарите, 

која беше повеќе карактеристична за повозрасните испитаници од двата региони. Истото се 

однесува и на почитта за неквалификуваните работници (табела/графикон 63). 

Интересен резултат е немањето интерес за информатичко-комуникациски вештини кај 

испитаниците од Полог. Ова особено може да се види во одговорите дадени од најмладата група 

(18-29 години) кои не сметаат дека не недостасуваат информатичко-комуникациски вештини или 

дека истите не се ветувачки од финансиски аспект (табела/графикон 63). Наместо тоа, младите лица 

кои бараат работа од Полошкиот регион ги сметаат за поважни претприемачките вештини и 

укажуваат дека бизнис менаџерите се најплатените професии. Младите луѓе ги вреднуваат 

професиите кои бараат високо ниво на специјализација: лекари, адвокати, информатичко-

комуникациски инженери (само од страна на испитаниците од Југоисточниот регион), итн. 

(табела/графикон 67). Ова е доследно на трендот на масовно запишување во високото 

образование, затоа што истото се смета за излез од рачната работа и од несигурната работа со ниски 

примања. Од друга страна, повозрасните испитаници ја вреднуваат стабилноста на работното место 

во државната администрација. 

Во однос на тоа кои вештини би сакале да ги научат лицата кои бараат работа, најголем дел од 

одговорите од двата региони посочија на фризерски, информатичко-комуникациски и познавање 

на странски јазик како вештини кои се преферира да бидат стекнати. Речиси половина од 

испитаниците имаат преземено активности за стекнување на посакуваните вештини. Дополнителни 

една третина од испитаниците посочија дека би сакале да посетуваат определени обуки. И тука 

можат да се забележат регионални разлики, при што лицата кои бараат работа од Југоисточниот 

регион повеќе се склони на тоа да посетуваат обуки. И тука се забележуваат регионални разлики, 

при што лицата кои бараат работа од Југоисточниот регион се повеќе склони кон учество во обуки 

во споредба со истите лица од Полошкиот регион (табела/графикон 69). Интересот за учество во 

обуки се намалува со возраста на испитаниците во Југоисточниот регион но и тука се потврдува 
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неподготвеноста кај младите испитаници од Полошкиот регион да учествуваат во учење – тие се 

најмалку заинтересирани за едукација и обука (табела/графикон 70). 

Жените баратели на работа се позаинтересирани да учествуваат на обуки. Интересот исто така 

зависи и од нивото на образование кој генерално се зголемува со степенот на завршено 

образование во Југоисточниот регион; додека во Полог овој интерес генерално е на ниско ниво, со 

исклучок на населението кое во моментов е запишано на факултет (табели/графикони 73-79). 

Барателите на работи генерално преферираат стекнување на вештини кои ја олеснуваат 

независната работа и потрага по заработка – една од најпреферираните вештини кај испитаниците 

од двата региони се обуки за фризери/ шминкери, а посочија и други вештини како се странски 

јазици и информатичко-комуникациски технологии. Младите испитаници од Југоисточниот регион 

се позаинтересирани за информатичко-комуникациски вештини додека нивните врсници од 

Полошкиот регион се заинтересирани за странски јазици. Мажите не преферираат обуки за 

фризери и шминкери туку првенствено се заинтересирани за информатичко-комуникациски 

вештини и странски јазици (табели/графикони 80-83). 

Што се однесува до ставовите за тоа кои вештини се важни на работното место, лицата кои бараат 

работа покажуваат добро ниво на свест за важноста на меките вештини, но притоа не ја земаат 

предвид важност од стекнување на меките вештини во програми за образование и обука. Тие 

посочија дека преферираат курсеви за обуки кои се сведуваат на странски јазици и на 

информатичко-комуникациски вештини, и не посочија дека би преферирале одредени технички 

вештини. Уште повеќе, генералната воздржаност за континуирано образование, особено во 

Полошкиот регион, значи дека постои мал интерес за постојната понуда во образованието за 

возрасни. 

Иако одговорите покажуваат одредени значителни регионални разлики, она што се повторува како 

константа од анализата е зголемениот интерес и инволвираност на жените баратели на работа во 

континуираното образование и обука. Притоа, жените го сведуваат својот избор на курсеви за 

фризери и шминкери, странски јазици и информатичко-комуникациски вештини. 

Повозрасните испитаници генерално се помалку подготвени да учествуваат во едукација и обуки, 

но изненадувачки беше фактот дека најмладата старосна група на испитаници од Полошкиот 

регион покажаа многу мал интерес за стекнување нови вештини и компетенции. Тие исто така не 
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сметаат дека информатичко-комуникациски вештини се важни, ниту мислат дека информатичко-

комуникацискиот инженер е професија која е добро платена.  
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6.  Потреби на бизнис секторот во Југоисточниот и Полошкиот регион 

За целите на студијата беше направена проценка на потребите од вештини на пазарот на труд во 

целните региони во Македонија, за да се увидат клучните проблеми и предизвици. Проценката во 

прв ред стави акцент на вработливоста т.е. на меките вештини, согласно првично замислениот 

опфат на истражувањето. Сепак, од процесот на проценка произлегоа значителни податоци во 

врска со регионалните потреби од технички и вештини поврзани со конкретни работни места. Овие 

податоци доброволно беа дадени од разни категории на испитаници како што се бизнис менаџери, 

даватели на услуги за образование на возрасни и лица вклучени во образованието за возрасни. 

Фактот дека податоците беа дадени доброволно е дополнителен релевантен индикатор за степенот 

и интензитетот на потребите од такви вештини на пазарот на труд, па поради тоа истите беа 

евидентирани и, каде е релевантно, опфатени во анализата. Ставот искажан во овој извештај е дека, 

без да го исклучиме клучниот фокус на проектот (а тоа се клучните компетенции), треба да се земат 

предвид извештаите за потребите од други вештини во целните региони и тие би можеле исто така 

да бидат разгледани до степен кој го дозволува регулативата која се однесува на проектот. 

Истражувањето се состоеше од разговори со релевантни засегнати страни: работодавачи, даватели 

на услуги за образование за возрасни и возрасни лица кои учат. Имајќи го предвид фокусот на 

истражувањето, разговорите имаа за цел да ги истражат конкретните проблеми со кои се соочуваат 

засегнатите страни на пазарот на труд како и понудата за обука за возрасни во нивните региони, со 

цел идентификување на приоритетните области во кои би требало да се интервенира. Беа 

реализирани по најмалку 40 разговори4 со релевантни засегнати страни во секој од целните 

региони. 

Треба да се потенцира дека испитаниците обично се навикнати да размислуваат во насока на тоа 

на вештините да гледаат како технички вештини и/ или како вештини кои се однесуваат на 

конкретно работно место, што е логичен одраз на потребите од вештини во економијата. Освен тоа, 

од одговорите на голем број на испитаници (особено на оние од бизнис секторот), може да се 

забележи дека тие не се запознаени со концептот на меки вештини. Тие можеби се добро 

запознаени со нивната потреба од меки вештини но истовремено не се запознаени со концептот 

                                                           
4 Разговори беа направени со 20 работодавачи, 10 даватели на услуги за образование за возрасни и 10 
возрасни лица кои учат во секој регион. 
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како таков, па поради тоа ја изразуваат ваквата потреба на различни начини. Ова доведува до 

проблеми со терминологијата кои мора соодветно да се дефинираат.  

Еден од главните заклучоци кој произлезе од податоците е дека целните групи (како што се бизнис 

менаџерите на малите фирми, работниците, земјоделците, младите лица кои од неодамна се дел 

од пазарот на труд, итн.) во некои случаи не се свесни дека има се потребни определени вештини 

или дека истите треба да ги развиваат или унапредуваат. Така што, заклучокот би бил дека свеста 

т.е. препознавањето на конкретната потреба ѝ претходи на потребата, па поради тоа во одредени 

случаи согледаните потреби од вештини кои се содржани во извештајот се резултат на директната 

самопроценка на испитаниците, но во некои случаи се резултат и на она што, според ставот искажан 

во овој извештај, испитаниците не можеле да го согледаат како потреба. 

Проценката ги зема предвид спецификите на двата целни региони но исто така ги зема предвид и 

стандардните потреби во регионите. Ова е релевантно ако ја земеме предвид целта на проектот – 

да се промовира колаборативен развој на наставни програми. Овие наставни програми би можеле 

да се прилагодат на регионалните потреби и реалности а некои од нив (или некои од нивните 

компоненти) евентуално би произлегле од заедничките потреби во регионите. И покрај фактот што 

истражувањето се оддалечи од предлогот да се испитаат регионалните разлики, резултатите силно 

упатуваат на заедничките потреби и предизвици во регионите. Ова е релевантен заклучок, особено 

имајќи предвид едно од клучните согледувања – дека главен проблем за фирмите во сите четири 

целни региони е неможноста да се најде работна сила. Ова е интересно согледување, особено ако 

ги земеме предвид разликите во стапките на невработеност кај овие региони. 

Потребите посочени од секторите беа спроедени со податоците кои се однесуваат на главните 

сектори и индустрии во регионите. Ова овозможи да се добие регионална претстава за потребите 

од одредени вештини. На пример, ако потребата е „подобро пакување на земјоделските 

производи“ а податоците покажуваат дека главни култури во Југоисточниот регион во Македонија 

се домати, пиперки и грозје, тоа помага дополнително да се дефинира евентуалната едукативна 

содржина; евентуалните курсеви за земјоделци во Југоисточниот регион би било најдобро да се 

однесуваат на главните земјоделски култури во тој регион.  

Клучно согледување кое произлезе од истражувањето беше тоа дека, и покрај искажаните 

потешкотии за наоѓање работници, Полошкиот и Југоисточниот регион имаат високи стапки на 

невработеност. Освен тоа, стапките на активност на работоспособното население се исто така 
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релативно ниски. Ова е особено случај во Полошкиот регион во кој помалку од половината од 

работоспособното население било економски активно во 2014 година (економските индикатори 

кои се однесуваат на Полошкиот и Југоисточниот регион се прикажани во табелата 1). Стапката на 

невработеност во Полошкиот регион е особено висока кај жените, која во 2014 година изнесуваше 

40.9% (Државен завод за статистика на Република Македонија, 2016 година). Двата региони имаат 

релативно ниско квалификувана работна сила чија едукација и преквалификација донекаде се 

попречени со недоволната понуда и регулирање на образованието за возрасни. 

Понатаму, фактот дека не постои институција за рана анализа на потребите на пазарот на труд 

претставува уште една клучна потреба која треба да биде решавана. Треба да се потенцира дека 

агенциите за вработување не се опремени за вакво нешто. Многу се потреби аналитичари на 

пазарот на труд. Вакви услуги обично не постојат кај агенциите за привремени и други вработувања. 

Ситуацијата е дополнително отежната со фактот дека не постои систем за кариерна ориентација со 

цел намалување на јазот помеѓу понудата и побарувачка од вештини на пазарот на труд. Она што 

беше согледано е фактот дека кариерната ориентација е поважна од било кога, затоа што постои 

големо не совпаѓање помеѓу понудата и побарувачка на работна сила.  

Додека од една страна постои хиперпродукција на кадри во одредени области, работодавачите 

велат дека имаат значителен проблем да најдат работна сила која има конкретни вештини, а 

особено проблем претставува наоѓањето работници со технички вештини на средно ниво. Сепак, 

ниту еден од испитаниците не одговори дека имаат проблем да најдат правник или економист. 

Преовладува чувството дека кај менаџерите постои фрустрација во однос на работната сила, што е 

заедничка карактеристика на Југоисточниот и Полошкиот регион. Жалбите најмногу се однесуваат 

на недоволна работна сила, особено немањето на квалификувана работна сила. Кога ќе ги 

прашавме со кои проблеми се соочуваат при регрутирањето на работници, речиси сите бизнис 

менаџери, без исклучок, одговорија дека е сè потешко да се најдат работници.  

Во текстот подолу се дадени резултатите од истражувањето на потребите на пазарот на труд во 

Полошкиот и Југоисточниот регион во Македонија. Анализата е структурирана околу потребите на 

конкретни целни групи кои произлегоа како особено релевантни целни групи во текот на 

истражувањето (особено малите бизниси, младите лица на пазарот на труд и руралното население). 

Направен е осврт и на повеќе проблеми поврзани со потребите од вештини.  



79 
 

 6.1 Мали бизниси 

Процесот на преструктуирање на економијата во државата имаше несакани ефекти врз многу 

економски сектори, што доведе до проблеми за големите државни претпријатија во Полошкиот и 

Југоисточниот регион. Освен тоа, резултатите од истражувањето покажуваат дека има релативно 

малку меѓународни компании кои се активни во целните региони (регионалните економски 

специфики на Полошкиот и Југоисточниот регион се прикажани на табелата 5). Доминираат малите 

и средни претпријатија. Иако бирократските пречки се минимални и постои стабилна понуда на 

обуки за отворање нови бизниси, во целните региони генерално постои слаб интерес за отворање 

сопствен бизнис. Овој интерес е донекаде поголем во Полог и генерално се однесува на областите 

кои имаат мал степен на технолошка ориентираност (резултатите од истражувањето во врска со 

претприемништвото во Полошкиот и Југоисточниот регион се прикажани во табелата 7). 

Во овој контекст, клучно согледување од истражувањето е дека прашањето на меки вештини е од 

особена релевантност за малите бизниси. Ова ги вклучува претпријатијата кои имаат неколку 

вработени (микро) па сè до средните претпријатија со повеќе од 50 вработени лица.  

Разговорите со бизнис секторот како и резултатите од истражувањето (вработени лица, лица кои 

бараат работа) упатуваат на тоа дека многу мали бизниси не ја ценат важност на меките вештини. 

Ваквата констатација во огромна мера зависи од дејноста во која работат. Непрепознавањето на 

релевантноста на меките вештини е повеќе присутно во традиционални сектори на производство, 

кои учествуваат со значителен дел во регионалната економија.  

Ова исто така зависи од степенот на препознавање на важноста за овие вештини од страна на 

менаџерите. Посовремениот или попрофесионален менаџмент покажува поголем слух за важност 

на меките вештини во споредба со „традиционалниот“ менаџмент. Повеќе од очигледно е 

непрепознавањето на овој концепт кај потрадиционалните менаџери.  

Препознавањето на релевантноста на меките вештини е многу поголемо кај големите компании 

(повеќе од 250 вработени лица) кои е многу поверојатно дека имаат професионални менаџери. 

Сепак, големите компании со кои управуваат традиционални менаџери исто така немаат свест за 

важноста на меките вештини – и обратно, малите компании кои имаат професионален менаџмент 

(најчесто се тоа помлади лица) покажуваат силен фокус на меките вештини. Исто така е важна и 

дејноста во која работат. Компаниите кои нудат финансиски услуги (како што се банките) ставаат 

поголем акцент на директната продажба на голем број индивидуални клиенти, на комуникација со 
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клиенти и имаат напредно разбирање за меките вештини. Истото може да се каже за 

претпријатијата во другите сектори како што се комуникации, маркетинг, информатичко-

комуникациска технологија, итн. 

И покрај многуте варијабли кои го определуваат нивото на разбирање за тоа колку се релевантни 

меките вештини на ниво на конкретна фирма, сепак постои јасна разлика во потребите помеѓу 

малите и големите бизниси. Малите бизниси се појавуваат како целна група тогаш кога е особено 

силна потребата од развој на меки вештини. Овој заклучок подеднакво се однесува на бизнисите 

во Југоисточниот и Полошкиот регион. Големите бизниси и бизнисите во странска сопственост или 

со странско менаџирање, обично имаат систематски пристап во проценката на потребите од 

вештини и овозможувањето на обуки, што не е случај кај малите бизниси. Менаџер во мала фирма 

со гордост кажа дека тој „никогаш не учествувал во ниту една обука за продажби или менаџирање“ 

(и дека и без тоа добро му оди). 

Може јасно да се види дека менаџерите на малите фирми во Македонија немаат јасен концепт за 

меките вештини и за тоа колку тие се релевантни за продуктивноста и конкурентноста. Иако голем 

број на менаџери навистина знаат кои квалитети ги ценат кај работниците (вештини, ставови, 

однесувања), очигледно е дека тие немаат јасна идеја за концептот на меки вештини, особено за 

тоа како истите да ги развиваат. Тука постои јасна потреба кај менаџерите на малите фирми. 

Повеќето менаџери никогаш не слушнале за поимите меки, основни или трансверзални вештини. 

Треба да се има предвид дека потребите од клучни компетенции се различни во различни дејности 

(производство, трговија услуги) и за различни работни места. Не секој работник треба да има 

напредни вештини за комуникација или решавање на проблеми. Од друга страна, се чини дека 

некои компетенции се подеднакво важни за било кое работно место, како што се, на пример, 

етиката во работењето, сигурноста и сл. 

6.1.1 Обуки за информатичко-комуникациски вештини 

Генерално, употребата на информатичко-комуникациската технологија кај малите бизниси во 

Македонија е на основно ниво. Истражувањето дојде до заклучок дека голем број на мали бизниси 

не користат алатки од информатичко-комуникациската технологија кои би им ја подобриле 

ефикасноста и продуктивноста во работењето. Слично како и во врска со другите потреби, многу 

мали фирми не се свесни за бенефициите кои информатичко-комуникациската технологија може 

да ги даде во продуктивноста на фирмата. Микро бизнисите кои претставуваат најголем дел од 
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активните правни лица, се особено засегнати со овој проблем. Има многубројни примери за 

недоволно искористување на информатичко-комуникациската технологија:  

 На пример, една мошне голема фирма во Македонија (со значителен удел на пазарот) која 

произведува основни прехранбени производи (јајца, зеленчук) има поголем број на 

вработени задолжени за продажба и дистрибуција. Производството на компанијата се 

наоѓа во Југоисточниот регион но значителен дел од пазарот се наоѓа во Скопје. 

Дистрибутерите наоѓаат нови клиенти, даваат понуди и ги продаваат производите. Некои 

од потенцијалните клиенти бараат официјална понуда на писмено, на меморандум на 

фирмата. Дистрибутерите не можат да издаваат писмени понуди затоа што централата на 

фирмата не им доставува бланко меморандуми. 

Има многу области во кои малите бизниси можат да имаат полза ако поинтензивно ја користат 

информатичко-комуникациската технологија, вклучувајќи ги тука: управување со документација, 

комуникација со вработени, комуникација со клиенти (преку интернет, социјални мрежи и сл.), 

односи со клиенти, управување со проекти и процеси, итн. Севкупно земено, малите бизниси можат 

да имаат огромна полза ако информатичко-комуникациската технологија ја искористат за 

оптимизација на нивните работни процеси, без разлика во кој сектор работат. Ваквата оптимизација 

не значи дека се потребни големи инвестиции во информатичко-комуникациската технологија. За 

многу мали фирми би биле од корист модели на оптимизација кои бараат скромно ниво на 

инвестиции. Прв чекор би бил подигнување на свеста дека фирмите можат да имаат корист од 

таквата оптимизација.  

Поврзано со ова, паметните телефони даваат можност за работа и за лицата без компјутерски 

вештини. Беше кажано дека микро фирмите со кои обично управуваат менаџери кои се повозрасни 

и кои немаат информатичко-комуникациски вештини не се подготвени да прифатат информатичко-

комуникациски технологии; на пример, нив многу тешко можеш да ги убедиш или научиш да 

користат емаил. Сепак, овие менаџери се подготвени да ја користат функционалноста на паметните 

телефони. Некои од засегнатите страни рекоа дека на некои мали фирми им е тешко да одговорат 

на емаил но истовремено можат да одговорат на текстуални пораки. Би можеле да се истражат 

можностите за обука за тоа како би се користеле разни мобилни апликации за деловни цели, 

особено за менаџерите кои ги немаат стандардните информатичко-комуникациски вештини.  

Голем број од малите компании во Полошкиот и Југоисточниот регион се семејни бизниси кои 

немаат кадар со соодветни информатичко-комуникациски вештини. Резултатите од истражувањето 

покажаа дека испитаниците од Југоисточниот регион е поверојатно дека поседуваат основни 
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информатичко-комуникациски вештини кои би можеле да бидат обучени и за некои понапредни 

информатичко-комуникациски вештини. Освен тоа, може да се организираат и обуки за конкретни 

информатичко-комуникациски вештини поврзани со различни аспекти на работата: обука за 

маркетинг цели и обука за внатрешните потреби на компанијата (како што се водење залихи и 

евиденција, комуникација помеѓу вработените, комуникација со клиенти, итн.).  

Во Полошкиот регион, иако ситуацијата е слична од аспект на недоволно користење на 

информатичко-комуникациската технологија кај малите претпријатија, освен курсевите за 

конкретна употреба на информатичко-комуникациски вештини во одредени области од 

работењето (правење интернет страница, презентација на компанијата преку интернет и социјални 

мрежи, интернет маркетинг), истражувањето укажа и на потребата од обуки за конкретни 

информатичко-комуникациски вештини за менаџерите и вработените. 

6.1.2 Менаџерски вештини 

Една од потребите која многу јасно произлезе е онаа за имање на менаџерски вештини кај малите 

бизниси. Повеќето менаџери во малите фирми немаат поминато обука за менаџирање. Во 

последно време се основаа голем број на мали фирми со кои сè уште управува првата генерација 

на основачи и сопственици. Во многу случаи нивното знаење за професионално менаџирање е на 

многу основно ниво кое го научиле само врз основа на личното искуство. Повеќето од овие 

менаџери на мали фирми не сметаат дека им недостасуваат било какви менаџерски вештини. Тие 

имаат мали менаџерски сектори/ одделенија со минимален број на вработени кои обично се 

членови на нивните семејства.  

Исто така, не постои индикација дали малите бизниси воопшто инвестираат во менаџерска обука. 

Со исклучок на некои предавања или семинари организирани од стопанските комори, речиси и да 

нема информации за тоа дека малите фирми поминале менаџерска обука. Понатаму, се забележува 

дека не постои препознавање на потребата од менаџерски вештини или на културата и пракса за 

инвестирање во обуката на раководниот кадар.  

Менаџерите на малите бизниси имаат многу малку знаење за концептите од менаџирање, како што 

се управување со проекти, тимска работа, човечки ресурси, управување со документација, 

користење на информатичко-комуникациска технологија, итн.  

Тие укажаа на проблеми кои во прв ред се однесуваат на менаџирање но притоа нема индикација 

дека тие го препознаваат тој концепт или дека размислувале да се консултираат со менаџерската 
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теорија или со практични искуства. Непрепознавањето на проблемите во менаџирањето и на 

вештините поврзани со тоа е широко распространето кај малите фирми. Има примери каде дури и 

најосновните концепти (како што е продажбата) не се доволно препознаени: 

 Во еден од примерите, бизнис во семејна сопственост има големо искуство во производство 

на камини согласно најсовремените технологии. Експертизата ја стекнале во Швајцарија 

каде основачот и сопственик работел долго време во производството на овие камини пред 

да се врати дома и да го пренесе знаењето. Сепак, бизнисот нема апсолутно никаков 

концепт за продажба, најверојатно затоа што основачот нема искуство во оваа област. Во 

бизнисот се вработени синовите на основачот кои исто така не работат со продажба. Тие 

себеси се гледаат како менаџери чија цел е да даваат инструкции. Бизнисот нема идеја кои 

се целните сегменти на пазарот, како да се идентификуваат истите и како да им се пристапи 

и, уште повеќе, немаа постојано вработено лице за продажба. Освен тоа, менаџерскиот 

кадар не препознава дека продажбата треба да биде континуиран и интензивен процес. 

Овој случај е јасен пример за силната потреба од постоење на менаџерски вештини во 

секторот на мали бизниси.  

Обуката за менаџерски вештини е важна поради фактот дека менаџментот може да ги стимулира 

самостојноста и донесувањето одлуки – нешта за кои испитаниците посочија дека не се доволно 

ценети на работното место. Менаџерите рекоа дека не е лесно да се најде кадар на кој би можеле 

да се потпрат самостојно да се справува со „сложени ситуации“ т.е. да решава проблеми. 

Определени производни процеси можат исто така да бараат вештини за решавање проблеми. 

Постојат и ситуации во кои наоѓањето на главната причина за проблемот бара аналитички вештини. 

Беше кажано дека е важно да идентификуваат работниците со ваков потенцијал и да им се помогне 

во неговото развивање. Сепак, мал е бројот на менаџери кои знаат соодветно да ја ценат ваквата 

компетенција, да ја идентификуваат и да го промовираат нејзиниот развој. Ова е индикатор за 

потребата од обука на менаџерите во повеќе сектори/ дејности во развивањето на нивните 

вештини. Во одговорите се упатува и на потребата од развивање на вештините за решавање 

проблеми/ критично размислување кај некои вработени. Менаџерите треба да дадат простор а 

работниците треба да ја искористат можностите. Неопходна е обука за менаџерите за тоа како да 

се промовираат овие компетенции. 

Со оглед на тоа дека вработеноста во секторот услуги е донекаде поголема во Југоисточниот регион 

(особено во продажба), треба да се размисли за обуки во врска со продажба. Добар дел од 

работодавачите во оваа дејност од Југоисточниот регион посочија дека менувањето на вработените 

лица има несакани ефекти врз ефективноста и продуктивноста на одделението за продажби. 

Испитаниците рекоа дека е тешко да се изгради добар тим за продажба во ситуација кога 
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вработените постојано доаѓаат и си одат. Исто така се разликува и продажбата на различни 

производи. Меките вештини можеби се исти но лицето кое се занимава со продажба треба исто 

така да ги знае и конкретните производи. Има фирми кои имаат илјадници различни производи. 

Пристапот кон продажбата исто така зависи од видот на клиентот. Едно е да им се продава на фирми 

а друго на физички лица.  

Она што произлегува од разговорите со менаџерите од угостителската дејност во Полошкиот регион 

е јасната индикација за недоволно обучен персонал за оваа дејност за сметка на немање завршено 

ниво на образование за туризам и угостителство. Во оваа смисла, менаџерите велат дека треба да 

вработат лица без завршена формална обука и самите да ги обучат. Во Полошкиот регион 

социјалните вештини (особено комуникациските вештини) се особено важни за туризмот и 

угостителството. Тие обично се важни во дејности и работни места кои бараат интензивна 

комуникација со клиенти.  

Освен социјалните вештини кои се бараат, менаџерите од угостителската дејност имаат силна 

потреба од лица кои знаат странски јазик (келнери, рецепционери, чистачки). Ова е јасен индикатор 

за потребата од основни јазични курсеви кои ќе бидат прилагодени на потребите на оваа дејност. 

Уште повеќе, поради немање на квалитет во формалното образование за овие вештини неопходна 

е дополнителна обука за други вештини на полето на туризмот/ угостителството, како што се 

презентација/ дегустација на вина, квалитетно готвење, итн.  

6.1.3 Вештини за вработување на лица 

Еден од поважните резултати поврзан со немањето соодветен кадар има врска со недоволните 

вештини за вработување на лица кај менаџерите. Постојат јасни и недвосмислени индикации за 

несовпаѓања помеѓу она што го очекуваат работодавачите и работниците (како што се 

потенцијалните кандидати за работните места), па затоа менаџерите во целните региони и во 

дејностите постојано се жалат за немање на соодветен кадар. На пример, менаџерите од 

угостителската/ туристичката дејност во Полошкиот регион во Македонија посочија дека имаат 

изградено угостителски капацитети (спа центри и сл.) но не можат да ги стават во функција затоа 

што не можат да најдат соодветен кадар (масери и физиотерапевти). Менаџерите исто така велат 

дека е релативно лесно да се најде административен и раководен кадар, но сè потешко станува 

регрутирањето на неквалификувани работници и работници со технички вештини (работна сила за 

производство). 
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Тука станува збор за најмалку два главни фактори. Прво, постои силна миграција кон надвор т.е. 

кон западните држави која традиционално е карактеристика повеќе на Полошкиот регион во 

последниве неколку години доби на интензитет во двата региони. Ова особено се однесува на 

„одливот на мозоци“ т.е. иселувањето на високо едуцираната и квалификувана работна сила. Втора 

работа, не постои доволна конкурентност која ги присилува работодавачите да нудат плати кои се 

под очекувањата на работниците. Ова последново е засилено со претходното. Можноста за 

иселување и наоѓање многу подобро платена работа во странство ги подигнува очекувањата на 

работната сила.  

Иако наоѓањето работници со средно ниво на технички вештини не е невозможно, тоа станува сè 

потешко. Проблем исто така е и задржувањето на работниците. Оние работници кои имаат вештини 

кои се дефицитарни веројатно е дека ќе се иселат во странство во потрага по подобро платена 

работа. Главната ориентација на младите кон студирање општествени науки и немањето на 

соодветна понуда за стручно образование исто така придонесуваат кон овој проблем. Сепак, ниту 

еден од претставниците на бизнис секторот од двата региони не ја спомна идејата за увоз на 

работници како можно решение за проблемот (табела 2).  

Понатаму, голем број раководители ги користат неколкуте етаблирани методи за регрутирање 

работници (во повеќето случаи користат огласи за работни места или тоа оди преку лични контакти) 

но ова повеќе не го дава посакуваниот ефект. Менаџерите не ја искажаа потребата од изготвување 

на програми за практикантство како уште еден од начините за регрутирање и обука на работниците. 

Во Полошкиот и Југоисточниот регион очигледно е непостоењето на ваквата свест. Иако големите 

компании се подобро подготвени за справување со овој предизвик, многу мали компании не се 

подготвени да ја прифатат новата реалност. Ниското ниво на конкурентност и ниските плати исто 

така се ограничувачки фактори. Ова упатува на очигледната потреба од обуки за регрутирање кадар. 

Прв чекор секако дека би бил промовирање на свеста кај менаџерите на малите бизниси дека 

секогаш има нешто што може да се научи. Во случајот на Југоисточниот регион во кој 

невработеноста е донекаде пониска и помала од просекот во државата, работодавачите се 

соочуваат со проблеми да најдат адекватен кадар поради засиленото иселување на младите 

работници од овој регион. Обуките за регрутирање можат да им помогнат на менаџерите да најдат 

и да ја привлечат работната сила која им е потребна во услови на недоволна понуда на работна 

сила на регионалниот пазар на труд. 
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Имајќи предвид дека во Полошкиот регион е интензивиран процесот на иселување, обуките за 

регрутирање кадар се од особен интерес за бизнис менаџерите. Со оглед на тоа дека актуелната 

работна сила е донекаде подостапна, мора да се нагласи дека, генерално, таа има релативно 

пониски квалификации па обуките би требало да се надополнат со обуки и за професионален развој 

и човечки ресурси. 

6.1.4 Инвестирање во обука на вработените  

Уште еден на проблемот со несовпаѓање на вештините на регионалните пазари на труд е 

неинвестирањето во професионалниот развој и обука, како од страна на работодавачите така и од 

страна на вработените. Севкупно земено, менаџерите на малите бизниси гледаат на обуката на 

вработените како на сериозна инвестиција. Тие сакаат работници кои се „готови за употреба“. Ова 

е една специфична димензија на различните очекувања на менаџерите и работниците, особено на 

помладите работници. Додека менаџерите сакаат целосно спремни работници и се воздржани да 

инвестираат во обуки (особено во структурирани обуки, не во обуки на самото работно место), 

младите работници очекуваат да бидат платени т.е. да добиваат плата додека се обучуваат. Се чини 

дека подигнувањето на свеста на менаџерите на малите бизниси за важноста од инвестирање во 

обуки е една од критичните потреби.  

Има многу работни места за кои не се потребни обуки ниту технички вештини и кои можат да се 

научат само на конкретното работно место. Ова, на пример, е случај со речиси сите компании кои 

имаат специфични производствени процеси, што имплицира дека компаниите мора да бидат 

вклучени во реализацијата на обуките. Тоа е исто така индикатор дека не може да има официјални, 

сертифицирани обуки за голем број обуки кои се конкретно потребни. Пример за ова се 

управувањето и рециклирањето на отпад кои во изминатава деценија се појавија како дејности со 

растечки потенцијал.  Бројот на бизниси вклучени во разни сегменти од рециклирање на отпадот се 

зголеми како и бројот на работници во овие бизниси. Повеќето од овие фирми во Македонија се во 

зародиш како одговор на пазарните можности. Тие немаат вештини во однос на конкретните 

аспекти за преработка на отпад како и бизнис моделирање и маркетинг. Освен фирмите кои се 

директно вклучени во рециклирање на отпадот, многу други бизниси кои произведуваат 

значителни количества на отпад имаат потреба од обука за тоа како отпадот да се искористи на 

попродуктивен начин. Постојат очигледни потреби од вештини кои се однесуваат на фирмите кои 

го преработуваат отпадот и на оние кои го создаваат.  
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6.2 Млади вработени лица 

Менаџерите од двата региони како проблем го изразија немањето компетенции и вештини кај 

младите лица кои се вработуваат. Хиперпродукцијата на високо образование го зголеми бројот на 

работници со високо образование а менаџерите изразија значителен скептицизам за нивните 

квалификации. Кон овој проблем се додава и немањето на можности (и квалитет) за развој на 

вештини преку обуки на работното место, како што е приправничката работа. Бизнис менаџерите 

постојано велат дека е тешко да се работи со млади лица кои претходно немале никакво работно 

искуство.  

Во оваа смисла, едно од клучните согледувања од истражувањето во врска со младите вработени 

лица е дека практичното искуство кај нив се смета за важна потреба. Постои недоволен интерес и 

мотивација кај младите како и недоволно можности за пракса во образовниот систем. 

Голем број на млади лица не покажуваат интерес за практикантство. Ова е дури и во оние случаи 

каде формалното образование (средно или терцијарно) задолжително бара практична работа за 

младите луѓе. Менаџерите во Македонија потенцираа дека младите луѓе доаѓаат само за да земат 

потпис што им треба за студиите. Иако задолжителната пракса за време на студиите порано добро 

функционирала, денес се забележува недоволна соработка помеѓу универзитетите и бизнис 

секторот на ова поле (резултатите од истражувањето за факторите во образованието во Полошкиот 

и Југоисточниот регион се прикажани во табелата 3). Студентите најчесто се препуштени сами на 

себе во обидот да најдат компанија во која ќе ја реализираат својата обврска за пракса. Од друга 

страна, многу компании немаат услови ниту подготовка да излезат во пресрет на ваквите потреби 

на студентите.  

Со оглед на фактот дека на менаџерите им недостасуваат работни компетенции и вештини кај 

работната сила, важно е за младите луѓе да се стекнат со почетно работно искуство за време на 

студиите. Ова би требало да им помогне во преминот од образование кон работа. Иако оваа работа 

се прифаќа како нешто што треба секому да му биде јасно, тоа сепак не се практикува и не е 

прифатени од повеќето млади луѓе.  

Клучната работа која е неопходна тука е да се промовира интересот на младите за практична 

работа. Ова прашање има два аспекти. Најпрвин, тука се ставовите на младите кон практичната 

работа за време на студиите и второ, нивниот став по завршувањето на студиите и кога ќе почнат 

да бараат работа. Проблемот во оваа втора фаза се однесува на разлики во очекувањата – додека 
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менаџерите сакаат да имаат спремен работник пред да му понудат плата, младите лица не сакаат 

да почнат да работат без да бидат платени.  

6.2.1 Важноста на доживотното учење  

Менаџерите посочија дека подготвеноста да се учи е клучната компетенција која тие особено ја 

ценат кај своите вработени. Ова е заеднички став на повеќето менаџери кој дополнително беше 

потенциран со искажувањето на тоа дека подготвеноста да се учи за нив е многу поважна отколку 

актуелните вештини кои ги имаат работниците. Ваквото согледување е доследно на главните 

согледувања во теоријата и политиката за доживотно учење. Сепак, нема индикации дека 

мнозинството од младите или работниците се свесни за оваа потреба, која инаку е релевантна за 

нив и за работодавачите, ниту дека прават нешто како одговор на ваквата потреба.  

Ова значи дека постои потреба од промовирање на свеста за тоа колку е релевантно доживотното 

учење. Освен промовирањето на овој генерален концепт, може да се размислува и за можности за 

кратки курсеви за потребите од нови вештини прилагодени за конкретни дејности или заеднички 

за повеќе дејности.  

6.2.2 Обука за работни вештини 

Проблемот со наоѓање млада и компетентна работна сила дополнително го комплицира фактот 

дека во изминатиов период Македонија се соочи со тренд на рапидно зголемување на уписите во 

високото образование. Фактори кои одеа во полза на овој тренд беа експанзијата на приватното 

високо образование (приватни универзитети) и државните политики за поттикнување на уписите 

на јавните универзитети. Паралелно со ова се случуваше и со намалување на критериумите за 

квалитет во високото образование. Станува збор за широка тема и нејзиното третирање не спаѓа во 

опсегот и интересот на овој извештај. Сепак, ваквиот тренд покажува еден вид на „инфлација во 

високото образование“ кој би можел да има негативни последици на долг рок. Еден од очигледните 

ефекти е поголемото несовпаѓање помеѓу понудата и побарувачката на работна сила. Младите луѓе 

сè повеќе се ориентираат кон студии по општествени  науки а интересот за техничко образование 

(со исклучок на информатичко-комуникациските технологии) е мал. Од друга, малиот број на 

дипломирани лица од технички струки повеќе се склони кон иселување поради подобрите изгледи 

за работа во странство. Кон овој проблем придонесуваа и малкуте можности за формално стручно 

образование и недоволно развиеното образование за возрасни (табела 3). Така што, образованието 

и регрутирањето на работна сила со технички вештини и понатаму останува клучен проблем.  
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Ваквото согледување произлезе од разговорите со бизнис секторот во Полошкиот и Југоисточниот 

регион. Повеќето од бизнис менаџерите сметаат дека има преголема понуда на млади економисти 

и правници додека истовремено постои огромен дефицит од механичари, металци, кранисти, 

заварувачи, електричари, итн. Ваквиот став беше искажан од повеќето бизнис менаџери во 

Македонија, и тоа по нивна иницијатива. Очигледно е дека најголем проблем за бизнис секторот е 

неможноста да се најде работна сила која ги има потребните технички вештини. 

Менаџерите исто така рекоа дека работници кои ги имаат таквите вештини обично се постари, 

некои од нив и пред пензионирање, и дека не е можно да се најдат млади работници со такви 

вештини. Тие посочија дека, откако постарата генерација ќе се пензионира, фирмите можеби ќе 

треба да затворат поради немање работници со потребни вештини.  

Постојат јасни индикации, доследни и на пазарната логика, дека се зголемува цената на 

работниците со технички вештини (заварувачи, металци и сл.). Некои од менаџерите изјавија дека 

исплаќаат плати кои се околу четири пати повисоки од просечната плата за искусни работници, но 

дека и покрај тоа не можат да ги задржат овие работници. Еден менаџер изјави дека еден 

италијански партнер буквално му го „грабнал“ добриот металец. 

Заклучокот е дека овој тренд, кој во моментов не покажува знаци дека ќе се менува, во еден среден 

период ќе предизвика значителни влијанија на пазарот на труд. Може да се очекува дека цената на 

некои од вештините кои се во дефицит значително ќе се зголеми, додека од друга страна 

преголемата понуда на некои профили не само што ќе ја намали цената туку и значително ќе ги 

намали нивните шанси за продуктивно вработување. Ваквата појава веќе може да се забележи и во 

иднина уште повеќе ќе се заострува. Треба да се потенцира дека ваквото значително несовпаѓање 

не може да биде изедначено само од пазарот, особено не во услови на значителна тенденција на 

иселување во странство. 

Иако статистичките податоци за Југоисточниот и Полошкиот регион покажуваат дека овие региони 

не се на врвот кога станува збор за образованието на работната сила, резултатите од истражувањето 

покажаа дека испитаниците од Југоисточниот регион генерално беа повеќе порактивни во однос на 

дополнителното образование и работни вештини. Постои општа свест за определени основни 

работни компетенции како што се познавањето на странски јазици и информатичко-комуникациски 

вештини. Овие вештини можат да се дополнат со обуки за други странски јазици – нешто што 

менаџерите особено го потенцираа како потреба, како и со менаџерски и претприемачки вештини.  
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Во Полошкиот регион, и покрај фактот дека регионот има два универзитети, присуството на 

работната сила во образовниот процес е на релативно скромно ниво. Освен тоа, ова се случува во 

време кога постои сериозна загриженост за квалитетот на услугите кои ги даваат 

високообразовните институции во државата.  

Имајќи ги предвид овие факти, можеме да заклучиме дека овозможувањето на програми за 

преквалификација или обука за определени технички вештини може ја насочи работната сила 

подобро да реагира на потребите на регионалниот пазар на труд. Секако дека в предвид треба да 

се земе и мошне слабиот интерес кај младите работници во овој регион за дополнително 

образование. 

6.2.3 Кариерна ориентација 

Ова е знак за јасна потреба од активности во кариерната ориентација. Во моментов во Македонија 

има мошне малку образование за кариерна ориентација. Освен повремените и стихијни активности 

имплементирани од некои невладини организации, не постои ниту кариерна ориентација ниту 

препознавање на нејзината важност. Младите луѓе се изложени на силни стереотипи за тоа дека 

попосакувани се работните места во канцеларија наместо оние на терен. Ова оди рака под рака со 

целосното немање критериуми за упис во високото образование (универзитетите се 

натпреваруваат да придобијат повеќе студенти за упис) и, до поголем степен, за дипломирање. 

Очигледно е дека кариерната едукација  претставува основна потреба. Релевантна потреба на 

пазарот се курсеви кои би се потпирале на здрави податоци за понудата и побарувачка од одредени 

профили на пазарот на труд.  

Во системот на формално образование не постои кариерна ориентација. Исто така, резултатите од 

истражувањето покажуваат значителни разлики во понудата и побарувачка на вештини на пазарот 

на труд. Додека во Полошкиот и Југоисточниот регион е релативно лесно да се најде универзитетски 

образован административен кадар, се очекува како поголем проблем да се јави недостатокот од 

работна сила со технички компетенции.  

Од причина што е малку веројатно дека пазарот може успешно да ја апсорбира големата понуда на 

работна сила со компетенции во областа на општествените науки, може да се очекува дека 

евентуалното зголемување на платите за техничките занимања исто така би го зголемил и 

интересот за преквалификација кај работната сила. Уште повеќе, овозможувањето на обуки за 

определени технички вештини, како дополнување на вештините кои претходно биле стекнати во 
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формалниот систем за образование, може да доведе до зголемување на вработливоста кај овие 

лица.  

6.3 Повозрасни работници 

Кај постарите работници исто така беше забележана недоволна мотивација за ангажирање во 

професионален развој – став кој постои и кај младите луѓе на пазарот на труд. Имајќи предвид дека 

на работните места кај кои се бараат технички вештини во најголем дел работат повозрасни лица, 

како и нивните потреби од подобри меки вештини, може да се каже дека е неопходно да се 

надмине ваквиот недостаток на интерес.  

Најчести претпоставки кои се однесуваат на постарите работници во најголем дел се однесуваат во 

нивната неподготвеност да ги развиваат своите вештини и потешкотиите кои ги имаат да се 

прилагодат на новите технологии и методи на работа. Во прв ред, повозрасните работници се смета 

дека се повоздржани да научат нови начини на работа и да прифаќаат нови технологии на 

работното место. Претпоставката дека на повозрасните работници им е потешко да се прилагодат 

беше потврдена и со резултатите од истражувањето. Огромен број од бизнис менаџерите се 

согласуваат дека е потешко за повозрасните работници да се прилагодат и да прифатат нови начини 

на работа. Од друга страна, постои јасна индикација дека голем број бизниси зависат токму од 

повозрасните работници кога станува збор за работни места кои бараат технички вештини 

(електричари, металци, заварувачи, оператори на машини, текстилни работници, итн.). Просечната 

возраст на работниците во некои сектори, на пример во текстилните фабрики, е мошне висока 

(резултатите од истражувањето за возраста на работниците во одредени занимања во Полошкиот 

и Југоисточниот регион се прикажани во табелата 6). Текстилните компании имаат сериозен 

проблем да најдат млади луѓе кои се подготвени да работат. Постојат цврсти докази дека 

пензионирањето на возрасните работници кои имаат технички вештини ќе претставува голем 

проблем за фирмите кои имаат потреба од вакви вештини. Исто како и кај младите работници, 

повозрасните работници исто така имаат потреба од тоа да го прифатат концептот на доживотно 

учење. Постои јасна потреба од обука во врска со прилагодување, управување со промени, 

доживотно учење. Ваквите обуки би можеле да бидат прилагодени на конкретните потреби на 

секторите, регионите,работниците на различна возраст, итн.  

Поради тоа што младите работници се тие кои најмногу се иселуваат, во голем број на компании 

остануваат само постарите работници кои е помалку веројатно дека би имале определени 

компетенции (на пример, информатичко-комуникациски вештини). Една конкретна целна група би 
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можеле да бидат работници на возраст повеќе од 40 години и на почетокот од педесет годишна 

возраст кои имаат недоволни информатичко-комуникациски вештини. Обуката за информатичко-

комуникациски вештини може да има позитивно влијание на нивната продуктивност и 

прилагодливост, кога ќе биде надмината првичната воздржаност за дополнително учење и обука.  

Иако нивото на основни компетенции генерално е помало кај повозрасните работници во двата 

региони, постои особена загриженост за немањето интерес за учење кај постарите работници од 

Полошкиот регион. Според резултатите од истражувањето, овие работници исто така имаат 

послабо ниво на некои основни вештини (јазици, информатичко-комуникациски вештини), 

споредено со испитаниците од Југоисточниот регион. И покрај фактот дека некои занимања не ги 

бараат токму овие вештини, ваквиот резултат е важен затоа што може да укаже на одбивање на 

било какви иновации во процесот на работа. Давањето поттик и стимуланси за учење преку 

одредени мали бонуси или други бенефиции може донекаде да ја подобри мотивацијата кај оваа 

група работници.  

6.4 Рурално население 

Имајќи ги предвид големиот удел на земјоделството во економијата на Полошкиот и Југоисточниот 

регион и бројноста на населението во овие региони кое живее во рурални подрачја и/ или кое се 

занимава со земјоделство, истражувањето успеа да обезбеди значително количество на податоци 

за потребите од вештини кои се важни за рурален развој. Некои од овие потреби директно се 

однесуваат на земјоделско производство, други на маркетинг во земјоделството а трети имаат 

поширока важност за руралниот развој.  

6.4.1 Обуки преку интернет за земјоделство и фарми 

Еден аспект од интервенцијата во Југоисточниот регион на Македонија се однесува на укажувањето 

на засегнатите страни за силната потреба од обука за земјоделство за фармерите. Фармите се мали, 

особено во Полошкиот регион, се користат за сопствено издржување и земјоделството обично се 

учи во рамките на семејството. Многу земјоделци од двата региони немаат основно знаење за 

земјоделство. Ова се однесува не само на начините за подобрување на квалитетот и квантитетот на 

приносите туку и на употребата на хемиски средства во земјоделството. Резултатите од 

истражувањето упатуваат на значителен недостаток од понуда на образование за возрасни на поле, 

поради што многу земјоделци зависат од советите на своите колеги или бараат информации од 

други извори. 
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Слично на ова, земјоделците во Полошкиот регион се изјаснија дека тие најчесто бараат 

информации на интернет, на пример како се сее определена култура (жито, на пример), конкретни 

информации за ѓубриво и сл. Велат дека мораат да бараат информации на српски, хрватски или 

албански форуми и страници затоа што многу малку има такви содржини на македонски (или 

воопшто нема) поради големината на државата. Ситуацијата е слична кај сите земјоделци од 

Југоисточниот регион. Ова упатува на фактот дека тие немаат пристап до стручна помош од 

институциите и на тоа дека не постојат обуки за овие теми. Тука дефинитивно станува збор за 

потреба која е идентификувана. Уште повеќе, резултатите упатуваат на тоа дека е добро да се 

размислува за евентуални обуки кои би им биле корисни за земјоделците, особено на помладите 

земјоделци, во вид на интернет обуки или вебинари (webinar).  

Се забележува дека младите земјоделци кои користат интернет интензивно ги бараат содржините 

кои им се потребни (при што одговорија дека користат чет форуми од соседните држави т.е. на јазик 

кој го разбираат). Овие земјоделци би можеле да имаат голема полза од квалитетно образование 

преку интернет кое би се реализирало како комбинација од писмени содржини, предавање (во 

живот или снимени на ставени на интернет) и посебно прилагодени совети.  

6.4.2 Обука за управување со проекти (проектен менаџмент)  

Земјоделците и давателите на образование за возрасни исто така ја посочија потребата од 

едукација за тоа како да се користат средствата на ЕУ наменети за земјоделство, за законски 

регулативи и за програми за субвенционирање. Програмата на ЕУ за рурален развој (IPARD) е 

отворена за Македонија веќе седма година но таа сè уште се смета за релативно ново нешто. 

Земјоделците се изјаснија дека немаат доволно информации за тоа како да пристапат до оваа 

програма, дека нејзините правила се сложени и дека има премногу бирократија. Факт е дека 

стапката на апсорпција на IPARD средствата е мала.  

Во последните осум години се забележува експанзија на субвенциите за земјоделство овозможени 

од страна на државата. Пристапот до овие средства се смета дека е многу поедноставен, за разлика 

од IPARD, но и тука на земјоделците им е потребна едукација за да можат поефикасно да ги користат 

истите. Потребата од програми за образование на возрасни на ова поле беше јасно посочена. Во 

последниве години постои едукација и информирање за овие програми. Станува збор за државни 

агенции кои се задолжени да даваат совети и да овозможуваат техничка помош а вклучени се и 

приватни организации (консултантски куќи и невладини организации) со свои програми за помош 

и едукација. И покрај сè, се забележува дека се потребни уште вакви програми.  
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6.4.3 Обуки за развој на руралниот туризам  

Во последниве години сè повеќе внимание се посветува на руралниот туризам. Оваа дејност расте 

и се развива, се отвораат нови капацитети и се воведуваат нови услуги. Владата и локалните власти 

покажаа интерес за промовирање на руралниот туризам, кој резултираше со бројни политички и 

стратешки документи. IPARD програмата има компонента за развој на руралниот туризам. 

Испитаниците го посочија руралниот туризам т.е. развојот и менаџирање со овој вид туризам како 

релевантна едукативна потреба. Во моментов постои малку системско образование во однос на 

руралниот туризам. Постојат повремени обуки и семинари на оваа тема но тие најчесто не се 

директно наменети за оние кои даваат услуги во руралниот туризам. Постои потреба од лесно 

достапно образование кое ќе се реализира на систематски начин и ќе биде што е можно поблиску 

до корисниците.  

Податоците покажуваат дека Полошкиот и Југоисточниот регион имаат потенцијал за развој на 

руралниот туризам но овие потенцијали не се доволно искористени. Додека во Полошкиот регион 

постои значителен потенцијал за развој на руралниот и зимски туризам, постои силна потреба од 

обука на ова поле која може да се дополни со обуки за проектен менаџмент со цел проширување 

на потенцијалните за развој преку искористување на расположливите домашни и странски 

финансиски средства. 

На ова поле се забележува развој во Југоисточниот регион но потребни се дополнителни напори за 

да се подобри понудата, особено имајќи предвид дека во последниве години регионот има 

значителен прилив на туристи од соседните држави. Поради фактот дека цените на производите и 

услугите во Југоисточниот регион се значително пониско во споредба со соседните држави, постои 

потенцијал за развој на туризмот во регионот. Во овој контекст, освен руралниот туризам, 

неопходно е да се истражи дополнителниот потенцијал за други видови туризам (здравствен 

туризам, спа центри, итн.) и да се реализираат обуки во овие области. 

6.4.4 Обуки за органско земјоделство и производство на органска храна  

Тесно поврзано со темата рурален туризам и со растечкиот интерес на земјоделците и 

производители на храна се органското земјоделство и производството на органска храна. Во 

моментов не постои едукативна програма за образование на возрасни за органско земјоделство и 

за производство на органска храна во Македонија. Оваа тема е опфатена во формалните наставни 

програми во средно и на факултет, но не постојат вакви системски програми за возрасните, и покрај 
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зголемениот број на семинари за кратки обуки. Истовремено, факт е дека пазарот за органски 

производи во државата расте и дека потрошувачите сè повеќе се интересираат за органска храна.  

Понатаму, беше укажано дека постојат потреби од релевантни вештини во области како што се 

производство на мед (пчеларство), одгледување печурки, собирање на диви печурки, собирање на 

чаеви и билки како и маркетинг на шумско овошје. Сите овие нешта спаѓаат во рамките на 

поширокиот рурален развој и тие се извор на приходи за илјадници семејства од руралните делови 

на Југоисточниот и Полошки регион. Развојот на вештини се заснова на индивидуалниот 

ентузијазам и на контактите со колеги. Како што одговори еден од испитаниците, пчеларството 

зависи од „несебичната помош од колегите“ а тука се и разните здруженија, формални и 

неформални, преку кои колегите си го споделуваат знаењето. Во ваква една поставеност, учењето 

е целосно поставено на неструктурни основи и е препуштено на самите поединци. Сепак, постои 

значителен потенцијал и бенефит. 

Двата региони би имале огромна полза од обуки за органско земјоделство и производство на 

органска храна, имајќи го предвид ограничениот развој на овој сегмент во Македонија. Ова е 

особено случај со Полошкиот регион кој не го остварува истиот обем на производство на 

земјоделски производи како Југоисточниот регион (поради повеќе причини кои не се предмет на 

овој извештај) но кој може да има полза од специјализирањето за одредени видови на 

земјоделство, како што се развојот на органско производство и земјоделски производи. 

6.4.5 Обуки за маркетинг на земјоделските производи 

Индивидуалните земјоделци во двата региони во Македонија укажаа на предизвиците со кои се 

соочуваат при продажбата на своите производи. Најчест начин на продажба кој го користат 

индивидуалните земјоделци е преку посредници. Испитаниците постојано укажуваа на тоа дека 

посредниците се многу добро организирани за да ги држат цените ниски. Земјоделците се целосно 

зависни од овие посредници во продажбата на нивното производство. Освен што им продаваат на 

посредници, земјоделците често можат да ги нудат своите производи на локалните пазари т.е. 

директна продажба на пазар, или на преработувачките капацитети за храна. Заклучокот тука е дека 

е јасно оти земјоделците имаат потреба од знаење за тоа како да вршат маркетинг и да ги пласираат 

на пазар сопствените производи; и дека земјоделците во Македонија имаат потреба од основно 

знаење за развој и управување со кооперации кои се здруженија кои би ги штителе нивните 

интереси. Неколку од земјоделците со кои беше разговарано го посочија ова како релевантна 

потреба. 



96 
 

Уште еден аспект поврзан со ова се земјоделците кои произведуваат производи кои можат да се 

продаваат на пазар (малопродажба) или кои треба да бидат спакувани, и кои имаат потреба од 

развивање на подобра амбалажа за своите производи (на пример: мед, шумско овошје, јагоди, 

бадеми и сл.) како и нивно брендирање (етикети, итн.). Ова не значи дека секој индивидуален 

земјоделец треба да научи како да прави амбалажа, што се разбира дека не е можно, но факт е 

дека знаењето и умеењето за правење (производство) на евтина а сепак доволно квалитетна 

амбалажа за потребните на индивидуалните земјоделци треба да биде дисеминирано во 

руралните подрачја. Исто така, согласно логиката дека свеста ѝ претходи на потребата, многу малку 

индивидуални земјоделци се свесни за тоа дека амбалажата може значително да го подобри 

маркетингот на нивното производство. Во оваа смисла, она што е потребно пред, или во 

комбинација со, знаењето за правењето амбалажа, е едукација за тоа зошто се важни амбалажата 

и брендирањето.  

И покрај фактот дека многу работници во Југоисточниот регион имаат пласман за своите производ 

на домашни или странски пазари, сепак ваквата обука може да влијае на проширување на 

постојните пазари и на отворање можности за пласирање на нови производи. 

Одгледувањето добиток и производите од оваа активност исто така претставуваат потенцијал во 

Полошкиот регион затоа што не постојат предуслови за интензивно земјоделско производство. 

Сепак, Полошкиот регион е познат по производството на неколку признати земјоделски брендови 

како што се тетовскиот грав, тетовското јаболко, сирењето и кашкавалот. Соодветниот маркетинг и 

брендирање можат да ја зголемат нивната видливост на домашните и регионални пазари.  

6.5 Пазар за образование на возрасни 

Широката понуда на образование за возрасни во Македонија е овозможена од приватни даватели 

на образование за возрасни, вклучувајќи тука приватни фирми и други организации (како што се 

отворените граѓански универзитети за доживотно учење). Повеќето од пазарот за образование на 

возрасни се однесува на странски јазици и информатичко-комуникациски технологии. Постои и 

значителна понуда на приватни часови, најмногу за учениците од основното и средното 

образование. Побарувачката на пазарот е најстабилна за странски јазици и  информатичко-

комуникациски технологии. Определени законски измени можат да влијаат на пазарот и 

значително да влијаат на побарувачката. На пример, неодамна донесената регулатива која бара од 

јавните службеници да имаат сертификати за завршени курсеви за информатичко-комуникациски 

технологии или да имаат TOEFL, ја зголеми побарувачката за вакви сертифицирани курсеви. 
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Измените во законската рамка во однос на образованието, на пример екстерното тестирање, исто 

така отворија пазар за определени подготвителни курсеви. Според давателите на образование за 

возрасни, повеќето од клиентите се деца и млади. Многу е мал бројот на возрасни лица кои 

присуствуваат на курсеви за образование за возрасни. Младите најмногу се заинтересирани за 

јазици затоа што, според давателите на овие услуги, повеќето од нив имаат добри информатичко-

комуникациски вештини.  

Во врска со пазарот за странски јазици (образование за возрасни), кој е со најголем удел од целиот 

пазар, помладите ученици/ студенти генерално се запишуваат на јазици а помладите возрасни лица 

се запишуваат на специјализирани курсеви по англиски јазик (деловен англиски или англиски за 

правна употреба). Освен англискиот јазик, кој доминира во понудата за странски јазици, во 

Југоисточниот регион постои голем интерес за грчкиот јазик, особено во некои делови од овој 

регион, поради растечкиот интерес за игри на среќа од соседна Грција. Многу други дејности исто 

така генерираат најголем дел од своите приходи благодарение на услуги кои им ги овозможуваат 

на грчките државјани. Некои даватели на образование за возрасни во Југоисточниот регион изјавија 

дека во еден период пред неколку години „експлодираше побарувачката за курсеви по грчки јазик“.  

Иселувањето исто така е еден од факторите кои влијаат на пазарот. Давателите на услуги изјавија 

дека кај нив се запишуваат многу лица кои потенцијално би се иселиле за да го добијат 

сертификатот што им треба за виза или за документи за жителство. Тука најчесто станува збор за 

сертификат со кој се потврдува познавањето на јазикот во државата која е крајна цел. Иако повеќето 

од давателите на услуги за образование на возрасни не нудат формално признати сертификати, 

освен некои јазични курсеви (како што е „Гете“ Институтот за германски јазик), образованието за 

возрасни во државата и понатаму во најголем дел не е регулирано. Немањето програми кои би 

резултирале со формално валидирани компетенции е причината за релативно слабиот интерес за 

образование на возрасни, дури и кај помладите возрасни лица кои планираат да се иселат од 

државата во потрага по подобри можности за работа во странство (спецификите на образованието 

за возрасни во Полошкиот и Југоисточниот регион се дадени во табелата 4).  

Техничкото образование за возрасни во најголем дел го реализираат компании кои работат во 

соодветната област. На пример, компаниите кои се бават со заварување организираат курсеви за 

заварувачи, автомеханичарските салони организираат курсеви во нивната област, текстилните 

компании организираат образование за возрасни исто така во нивната област. Општ впечаток е дека 

овие компании (а ова прашање не е во фокусот на ова истражување) во прв ред се мотивирани од 
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потребата да ги развијат вештините кои им се потребни за сопствено производство. Повеќето 

компании самите го развиваат својот кадар и организираат внатрешни обуки за своите вработени. 

Некои компании одат и чекор понатаму и имаат акредитирани курсеви кои ги нудат на пазарот.  

Според давалите на услуги за образование на возрасни, постои многу мал интерес за социјални или 

меки вештини (како што се комуникација, тимска работа, управување со проекти). Иако некои од 

давалите на услуги за образование на возрасни велат дека постои зголемен интерес за ваков вид 

на образование за возрасни, повеќето се согласуваат дека нема клиенти кои би биле подготвени да 

платат за вакви курсеви, ниту во Полошкиот ниту во Југоисточниот регион. Овој аргумент е 

поткрепен со фактот дека не се нудат вакви курсеви. Некои од испитаниците доброволно се 

изјаснија дека давателите на услуги за образование на возрасни во Тетово нудеа бесплатни курсеви 

за управување со проекти на кои не се пријавија кандидати. Ова е доволен индикатор дека пазарот 

не е заинтересиран за овие меки вештини. Освен тоа, може да се заклучи дека постои доследност 

во ставовите на работодавачите и ставовите на лицата кои посетуваат курсеви за образование на 

возрасни во однос на ова прашање.  Никој од нив не ја препознава потребата од развивање на овие 

вештини па така допрва ќе треба да се развива пазарот за ваков вид на образование. Сепак, треба 

да се потенцира дека сепак постојат некои програми за образование на возрасни од овој тип и 

истите обично се реализираат бесплатно во рамките на проекти кои ги имплементираат невладини 

организации. Станува збор за проекти со кои се промовира вработување или развој на бизниси и со 

нив се опфатени прашања од типот на бизнис комуникација, лидерство, кариерна ориентација и 

така натаму (резултатите од истражувањето во врска со побарувачката за обуки за меки вештини во 

Полошкиот и Југоисточниот регион се прикажани во табелата 8).  

Давателите на услуги за образование на возрасни се согласуваат дека на пазарот постои доволна 

понуда за курсеви за странски јазици и информатичко-комуникациски вештини и дека она што 

недостасува се курсеви за дополнителни меки вештини или клучни компетенции. Исто така, меките 

вештини можат да се промовираат како посилни компоненти на курсевите за стручно образование. 

Тие имаат заедничко мислење дека на пазарот на труд има недостаток од такви вештини и укажаа 

на потребата од вештини за деловна комуникација за младите вработени лица, како и за искусните 

работници, на потребата од општи вештини за управување со човечки ресурси за бизнис 

менаџерите, способноста за препознавање и оценување на ваквите меки вештини.  
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Табела 1. Основни информации за Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки регион 
(Македонија) 

Југоисточен регион 
(Македонија) 

Население во 2015 год. 319,916 173,560 

Урбано 57.1%  57.1%  

Рурално 42.9% 42.9% 

Стапка на активност, 2014 46.1% 66.9% 

Стапка на невработеност, 
2014, % 

30.7 20.8 

Мажи 27.3 21.0 

Жени 40.9 20.6 

Просечна нето плата по 
вработено лице, 2014 

20,425 денари 16,729 денари 

  332 евра 272 евра 

Удел на вработени лица по 
одбрани сектори, 2014 

Македонија (национално ниво) 

Земјоделство, шумарство и 
риболов  

(18.5%) 

Производство (19.3%) 

Градежништво (7.0%) 

Малопродажба и 
големопродажба 

(13.5%) 

Транспорт и складирање (5.6%) 

Угостителство, хотелиерство и 
ресторани  

(3.6%) 

Образование (5.8%) 
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Табела 2. Достапност на работна сила во Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки Југоисточен 

Наоѓање неквалификуван 
кадар  

Тешко (средно-високо; 
зависно од дејноста)  

Тешко (средно-високо; зависно 
од дејноста) 

Наоѓање кадар (средни 
технички вештини) 

Тешко (средно) Тешко (средно) 

Наоѓање квалификуван кадар 
(инженери; општо)  

Тешко (високо) Тешко (високо) 

Наоѓање квалификуван кадар 
(општествени науки) 

Не е тешко Не е тешко 

Наоѓање кадар за 
производство/ за 
администрација т.е. 
менаџирање 

Производство – тешко; 

A/M – лесно 

Производство – тешко; 

A/M – лесно 

Идеја за увоз на работници Не беше искажана Не беше искажана 

 

Табела 3. Фактори на образование во Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки Југоисточен 

Инфлација во 
универзитетското образование  
(хиперпродукција на 
факултетски дипломи во 
комбинација со намалување на 
стандардите заа квалитет)  

Многу силен актуелен тренд Силен актуелен тренд 

Достапност на стручна обука Недостаток од училишта/ 
работници со релевантни 
вештини 

Недостаток од училишта/ 
работници со релевантни 
вештини 

Квалитет на формалното 
стручно образование  

Менаџерите се жалат дека на 
училиште се учи само теорија; 
дека работниците немаат 
вештини 

Менаџерите се жалат дека на 
училиште се учи само теорија; 
дека работниците немаат 
вештини 

Достапност на стручно 
образование за возрасни  

Системот не е добро развиен  Системот не е добро развиен 

Задолжителна пракса за време 
на студиите 

Функционирално добро 
порано; во моментов се прави 
само формално  

Функционирално добро 
порано; во моментов се прави 
само формално 

Соработка помеѓу 
универзитетите и фирмите за 
пракса 

Малку докази за ваквата 
пракса. 

Малку докази за ваквата 
пракса. 
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Табела 4. Специфики на образованието за возрасни во Полошкиот и Југоисточниот регион 
 

Полошки Југоисточен 

Сертификат од обуки за 
возрасни 

Некои дипломи се признати во 
ЕУ државите (од „Гете“ 
институтот за германски јазик, 
итн.). Неопходни се за целите 
на иселување од државата.  

Некои дипломи се признати во 
ЕУ државите (од „Гете“ 
институтот за германски јазик, 
итн.). Неопходни се за целите 
на иселување од државата 

Сертификат од обуки за 
возрасни 

Не се потребни/ или многу е 
полесно да се добие 
сертификат  

Не се потребни/ или многу е 
полесно да се добие 
сертификат 

Регулатива за образование за 
возрасни 

Отсуство на стандарди во 
реализацијата на стручната 
обука за возрасни лица 

Отсуство на стандарди во 
реализацијата на стручната 
обука за возрасни лица 

Соработка помеѓу давателите 
на услуги за образование на 
возрасни и агенциите за 
вработување 

Нема докази Нема докази 

Соработка помеѓу давателите 
на услуги за образование на 
возрасни и бизнисите  

Минимални или нема докази  Минимални или нема докази 

 

 

Табела 5. Економски специфики во Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки Југоисточен 

Присуство на големи 
меѓународни компании 

Мошне малку меѓународни 
компании 

Мошне малку меѓународни 
компании 

Големи домашни компании Мошне малку Мошне малку 

Градежништво Се забележува градежен бум. 
Бара неквалификувана 
работна сила во значителен 
број. 

Не се забележува градежен 
бум. Постои поинтензивна 
градежна активност. Има 
докази за зголемена 
побарувачка за оператори на 
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машинерија која се користи во 
градежништво. 

Туризам и угостителство Средно Средно 

Информатичко-
комуникациска дејност 

Не е развиена – мошне мал 
број на информатичко-
комуникациски компании 

Не е развиена 

 

Табела 6. Возраст на работници во определени занимања во Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки Југоисточен 

Возраст на работниците/ 
технички и административни 
работни места 

Помладите работат технички и 
административни работи; 
повозрасните работат 
технички работи 

Помладите работат технички и 
административни работи; 
повозрасните работат 
технички работи 

Возраст на работниците/ по 
дејност 
Текстилна 

Повозрасните работници/ 
помладите луѓе не покажуваат 
интерес 

Повозрасните работници/ 
помладите луѓе не покажуваат 
интерес 

Возраст на работниците/ 
технички работи на средно 
ниво (заварувачи, оператори 
со машини, механичари, 
електричари)  

Повозрасните работници/ 
помладите луѓе не покажуваат 
интерес 

Повозрасните работници/ 
помладите луѓе не покажуваат 
интерес 

 

Табела 7. Претприемништво во Полошкиот и Југоисточниот регион 
 

Полошки Југоисточен 

Основање бизнис Мал до среден интерес за 
основање бизнис, најчесто во 
области со ниски технолошки 
барања 

Мал интерес за основање 
бизнис 

Основање бизнис/ 
бирократија  

Основањето бизнис има 
мошне малку бирократија. 

Основањето бизнис има 
мошне малку бирократија. 

Обуки за основање бизнис Ги има. Голема е понудата, 
финансирана од донаторски 
проекти. 

Ги има. Голема е понудата, 
финансирана од донаторски 
проекти. 
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Табела 8. Побарувачка за обуки за меки вештини во Полошкиот и Југоисточниот регион. 
 

Полошки Југоисточен 

Интерес за обуки за меки 
вештини 

Нема интерес за курсевите за 
меки вештини кои се плаќаат. 
Има интерес за курсевите кои 
се бесплатни. 

Нема интерес за курсевите за 
меки вештини кои се плаќаат. 
Има интерес за курсевите кои 
се бесплатни. 

Понуда на обуки за меки 
вештини во образованието за 
возрасни 

Минимално до непостоечка. 
Постои само ако е 
финансирана од проекти.  

Минимално до непостоечка. 
Постои само ако е 
финансирана од проекти. 

Интерес за курсеви за 
странски јазик 

Среден интерес. Среден интерес. 

Интерес за информатичко-
комуникациски обуки 

Среден до мал. Среден до мал. 

Достапност обуки во 
образованието за возрасни 
согласно побарувачката  

Значителен број на обуки 
согласно побарувачката кои се 
нудат бесплатно и кои обично 
се финансирани од 
донаторски проекти, ги има.  

Значителен број на обуки 
согласно побарувачката кои се 
нудат бесплатно и кои обично 
се финансирани од 
донаторски проекти, ги има. 

Кариерна ориентација 
(препознавање)  

Не постои јасна идеја за 
концептот на кариерна 
ориентација. 

Не постои јасна идеја за 
концептот на кариерна 
ориентација. 
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7. Статистички Анекс 

 

Табела/ графикон 1. Регион/ општина 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Југоисточен 303 48.9 48.9 48.9 
  Полошки 317 51.1 51.1 100.0 
  Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

  

48.9

51.1

Југоисточен

Полошки
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Табела/ графикон 2. Град/ село 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Град 392 63.2 63.2 63.2 

Село 228 36.8 36.8 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

63.2

36.8

Град

Село
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Табела/ графикон 3. Град/ село * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на Регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Град/ село град 64.7% 61.8% 63.2% 

село 35.3% 38.2% 36.8% 
Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 4. Возраст на испитаниците 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно 18-29 
години 

229 36.9 36.9 36.9 

30-39 
години 

195 31.5 31.5 68.4 

40+ години 196 31.6 31.6 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

36.9

31.5

31.6

Возраст на испитаниците 

18-29 години

30-39 години

40+ години
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Табела/ графикон 5. Воздраст по регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Возраст 18-29 
години 

40.9% 37.2% 39.0% 

30-39 
години 

28.1% 30.6% 29.4% 

40+ 
години 

31.0% 32.2% 31.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

  

40.9%
28.1% 31.0%

37.2%

30.6%
32.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

18-29 години 30-39 години 40+ години

Југоисточен Полошки
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Табела/ графикон 6. Образование по регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Образование Без образование .3% .3% .3% 

4 години основно .3% .9% .6% 

завршено основно 4.6% 13.9% 9.4% 

тригодишно средно 8.6% 2.5% 5.5% 

четиригодишно средно 45.2% 45.4% 45.3% 

више средно 5.0% 2.5% 3.7% 

факултет 27.1% 24.9% 26.0% 

студира во моментов 8.6% 8.8% 8.7% 

друго .3% .6% .5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

.3%
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Табела/ графикон 7. Дали знаете некој занает или имате конкретни технички вештини? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали знаете занает или имате конкретни 
технички вештини? 

Да 46.8% 43.2% 45.0% 

Не 53.2% 56.8% 55.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 8. Каде сте ги научиле? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Каде сте ги научиле? На училиште 28.6% 25.9% 27.3% 
Неформално 
образование 

12.9% 4.4% 8.7% 

На работа 34.3% 34.8% 34.5% 
Со практиканство 8.6% 3.7% 6.2% 
Самоук (семејство, 
пријатели) 

15.0% 30.4% 22.5% 

Друго .7% .7% .7% 
Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

  

28.6%

12.9%

34.3%
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Табела/ графикон 9. Дали работите? 

    Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно Да 454 73.2 73.2 73.2 

Не 126 20.3 20.3 93.5 

Не, студент сум 35 5.6 5.6 99.2 

Друго 5 .8 .8 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

73.2

20.3

5.6

.8

Дали Работите?

Да

Не

Не, студент сум

Друго
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Табела/ графикон 10. Дали работите? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали работите? Да 75.6% 71.0% 73.2% 

Не 16.8% 23.7% 20.3% 

Не, студент сум 6.9% 4.4% 5.6% 

Друго .7% .9% .8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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16.8%
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Табела/ графикон 11. Колку досега сте работеле во животот? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колкуи досега сте работеле во животот? 0.5-5 
години 

34.5% 31.5% 33.0% 

6-15 
години 

29.6% 39.3% 34.3% 

16+ години 30.6% 28.1% 29.4% 
Нема 
одговор 

5.3% 1.1% 3.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
    

 

 

  

34.5% 31.5%

29.6% 39.3%

30.6%
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Табела/ графикон 12. Дали во моментов барате работа? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Да 177 28.5 28.5 28.5 

Не 443 71.5 71.5 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

28.5

71.5

Дали во моментов барате работа?

Да Не
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Табела/ графикон 13. Дали барате работа во моментов? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали барате работа во моментов? Да 25.7% 31.2% 28.5% 

Не 74.3% 68.8% 71.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 14. Кога последен пат сте барале работа? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кога последен пат сте барале работа? Во последниве 
една година 

42.7% 22.1% 32.2% 

Пред 2 години 11.7% 16.4% 14.1% 

Пред 3 години 16.0% 22.1% 19.1% 

Пред 4 години 7.3% 8.9% 8.1% 

Пред 5 и повеќе 
години 

8.3% 6.1% 7.2% 

Никогаш 14.1% 24.4% 19.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 15. Дали користите компјутер? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Да 548 88.4 88.4 88.4 

Не 72 11.6 11.6 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

88.4

11.6

Дали Користите Компјутер?

Да Не
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Табела/ графикон 16. Дали користите компјутер? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали користите компјутер? Да 92.1% 84.9% 88.4% 

Не 7.9% 15.1% 11.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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121 
 

Табела/ графикон 17. Дали користите компјутер? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината      

Возраст     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

18-29 години Дали користите 
компјутер? 

Да 99.2% 93.2% 96.3% 

Не .8% 6.8% 3.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Дали користите 
компјутер? 

Да 98.8% 88.7% 93.4% 

Не 1.2% 11.3% 6.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Дали користите 
компјутер? 

Да 76.6% 71.6% 74.0% 

Не 23.4% 28.4% 26.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Дали користите 
компјутер? 

Да 92.1% 84.9% 88.4% 

Не 7.9% 15.1% 11.6% 

  Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 18. Дали користите компјутер? * Регион/ општина * споредба по родова 
припадност 

% во рамките на регионот/ општината      
Родова припадност     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

Мажи Дали 
користите 
компјутер? 

Да 90.6% 86.3% 88.2% 

Не 9.4% 13.7% 11.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Дали 
користите 
компјутер? 

Да 93.1% 83.3% 88.5% 

Не 6.9% 16.7% 11.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Дали 
користите 
компјутер? 

Да 92.1% 84.9% 88.4% 

Не 7.9% 15.1% 11.6% 

  Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 19. Дали користите компјутер? * Регион/ општина * Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ општината      

Град/ село     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

Град Дали 
користите 
компјутер? 

Да 95.4% 83.7% 89.5% 

Не 4.6% 16.3% 10.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Село Дали 
користите 
компјутер? 

Да 86.0% 86.8% 86.4% 

Не 14.0% 13.2% 13.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Дали 
користите 
компјутер? 

Да 92.1% 84.9% 88.4% 

Не 7.9% 15.1% 11.6% 

  Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

92.1%

7.9%

84.9%

15.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

Полошки 83.7% 16.3% 100.0% 
86.8% 13.2% 100.0%

Југоисточен 95.4% 4.6% 100.0% 
86.0% 14.0% 100.0%

Град Село Вкупно



124 
 

Табела/ графикон 20. Колку често користите компјутер? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно Секој ден 421 67.9 76.8 76.8 

Неколку пати неделно 94 15.2 17.2 94.0 

Помалку од еднаш 
неделно 

25 4.0 4.6 98.5 

Помалку од еднаш 
месечно 

8 1.3 1.5 100.0 

Вкупно 548 88.4 100.0   

Недостасува Систем 72 11.6     

Вкупно 620 100.0     
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Колку често користите компјутер?

Секој ден

Неколку пати неделно

Помалку од еднаш неделно

Помалку од еднаш месечно

Вкупно
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Табела/ графикон 21. Колку често користите компјутер? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку често користите компјутер? Секој ден 79.9% 73.6% 76.8% 

Неколку пати 
неделно 

16.5% 17.8% 17.2% 

Помалку од еднаш 
неделно 

2.9% 6.3% 4.6% 

Помалку од еднаш 
месечно 

.7% 2.2% 1.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 22. Колку често користите компјутер? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ 
општината 
     

    Регион/ општина 

Вкупно Возраст Колку често користите компјутер? Југоисточен Полошки 

18-29 години Секој ден 86.2% 79.1% 82.8% 

Неколку пати неделно 13.8% 15.5% 14.6% 

Помалку од еднаш неделно   4.5% 2.1% 

Помалку од еднаш месечно   .9% .4% 

30-39 години Секој ден 86.9% 73.3% 80.0% 

Неколку пати неделно 10.7% 16.3% 13.5% 

Помалку од еднаш неделно 1.2% 8.1% 4.7% 

Помалку од еднаш месечно 1.2% 2.3% 1.8% 

40+ години Секој ден 61.1% 65.8% 63.4% 

Неколку пати неделно 27.8% 23.3% 25.5% 

Помалку од еднаш неделно 9.7% 6.8% 8.3% 

Помалку од еднаш месечно 1.4% 4.1% 2.8% 

Вкупно Секој ден 79.9% 73.6% 76.8% 

Неколку пати неделно 16.5% 17.8% 17.2% 

Помалку од еднаш неделно 2.9% 6.3% 4.6% 

Помалку од еднаш месечно .7% 2.2% 1.5% 

    100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 23. Колку често користите компјутер? * Регион/ општина * споредба по родова 
припадност 

% во рамките на регионот/ општината    

Родова припадност 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Мажи Колку често 
користите 
компјутер? 

Секој ден 76.7% 75.5% 76.1% 

Неколку пати неделно 17.2% 17.3% 17.3% 

Помалку од еднаш неделно 5.2% 3.6% 4.3% 

Помалку од еднаш месечно .9% 3.6% 2.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Колку често 
користите 
компјутер? 

Секој ден 82.2% 71.5% 77.5% 

Неколку пати неделно 16.0% 18.5% 17.1% 

Помалку од еднаш неделно 1.2% 9.2% 4.8% 

Помалку од еднаш месечно .6% .8% .7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Колку често 
користите 
компјутер? 

Секој ден 79.9% 73.6% 76.8% 

Неколку пати неделно 16.5% 17.8% 17.2% 

Помалку од еднаш неделно 2.9% 6.3% 4.6% 

Помалку од еднаш месечно .7% 2.2% 1.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 24. Дали имате компјутер? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали имате компјутер? Да 98.9% 97.0% 98.0% 
Не 1.1% 3.0% 2.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 25. Дали имате компјутер? * Регион/ општина * Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Град Да 98.9% 97.6% 98.3% 

Не 1.1% 2.4% 1.7% 

Село Да 98.9% 96.2% 97.5% 

Не 1.1% 3.8% 2.5% 

Вкупно Да 98.9% 97.0% 98.0% 

Не 1.1% 3.0% 2.0% 
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Табела/ графикон 26. Колку добро знаете да работите во Word, од 1 до 10? * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро знаете да работите во Word, од 1 
до 10? 

0 .4%   .2% 

1 9.3% 5.9% 7.7% 

2 3.6% 6.3% 4.9% 

3 3.2% 5.9% 4.6% 

4 3.2% 8.9% 6.0% 

5 9.3% 13.4% 11.3% 

6 5.4% 9.3% 7.3% 

7 10.0% 8.2% 9.1% 

8 11.8% 13.8% 12.8% 

9 10.8% 12.3% 11.5% 

10 33.0% 16.0% 24.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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во Word, од 1 до 10? 0
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Табела/ графикон 27. Колку добро знаете да работите во Excel, од 1 до 10? * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро знаете да работите во Excel, од 1 до 
10? 

0 .4%   .2% 

1 13.6% 10.0% 11.9% 

2 6.5% 7.4% 6.9% 

3 4.7% 7.4% 6.0% 

4 6.1% 10.4% 8.2% 

5 15.8% 16.4% 16.1% 

6 5.4% 7.8% 6.6% 

7 8.6% 8.6% 8.6% 

8 11.1% 13.0% 12.0% 

9 4.7% 8.9% 6.8% 

10 23.3% 10.0% 16.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 28. Дали користите интернет? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Да 546 88.1 99.6 99.6 

Не 2 .3 0.4 100.0 

Вкупно 548 88.4 100.0   

Недостасува Систем 72 11.6     

Вкупно 620 100.0     
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Југоисточен Полошки

Дали користите интернет? Да Дали користите интернет? Не

Табела/ графикон 29. Дали користите интернет? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали користите интернет? Да 100.0% 99.3% 99.6% 

Не   .7% .4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 30. Колку често користите интернет? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку често користите интернет? секој ден 84.2% 88.5% 86.3% 

неколку пати неделно 14.3% 8.6% 11.5% 

поретко од еднаш 
неделно 

1.4% 2.2% 1.8% 

поретко од еднаш 
месечно 

  .7% .4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 31. Дали знаете странски јазик? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно да 347 56.0 56.0 56.0 

не 273 44.0 44.0 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Табела/ графикон 32. Дали знаете странски јазик? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали знаете странски јазик? да 80.5% 32.5% 56.0% 

не 19.5% 67.5% 44.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 33. Дали знаете странски јазик? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината      

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 години Дали знаете 
странски јазик? 

да 92.7% 29.7% 62.0% 

не 7.3% 70.3% 38.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Дали знаете 
странски јазик? 

да 83.5% 40.2% 60.4% 

не 16.5% 59.8% 39.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Дали знаете 
странски јазик? 

да 61.7% 28.4% 44.4% 

не 38.3% 71.6% 55.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Дали знаете 
странски јазик? 

да 80.5% 32.5% 56.0% 

не 19.5% 67.5% 44.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 34. Дали знаете странски јазик? * Регион/ општина * споредба по родова припадност 

% во рамките на регионот/ општината      

Родова припадност     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

Мажи Дали знаете 
странски јазик? 

да 79.7% 29.2% 51.6% 

не 20.3% 70.8% 48.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Дали знаете 
странски јазик? 

да 81.1% 35.9% 59.8% 

не 18.9% 64.1% 40.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Дали знаете 
странски јазик? 

да 80.5% 32.5% 56.0% 

не 19.5% 67.5% 44.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 35. Прв странски јазик кој го познавате? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно Англиски 257 41.5 74.1 74.1 

Германски 15 2.4 4.3 78.4 

Француски 10 1.6 2.9 81.3 

Италијански 9 1.5 2.6 83.9 

Шпански 3 .5 .9 84.7 

Руски 3 .5 .9 85.6 

Друго 50 8.1 14.4 100.0 

Вкупно 347 56.0 100.0   

Недостасува Систем 273 44.0     

Вкупно 620 100.0     
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Табела/ графикон 36. Прв странски јазик кој го познавате? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Прв странски јазик кој го познавате? Англиски 82.8% 53.4% 74.1% 

Германски 4.9% 2.9% 4.3% 

Француски 2.5% 3.9% 2.9% 

Италијански 2.9% 1.9% 2.6% 

Шпански .4% 1.9% .9% 

Руски .4% 1.9% .9% 

Друго 6.1% 34.0% 14.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab 37. Прв странски јазик кој го познавате? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината      

Возраст     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

18-29 години Прв странски 
јазик кој го 
познавате? 

Англиски 87.0% 60.0% 80.7% 

Германски 5.2% 2.9% 4.7% 

Француски   2.9% .7% 

Италијански 3.5% 2.9% 3.3% 

Шпански .9% 5.7% 2.0% 

Друго 3.5% 25.7% 8.7% 

30-39 години Прв странски 
јазик кој го 
познавате? 

Англиски 87.3% 69.2% 80.9% 

Германски 4.2% 2.6% 3.6% 

Француски 2.8% 2.6% 2.7% 

Италијански 1.4%   .9% 

Друго 4.2% 25.6% 11.8% 

40+ години Прв странски 
јазик кој го 
познавате? 

Англиски 69.0% 24.1% 54.0% 

Германски 5.2% 3.4% 4.6% 

Француски 6.9% 6.9% 6.9% 

Италијански 3.4% 3.4% 3.4% 

Руски 1.7% 6.9% 3.4% 

Друго 13.8% 55.2% 27.6% 

Вкупно Прв странски 
јазик кој го 
познавате? 

Англиски 82.8% 53.4% 74.1% 

Германски 4.9% 2.9% 4.3% 

Француски 2.5% 3.9% 2.9% 

Италијански 2.9% 1.9% 2.6% 

Шпански .4% 1.9% .9% 

Руски .4% 1.9% .9% 

Друго 6.1% 34.0% 14.4% 
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Југоисточен

Таб 38. Прв странски јазик кој го познавате? * Регион/ општина * споредба по родова припадност 

% во рамките на регионот/ општината     

Родова припадност 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Мажи Англиски 79.4% 38.3% 66.4% 

Германски 5.9% 4.3% 5.4% 

Француски 2.9% 6.4% 4.0% 

Италијански 2.9% 2.1% 2.7% 

Шпански   2.1% .7% 

Друго 8.8% 46.8% 20.8% 

    100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Англиски 85.2% 66.1% 79.8% 

Германски 4.2% 1.8% 3.5% 

Француски 2.1% 1.8% 2.0% 

Италијански 2.8% 1.8% 2.5% 

Шпански .7% 1.8% 1.0% 

Руски .7% 3.6% 1.5% 

Друго 4.2% 23.2% 9.6% 

    100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Англиски 82.8% 53.4% 74.1% 

Германски 4.9% 2.9% 4.3% 

Француски 2.5% 3.9% 2.9% 

Италијански 2.9% 1.9% 2.6% 

Шпански .4% 1.9% .9% 

Руски .4% 1.9% .9% 

Друго 6.1% 34.0% 14.4% 
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Табела 39. Прв странски јазик кој го познавате? * Регион/ општина * Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

  

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Град Англиски 83.5% 57.9% 75.4% 

Германски 6.1% 1.3% 4.6% 

Француски 1.8% 2.6% 2.1% 

Италијански 2.4% 1.3% 2.1% 

Шпански .6% 1.3% .8% 

Руски .6% 2.6% 1.3% 

Друго 4.9% 32.9% 13.8% 

Село Англиски 81.3% 40.7% 71.0% 

Германски 2.5% 7.4% 3.7% 

Француски 3.8% 7.4% 4.7% 

Италијански 3.8% 3.7% 3.7% 

Шпански   3.7% .9% 

Друго 8.8% 37.0% 15.9% 

Вкупно Англиски 82.8% 53.4% 74.1% 

Германски 4.9% 2.9% 4.3% 

Француски 2.5% 3.9% 2.9% 

Италијански 2.9% 1.9% 2.6% 

Шпански .4% 1.9% .9% 

Руски .4% 1.9% .9% 

Друго 6.1% 34.0% 14.4% 
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Табела 40. Прв странски јазик кој го познавате? * Регион/ општина * споредба според образование 

% во рамките на регионот/ општината     
Образование   Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

завршено основно Англиски 33.3% 22.2% 26.7% 

Германски 16.7%   6.7% 

Француски 33.3%   13.3% 

Италијански   11.1% 6.7% 

Друго 16.7% 66.7% 46.7% 

тригодишно средно Англиски 63.6% 75.0% 66.7% 

Италијански 9.1%   6.7% 

Шпански 9.1%   6.7% 

Друго 18.2% 25.0% 20.0% 

четиригодишно средно Англиски 83.8% 48.1% 72.4% 

Германски 3.6% 3.8% 3.7% 

Француски .9% 3.8% 1.8% 

Италијански 1.8%   1.2% 

Шпански   1.9% .6% 

Руски .9% 1.9% 1.2% 

Друго 9.0% 40.4% 19.0% 

више средно Англиски 69.2%   64.3% 

Германски 15.4%   14.3% 

Француски 7.7%   7.1% 

Италијански 7.7%   7.1% 

Друго   100.0% 7.1% 

факултет Англиски 85.5% 60.9% 79.8% 

Германски 6.6% 4.3% 6.1% 

Француски 2.6% 8.7% 4.0% 

Италијански 2.6%   2.0% 

Шпански   4.3% 1.0% 

Руски   4.3% 1.0% 

Друго 2.6% 17.4% 6.1% 

во моментов студира на факултет Англиски 96.2% 75.0% 89.5% 

Италијански 3.8% 8.3% 5.3% 

Друго   16.7% 5.3% 

Друго Англиски 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Англиски 82.8% 53.4% 74.1% 

Германски 4.9% 2.9% 4.3% 

Француски 2.5% 3.9% 2.9% 

Италијански 2.9% 1.9% 2.6% 

Шпански .4% 1.9% .9% 

Руски .4% 1.9% .9% 

Друго 6.1% 34.0% 14.4% 

  100.0% 100.0% 100% 
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Табела/ графикон 41. Катгегоријата „други јазици“ се мисли на малцински или јазици кои се 
зборуваат во соседните држави * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Категоријата „други јазици“ се мисли на 
малцински или јазици кои се зборуваат во 
соседните држави 

Да 100.0% 91.4% 94.0% 

Не   8.6% 6.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 42. Колку добро го познавате првиот странски јазик од 1 до 10 * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро го познавате првиот странски јазик 
од 1 до 10 

1 .9%   .7% 

2 1.7% 1.4% 1.7% 

3 3.1% 4.2% 3.3% 

4 4.8% 11.3% 6.3% 

5 16.6% 18.3% 17.0% 

6 11.8% 11.3% 11.7% 

7 12.7% 9.9% 12.0% 

8 16.6% 18.3% 17.0% 

9 8.7% 12.7% 9.7% 

10 23.1% 12.7% 20.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 43. Дали знаете втор странски јазик? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Да 300 48.4 48.4 48.4 

Не 320 51.6 51.6 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Табела/ графикон 44. Дали знаете втор странски јазик? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали знаете втор странски јазик? Да 75.6% 22.4% 48.4% 

Не 24.4% 77.6% 51.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 45. Колку добро го познавате вториот странски јазик од 1 до 10 * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро го познавате вториот странски јазик 
од 1 до 10 

2 2.6%   2.0% 

3 7.8% 18.2% 10.1% 

4 6.5% 18.2% 9.1% 

5 16.9% 4.5% 14.1% 

6 7.8% 13.6% 9.1% 

7 16.9% 4.5% 14.1% 

8 18.2% 9.1% 16.2% 

9 3.9% 9.1% 5.1% 

10 19.5% 22.7% 20.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 46. Подобро знаете да работите со текст/ зборови или со бројки? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Со зборови 479 77.3 77.3 77.3 

Со бројки 141 22.7 22.7 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Табела/ графикон 48. Подобро знаете да работите со текст/ зборови или со бројки? * Регион/ 
општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината     

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 
години 

Подобро знаете да работите 
со текст/ зборови или со 
бројки? 

Со зборови 83.1% 83.1% 83.1% 

Со бројки 16.9% 16.9% 16.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 
години 

Подобро знаете да работите 
со текст/ зборови или со 
бројки? 

Со зборови 74.1% 75.3% 74.7% 

Со бројки 25.9% 24.7% 25.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ 
години 

Подобро знаете да работите 
со текст/ зборови или со 
бројки? 

Со зборови 67.0% 77.5% 72.4% 

Со бројки 33.0% 22.5% 27.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Подобро знаете да работите 
со текст/ зборови или со 
бројки? 

Со зборови 75.6% 78.9% 77.3% 

Со бројки 24.4% 21.1% 22.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 49. Подобро знаете да работите со текст/ зборови или со бројки? * Регион/ 
општина * споредба по родова припадност 

% во рамките на регионот/ општината   

Родова припадност 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Мажи Со зборови 68.8% 74.5% 72.0% 
Со бројки 31.3% 25.5% 28.0% 

Жени Со зборови 80.6% 83.3% 81.9% 
Со бројки 19.4% 16.7% 18.1% 

Вкупно Со зборови 75.6% 78.9% 77.3% 

Со бројки 24.4% 21.1% 22.7% 

  100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 50. Подобро знаете да работите со текст/ зборови или со бројки? * Регион/ 
општина * Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    
Град/ село Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Град Со зборови 76.5% 78.6% 77.6% 
Со бројки 23.5% 21.4% 22.4% 

  100.0% 100.0% 100.0% 
Село Со зборови 73.8% 79.3% 76.8% 

Со бројки 26.2% 20.7% 23.2% 
  100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Со зборови 75.6% 78.9% 77.3% 

Со бројки 24.4% 21.1% 22.7% 

  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab 51. Подобро знаете да работите со текст/ зборови или со бројки? * Регион/ општина * 
споредба по образование 

% во рамките на регионот/ општината     
Степен на 
образование     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

без 
образование 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови   100.0% 50.0% 

Со бројки 100.0%   50.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

до четврто 
одделение 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

завршено 
основно 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 78.6% 84.1% 82.8% 

Со бројки 21.4% 15.9% 17.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

тригодишно 
средно 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 80.8% 87.5% 82.4% 

Со бројки 19.2% 12.5% 17.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

четиригодишно 
средно 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 75.2% 76.4% 75.8% 

Со бројки 24.8% 23.6% 24.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

више средно Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 80.0% 62.5% 73.9% 

Со бројки 20.0% 37.5% 26.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

факултет Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 75.6% 79.7% 77.6% 

Со бројки 24.4% 20.3% 22.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

во моментов 
студира на 
факултет 

Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 69.2% 82.1% 75.9% 

Со бројки 30.8% 17.9% 24.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Друго Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 100.0% 50.0% 66.7% 

Со бројки   50.0% 33.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Подобро знаете да работите со 
текст/ зборови или со бројки? 

Со зборови 75.6% 78.9% 77.3% 

Со бројки 24.4% 21.1% 22.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 52. Колку добро знаете да работите со текст/ зборови од 1 до 10? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро знаете да работите со текст/ 
зборови од 1 до 10? 

1 .3% .3% .3% 

2   .9% .5% 

3 2.0% 3.5% 2.7% 

4 1.7% 4.4% 3.1% 

5 12.9% 8.5% 10.6% 

6 8.3% 7.3% 7.7% 

7 9.2% 12.0% 10.6% 

8 16.8% 23.0% 20.0% 

9 17.2% 18.6% 17.9% 

10 31.7% 21.5% 26.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 53. Колку добро знаете да работите со бројки од 1 до 10? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку добро знаете да работите со бројки 
од 1 до 10? 

1 .3%   .2% 

2 .7% 1.3% 1.0% 

3 1.3% 2.8% 2.1% 

4 5.3% 5.0% 5.2% 

5 17.5% 18.0% 17.7% 

6 12.5% 13.2% 12.9% 

7 8.6% 14.5% 11.6% 

8 17.2% 15.1% 16.1% 

9 12.9% 12.3% 12.6% 

10 23.8% 17.7% 20.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 54. Кои општи вештини се важни за секоја работа? 

    Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно основни научени 
вештини 

20 3.2 4.3 4.3 

аналитички и вештини 
на делување 

104 16.8 22.3 26.6 

вредности 114 18.4 24.5 51.1 
способност за работа 
со други 

173 27.9 37.1 88.2 

лични ставови 55 8.9 11.8 100.0 
Вкупно 466 75.2 100.0   

Недостасува Систем 154 24.8     
Вкупно 620 100.0     
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Табела/ графикон 55. Најчесто споменувани вештини 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно работна етика 32 5.2 6.9 6.9 

тимска работа 22 3.5 4.7 11.6 

комуникација 110 17.7 23.6 35.2 

сигурност 33 5.3 7.1 42.3 

интегритет 24 3.9 5.2 47.4 

Друго 245 39.5 52.6 100.0 

Вкупно 466 75.2 100.0   

Недостасува Систем 154 24.8     

Вкупно 620 100.0     
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Табела/ графикон 56. Кои општи вештини се важни за секоја работа? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои општи вештини се важни за секоја 
работа? 

основни научени 
вештини 

2.8% 6.0% 4.3% 

аналитички и 
вештини на 
делување 

23.0% 21.6% 22.3% 

вредности 26.2% 22.5% 24.5% 
способност за 
работа со други 

35.1% 39.4% 37.1% 

лични ставови 12.9% 10.6% 11.8% 
Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 57. Најчесто споменувани * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Најчесто споменувани работна етика 7.7% 6.0% 6.9% 

тимска работа 4.8% 4.6% 4.7% 

комуникација 25.4% 21.6% 23.6% 

сигурност 8.9% 5.0% 7.1% 

интегритет 3.2% 7.3% 5.2% 

Друго 50.0% 55.5% 52.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 58. Кои општи вештини се важни за секоја работа? (втори споменувани) * 
Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ 
општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои општи вештини се важни за 
секоја работа? (втори споменувани) 

основни научени 
вештини 

1.8% 4.4% 3.0% 

аналитички и 
вештини на 
делување 

26.6% 23.8% 25.3% 

вредности 18.9% 32.6% 25.1% 

способност за 
работа со други 

34.7% 27.6% 31.5% 

лични ставови 18.0% 11.6% 15.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 59. Кои вештини недостасуваат во Вашиот регион? * Регион/ општина 
- споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои вештини недостасуваат во Вашиот 
регион? 

Да 50.2% 27.1% 38.4% 

Не 49.8% 72.9% 61.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 60. Кои вештини недостасуваат? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно инженери по 
информатика 

21 3.4 8.8 8.8 

лекари 49 7.9 20.6 29.4 
работници без 
квалификации 

16 2.6 6.7 36.1 

градежни работници 6 1.0 2.5 38.7 
иинженер 27 4.4 11.3 50.0 
продавачи 10 1.6 4.2 54.2 
туристички и 
угостителски кадар 

11 1.8 4.6 58.8 

техничари (металци, 
електричари) 

15 2.4 6.3 65.1 

Друго 83 13.4 34.9 100.0 
Вкупно 238 38.4 100.0   

Недостасува Систем 382 61.6     
Вкупно 620 100.0     
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Табела/ графикон 61. Кои вештини недостасуваат? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на 
регионот/ 
општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои вештини 
недостасуваат? 

инженери по информатика 11.8% 3.5% 8.8% 
лекари 25.0% 12.8% 20.6% 
работници без квалификации 6.6% 7.0% 6.7% 
градежни работници 3.3% 1.2% 2.5% 
иинженер 11.8% 10.5% 11.3% 
продавачи 2.6% 7.0% 4.2% 
туристички и угостителски кадар 4.6% 4.7% 4.6% 
техничари (металци, електричари) 5.3% 8.1% 6.3% 

Друго 28.9% 45.3% 34.9% 
Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab 62. Кои вештини недостасуваат? * споредба според образование 

% во образование         

    Образование 

Вкупно     

завршен
о 
основно 

тригодишн
о средно 

четиригоди
шно средно 

више 
средно факултет 

во 
моменто
в 
студира 
на 
факултет Друго 

Кои 
вешт
ини 
недо
стасу
ваат
? 

инженери по 
информатика 

  16.7% 3.1% 11.1% 13.4% 15.0% 50.0% 8.8% 

лекари 14.3% 33.3% 23.7% 33.3% 15.9% 15.0%   20.6% 

работници без 
квалификации 

14.3%   8.2%   4.9% 10.0%   6.7% 

градежни работници 7.1%   4.1%   1.2%     2.5% 

инженер 7.1% 8.3% 8.2% 22.2% 14.6% 10.0% 50.0% 11.3% 

продавачи     3.1%   6.1% 10.0%   4.2% 

туристички и 
угостителски кадар 

  8.3% 6.2%   4.9%     4.6% 

техничари (металци, 
електричари) 

14.3% 8.3% 8.2%   1.2% 10.0%   6.3% 

Друго 42.9% 25.0% 35.1% 33.3% 37.8% 30.0%   34.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab 63. Кои вештини недостасуваат? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Возраст     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

18-29 
години 

Кои вештини 
недостасуваат? 

инженери по информатика 17.5%   11.8% 
лекари 25.4% 16.7% 22.6% 

работници без квалификации 4.8% 10.0% 6.5% 

градежни работници 3.2%   2.2% 
иинженер 12.7% 6.7% 10.8% 
продавачи 1.6% 13.3% 5.4% 
туристички и угостителски кадар   6.7% 2.2% 

техничари (металци, електричари) 3.2%   2.2% 

Друго 31.7% 46.7% 36.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
30-39 
години 

Кои вештини 
недостасуваат? 

инженери по информатика 5.1% 8.6% 6.8% 

лекари 28.2% 11.4% 20.3% 
работници без квалификации 7.7%   4.1% 
иинженер 10.3% 14.3% 12.2% 
продавачи 7.7% 5.7% 6.8% 
туристички и угостителски кадар 12.8% 5.7% 9.5% 
техничари (металци, електричари) 5.1% 5.7% 5.4% 
Друго 23.1% 48.6% 35.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
40+ 
години 

Кои вештини 
недостасуваат? 

инженери по информатика 10.0%   7.0% 

лекари 22.0% 9.5% 18.3% 

работници без квалификации 8.0% 14.3% 9.9% 
градежни работници 6.0% 4.8% 5.6% 

иинженер 12.0% 9.5% 11.3% 

туристички и угостителски кадар 4.0%   2.8% 

техничари (металци, електричари) 8.0% 23.8% 12.7% 
Друго 30.0% 38.1% 32.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
Вкупно Кои вештини 

недостасуваат? 
инженери по информатика 11.8% 3.5% 8.8% 

лекари 25.0% 12.8% 20.6% 

работници без квалификации 6.6% 7.0% 6.7% 

градежни работници 3.3% 1.2% 2.5% 

иинженер 11.8% 10.5% 11.3% 

продавачи 2.6% 7.0% 4.2% 

туристички и угостителски кадар 4.6% 4.7% 4.6% 

техничари (металци, електричари) 5.3% 8.1% 6.3% 

Друго 28.9% 45.3% 34.9% 

100% 

Вкупно 100.0% 100.0% 
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Tab 64. Кои вештини недостасуваат? * Регион/ општина * Колку досега сте работеле во животот? - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

Колку досега сте работеле во животот? Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

05-5 
години 

Кои вештини недостасуваат? инженери по информатика 10.2%   7.1% 

лекари 22.4% 9.5% 18.6% 

работници без квалификации 6.1% 9.5% 7.1% 

градежни работници 2.0%   1.4% 

иинженер 14.3%   10.0% 

продавачи 2.0% 4.8% 2.9% 

туристички и угостителски 
кадар 

2.0% 9.5% 4.3% 

техничари (металци, 
електричари) 

4.1% 4.8% 4.3% 

Друго 36.7% 61.9% 44.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

6-15 
години 

Кои вештини недостасуваат? инженери по информатика 12.8% 3.0% 8.3% 

лекари 30.8% 15.2% 23.6% 

работници без квалификации 2.6%   1.4% 

градежни работници 2.6%   1.4% 

иинженер 15.4% 12.1% 13.9% 

продавачи 5.1% 9.1% 6.9% 

туристички и угостителски 
кадар 

7.7% 6.1% 6.9% 

техничари (металци, 
електричари) 

5.1% 6.1% 5.6% 

Друго 17.9% 48.5% 31.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

16+ години Кои вештини недостасуваат? инженери по информатика 8.5% 8.0% 8.3% 

лекари 25.5% 12.0% 20.8% 

работници без квалификации 10.6% 12.0% 11.1% 

градежни работници 6.4% 4.0% 5.6% 

иинженер 6.4% 12.0% 8.3% 

продавачи   4.0% 1.4% 

туристички и угостителски 
кадар 

6.4%   4.2% 

техничари (металци, 
електричари) 

8.5% 16.0% 11.1% 

Друго 27.7% 32.0% 29.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Нема 
одговор 

Кои вештини недостасуваат? инженери по информатика 25.0%   22.2% 

лекари 37.5%   33.3% 

иинженер 12.5%   11.1% 

продавачи 12.5% 100.0% 22.2% 
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Друго 12.5%   11.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини недостасуваат? инженери по информатика 11.2% 3.8% 8.5% 

лекари 26.6% 12.5% 21.5% 

работници без квалификации 6.3% 6.3% 6.3% 

градежни работници 3.5% 1.3% 2.7% 

иинженер 11.9% 8.8% 10.8% 

продавачи 2.8% 7.5% 4.5% 

туристички и угостителски 
кадар 

4.9% 5.0% 4.9% 

техничари (металци, 
електричари) 

5.6% 8.8% 6.7% 

Друго 27.3% 46.3% 34.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100% 
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Табела/ графикон 65. Дали знаете кои се најдобро платените професии во Вашиот регион? (прв 
одговор) 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно правници/ адвокати/ 
нотари 

60 9.7 15.3 15.3 

лекари/ забари 62 10.0 15.8 31.1 
архитект/ градежен 
инженер 

18 2.9 4.6 35.7 

работници во банка 24 3.9 6.1 41.8 
инженер по ИКТ 37 6.0 9.4 51.3 
работници во казино 9 1.5 2.3 53.6 
полицајци 7 1.1 1.8 55.4 
јавни службеници 36 5.8 9.2 64.5 
продавачи 1 .2 .3 64.8 
градежни работници 1 .2 .3 65.1 
бизнис менаџери 19 3.1 4.8 69.9 
политичари 43 6.9 11.0 80.9 
Друго 75 12.1 19.1 100.0 
Вкупно 392 63.2 100.0   

Недостасува Систем 228 36.8     
Вкупно 620 100.0     
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Дали знаете кои се најдобро платени професии во 
Вашиот регион? 

правници/ адвокати/ нотари
лекари/ забари
архитект/ градежен инженер
работници во банка
инженер по ИКТ
работници во казино
полицајци
јавни службеници
продавачи
градежни работници
бизнис менаџери
политичари
Друго
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Табела/ графикон 66. Дали знаете кои се најдобро платените професии во Вашиот регион? 
(прв одговор) * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали знаете кои се најдобро 
платените професии во 
Вашиот регион? (прв одговор) 

правници/ адвокати/ 
нотари 

17.1% 11.9% 15.3% 

лекари/ забари 16.0% 15.6% 15.8% 

архитект/ градежен 
инженер 

3.5% 6.7% 4.6% 

работници во банка 8.2% 2.2% 6.1% 

инженер по ИКТ 12.5% 3.7% 9.4% 

работници во казино 3.5%   2.3% 

полицајци 1.6% 2.2% 1.8% 

јавни службеници 9.3% 8.9% 9.2% 

продавачи .4%   .3% 

градежни работници   .7% .3% 

бизнис менаџери 3.5% 7.4% 4.8% 

политичари 8.9% 14.8% 11.0% 

Друго 15.6% 25.9% 19.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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регион?
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бизнис менаџери
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правници/ адвокати/ нотари
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Табела 67. Дали знаете кои се најдобро платените професии во Вашиот регион? (прв одговор) * Регион/ 
општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината    

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 
години 

правници/ адвокати/ нотари 15.1% 10.0% 13.5% 

лекари/ забари 22.6% 22.0% 22.4% 

архитект/ градежен инженер 3.8% 6.0% 4.5% 

работници во банка 4.7% 4.0% 4.5% 

инженер по ИКТ 20.8% 2.0% 14.7% 

работници во казино 2.8%   1.9% 

полицајци 2.8% 2.0% 2.6% 

јавни службеници 5.7% 6.0% 5.8% 

бизнис менаџери 1.9% 14.0% 5.8% 

политичари 3.8% 6.0% 4.5% 

Друго 16.0% 28.0% 19.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 
години 

правници/ адвокати/ нотари 20.0% 12.2% 16.9% 

лекари/ забари 5.3% 14.3% 8.9% 

архитект/ градежен инженер   2.0% .8% 

работници во банка 10.7% 2.0% 7.3% 

инженер по ИКТ 9.3% 4.1% 7.3% 

работници во казино 5.3%   3.2% 

полицајци 1.3% 4.1% 2.4% 

јавни службеници 14.7% 4.1% 10.5% 

продавачи 1.3%   .8% 

градежни работници   2.0% .8% 

бизнис менаџери 6.7% 6.1% 6.5% 

политичари 8.0% 20.4% 12.9% 

Друго 17.3% 28.6% 21.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години правници/ адвокати/ нотари 17.1% 13.9% 16.1% 

лекари/ забари 17.1% 8.3% 14.3% 

архитект/ градежен инженер 6.6% 13.9% 8.9% 

работници во банка 10.5%   7.1% 

инженер по ИКТ 3.9% 5.6% 4.5% 

работници во казино 2.6%   1.8% 

јавни службеници 9.2% 19.4% 12.5% 

бизнис менаџери 2.6%   1.8% 

политичари 17.1% 19.4% 17.9% 

Друго 13.2% 19.4% 15.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно правници/ адвокати/ нотари 17.1% 11.9% 15.3% 

лекари/ забари 16.0% 15.6% 15.8% 

архитект/ градежен инженер 3.5% 6.7% 4.6% 

работници во банка 8.2% 2.2% 6.1% 

инженер по ИКТ 12.5% 3.7% 9.4% 

работници во казино 3.5%   2.3% 

полицајци 1.6% 2.2% 1.8% 

јавни службеници 9.3% 8.9% 9.2% 

продавачи .4%   .3% 

градежни работници   0.0074074 .3% 

бизнис менаџери 3.5% 7.4% 4.8% 

политичари 8.9% 14.8% 11.0% 

Друго 15.6% 25.9% 19.1% 

Вкупно 100% 100% 100% 
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Табела/ графикон 68. Сакате ли да научите работна вештина? 

  Зачестеност Процент Валиден процент 
Кумулативен 
процент 

Валидно Да 208 33.5 33.5 33.5 

Не 412 66.5 66.5 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Табела/ графикон 69. Сакате ли да научите работна вештина? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Сакате ли да научите работна вештина? Да 50.5% 17.4% 33.5% 
Не 49.5% 82.6% 66.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 70. Сакате ли да научите работна вештина? * Регион/ општина *  споредба по 
возраст 

% во рамките на регионот/ општината     

Возраст     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

18-29 години Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 65.3% 11.9% 39.3% 

Не 34.7% 88.1% 60.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 56.5% 25.8% 40.1% 

Не 43.5% 74.2% 59.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 25.5% 15.7% 20.4% 

Не 74.5% 84.3% 79.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 50.5% 17.4% 33.5% 

Не 49.5% 82.6% 66.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Табела/ графикон 71. Сакате ли да научите работна вештина? * Регион/ општина * споредба по родова припадност 
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% во рамките на регионот/ општината     

Родова припадност     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

Мажи Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 39.8% 13.0% 24.9% 

Не 60.2% 87.0% 75.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 58.3% 21.8% 41.1% 

Не 41.7% 78.2% 58.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 50.5% 17.4% 33.5% 

Не 49.5% 82.6% 66.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab 72. Сакате ли да научите работна вештина? * Регион/ општина * споредба по образование 

% во рамките на регионот/ општината    

Образование 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

без образование Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Не 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

до четврто одделение Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Не 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

завршено основно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 21.4% 27.3% 25.9% 

Не 78.6% 72.7% 74.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

тригодишно средно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 46.2% 25.0% 41.2% 

Не 53.8% 75.0% 58.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

четиригодишно средно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 45.3% 14.6% 29.5% 

Не 54.7% 85.4% 70.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

више средно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 53.3%   34.8% 

Не 46.7% 100.0% 65.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

факултет Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 58.5% 12.7% 36.0% 

Не 41.5% 87.3% 64.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

во моментов студира 
на факултет 

Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 73.1% 32.1% 51.9% 

Не 26.9% 67.9% 48.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Друго Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 100.0% 50.0% 66.7% 

Не   50.0% 33.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да научите работна 
вештина? 

Да 50.5% 17.4% 33.5% 

Не 49.5% 82.6% 66.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 73. Која вештина би сакале да ја научите? (прв одговор) * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Која вештина би сакале да ја научите? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 15.7% 16.4% 15.9% 

готвач/ келнер 7.2% 3.6% 6.3% 

ИКТ 17.0% 9.1% 14.9% 

градежна работа .7%   .5% 

странски јазици 12.4% 12.7% 12.5% 

автомеханичар 2.6% 3.6% 2.9% 

медицинска сестра/ 
негувателка 

1.3% 1.8% 1.4% 

професионален возач   3.6% 1.0% 

кројач .7% 5.5% 1.9% 

други меки вештини 9.2% 5.5% 8.2% 

електричар/ 
механичар 

3.3% 3.6% 3.4% 

сметководство 4.6% 1.8% 3.8% 

Друго 25.5% 32.7% 27.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 74. Дали сте направиле нешто во врска со тоа? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Дали сте направиле нешто во врска со тоа? Да 44.4% 40.0% 43.3% 
Не 55.6% 60.0% 56.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 75. Сакате ли да посетувате обуки? 

  Зачестеност Процент Валиден процент Кумулативен процент 

Валидно Да 191 30.8 30.8 30.8 

Не 429 69.2 69.2 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Табела/ графикон 76. Сакате ли да посетувате обуки? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината   
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Сакате ли да посетувате обуки? Да 47.9% 14.5% 30.8% 
Не 52.1% 85.5% 69.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

47.9%

14.5%

52.1%

85.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Југоисточен Полошки

Дали сакате да посетувате обуки?

Не

Да



186 
 

Табела/ графикон 77. Сакате ли да посетувате обуки? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината      

Возраст     Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

18-29 години Сакате ли да 
посетувате 
обуки? 

Да 54.8% 17.8% 36.8% 

Не 45.2% 82.2% 63.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Сакате ли да 
посетувате 
обуки? 

Да 54.1% 20.6% 36.3% 

Не 45.9% 79.4% 63.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Сакате ли да 
посетувате 
обуки? 

Да 33.0% 4.9% 18.4% 

Не 67.0% 95.1% 81.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да 
посетувате 
обуки? 

Да 47.9% 14.5% 30.8% 

Не 52.1% 85.5% 69.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 78. Сакате ли да посетувате обуки? * Регион/ општина * споредба по родова 
припадност 

% во рамките на регионот/ општината     

Родова припадност Регион/ општина 

Вкупно       Југоисточен Полошки 

Мажи Сакате ли да посетувате обуки? Да 39.1% 11.2% 23.5% 

Не 60.9% 88.8% 76.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Жени Сакате ли да посетувате обуки? Да 54.3% 17.9% 37.2% 

Не 45.7% 82.1% 62.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да посетувате обуки? Да 47.9% 14.5% 30.8% 

Не 52.1% 85.5% 69.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 79. Сакате ли да посетувате обуки? * Регион/ општина * споредба според образование 

% во рамките на регионот/ општината     

Образование 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

без образование Сакате ли да посетувате обуки? Да   100.0% 50.0% 

Не 100.0%   50.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

до четврто 
одделение 

Сакате ли да посетувате обуки? Не 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

завршено основно Сакате ли да посетувате обуки? Да 14.3% 6.8% 8.6% 

Не 85.7% 93.2% 91.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

тригодишно средно Сакате ли да посетувате обуки? Да 46.2% 12.5% 38.2% 

Не 53.8% 87.5% 61.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

четиригодишно 
средно 

Сакате ли да посетувате обуки? Да 42.3% 13.2% 27.4% 

Не 57.7% 86.8% 72.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

више средно Сакате ли да посетувате обуки? Да 40.0%   26.1% 

Не 60.0% 100.0% 73.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

факултет Сакате ли да посетувате обуки? Да 61.0% 16.5% 39.1% 

Не 39.0% 83.5% 60.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

во моментов студира 
на факултет 

Сакате ли да посетувате обуки? Да 61.5% 28.6% 44.4% 

Не 38.5% 71.4% 55.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Друго Сакате ли да посетувате обуки? Да 100.0% 50.0% 66.7% 

Не   50.0% 33.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Сакате ли да посетувате обуки? Да 47.9% 14.5% 30.8% 

Не 52.1% 85.5% 69.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 80. Каква обука би сакале да посетувате? (прв одговор) * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на 
регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 11.7% 13.0% 12.0% 

готвач/ келнер 1.4%   1.0% 

ИКТ 24.1% 8.7% 20.4% 

градежна работа   2.2% .5% 

странски јазици 17.9% 28.3% 20.4% 

автомеханичар 2.1%   1.6% 

кројач   6.5% 1.6% 

други меки вештини 5.5% 8.7% 6.3% 

сметководство 6.9% 4.3% 6.3% 

Друго 30.3% 28.3% 29.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 81. Каква обука би сакале да посетувате? (прв одговор) * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината     

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 
години 

Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 13.2% 14.3% 13.5% 

готвач/ келнер 1.5%   1.1% 
ИКТ 22.1% 9.5% 19.1% 

градежна работа   4.8% 1.1% 
странски јазици 10.3% 19.0% 12.4% 
автомеханичар 2.9%   2.2% 

кројач   9.5% 2.2% 
други меки вештини 7.4% 9.5% 7.9% 

сметководство 8.8% 4.8% 7.9% 
Друго 33.8% 28.6% 32.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 
години 

Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 15.2% 10.0% 13.6% 
ИКТ 21.7% 10.0% 18.2% 

странски јазици 19.6% 40.0% 25.8% 
кројач   5.0% 1.5% 
други меки вештини 4.3% 5.0% 4.5% 

сметководство 6.5%   4.5% 
Друго 32.6% 30.0% 31.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
40+ години Каква обука би сакале да 

посетувате? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 3.2% 20.0% 5.6% 

готвач/ келнер 3.2%   2.8% 
ИКТ 32.3%   27.8% 

странски јазици 32.3% 20.0% 30.6% 
автомеханичар 3.2%   2.8% 

други меки вештини 3.2% 20.0% 5.6% 

сметководство 3.2% 20.0% 5.6% 

Друго 19.4% 20.0% 19.4% 
Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв 
одговор) 

фризер/ шминкер 11.7% 13.0% 12.0% 

готвач/ келнер 1.4%   1.0% 

ИКТ 24.1% 8.7% 20.4% 

градежна работа   2.2% .5% 

странски јазици 17.9% 28.3% 20.4% 

автомеханичар 2.1%   1.6% 

кројач   6.5% 1.6% 

други меки вештини 5.5% 8.7% 6.3% 

сметководство 6.9% 4.3% 6.3% 

Друго 30.3% 28.3% 29.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 82. Каква обука би сакале да посетувате? (прв одговор) * Регион/ општина * споредба по родова 
припадност 

% во рамките на регионот/ општината     

Родова припадност 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Мажи Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв одговор) 

ИКТ 30.0% 5.6% 23.5% 
градежна работа   5.6% 1.5% 
странски јазици 16.0% 44.4% 23.5% 
автомеханичар 6.0%   4.4% 
други меки вештини 10.0% 5.6% 8.8% 

сметководство 8.0% 5.6% 7.4% 
Друго 30.0% 33.3% 30.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
Жени Каква обука би сакале да 

посетувате? (прв одговор) 
фризер/ шминкер 17.9% 21.4% 18.7% 
готвач/ келнер 2.1%   1.6% 
ИКТ 21.1% 10.7% 18.7% 

странски јазици 18.9% 17.9% 18.7% 
кројач   10.7% 2.4% 

други меки вештини 3.2% 10.7% 4.9% 
сметководство 6.3% 3.6% 5.7% 
Друго 30.5% 25.0% 29.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
Вкупно Каква обука би сакале да 

посетувате? (прв одговор) 
фризер/ шминкер 11.7% 13.0% 12.0% 

готвач/ келнер 1.4%   1.0% 

ИКТ 24.1% 8.7% 20.4% 

градежна работа   2.2% .5% 

странски јазици 17.9% 28.3% 20.4% 

автомеханичар 2.1%   1.6% 

кројач   6.5% 1.6% 

други меки вештини 5.5% 8.7% 6.3% 

сметководство 6.9% 4.3% 6.3% 

Друго 30.3% 28.3% 29.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 83. Каква обука би сакале да посетувате? (прв одговор) * Регион/ општина * Град/ село - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

Град/ село 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Град Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв одговор) 

фризер/ шминкер 7.6% 12.9% 8.9% 

готвач/ келнер 2.2%   1.6% 

ИКТ 25.0% 9.7% 21.1% 

градежна работа   3.2% .8% 

странски јазици 16.3% 22.6% 17.9% 

автомеханичар 2.2%   1.6% 

кројач   9.7% 2.4% 

други меки вештини 7.6% 12.9% 8.9% 

сметководство 7.6%   5.7% 

Друго 31.5% 29.0% 30.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Село Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв одговор) 

фризер/ шминкер 18.9% 13.3% 17.6% 

ИКТ 22.6% 6.7% 19.1% 

странски јазици 20.8% 40.0% 25.0% 

автомеханичар 1.9%   1.5% 

други меки вештини 1.9%   1.5% 

сметководство 5.7% 13.3% 7.4% 

Друго 28.3% 26.7% 27.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Каква обука би сакале да 
посетувате? (прв одговор) 

фризер/ шминкер 11.7% 13.0% 12.0% 

готвач/ келнер 1.4%   1.0% 

ИКТ 24.1% 8.7% 20.4% 

градежна работа   2.2% .5% 

странски јазици 17.9% 28.3% 20.4% 

автомеханичар 2.1%   1.6% 

кројач   6.5% 1.6% 

други меки вештини 5.5% 8.7% 6.3% 

сметководство 6.9% 4.3% 6.3% 

Друго 30.3% 28.3% 29.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 84. Кои се најпосетувани/ најпопуларни курсеви за образование за возрасни во Вашиот 
регион во моментов? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои се најпосетувани/ најпопуларни 
курсеви за образование за возрасни 
во Вашиот регион во моментов? 

фризер/ шминкер 8.3% 4.4% 6.3% 

странски јазици 63.0% 45.7% 54.2% 

ИКТ 6.6% 8.5% 7.6% 

готвач/ келнер .7% .3% .5% 

медицинска сестра/ 
негувателка/care 

.7%   .3% 

други меки вештини .3% .3% .3% 

Друго 5.3% 9.5% 7.4% 

Не знам 15.2% 31.2% 23.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 85. Кои се најпосетувани/ најпопуларни курсеви за образование за возрасни во Вашиот регион во 
моментов? * Регион/ општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ општината     

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 години Кои се најпосетувани/ 
најпопуларни курсеви за 
образование за возрасни во 
Вашиот регион во моментов? 

фризер/ шминкер 11.3% 3.4% 7.4% 

странски јазици 62.1% 42.4% 52.5% 

ИКТ 7.3% 8.5% 7.9% 

други меки вештини .8%   .4% 

Друго 6.5% 12.7% 9.5% 

Не знам 12.1% 33.1% 22.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Кои се најпосетувани/ 
најпопуларни курсеви за 
образование за возрасни во 
Вашиот регион во моментов? 

фризер/ шминкер 8.2% 6.2% 7.1% 

странски јазици 69.4% 49.5% 58.8% 

ИКТ 4.7% 13.4% 9.3% 

готвач/ келнер 1.2% 1.0% 1.1% 

медицинска сестра/ 
негувателка/care 

1.2%   .5% 

други меки вештини   1.0% .5% 

Друго 5.9% 8.2% 7.1% 

Не знам 9.4% 20.6% 15.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Кои се најпосетувани/ 
најпопуларни курсеви за 
образование за возрасни во 
Вашиот регион во моментов? 

фризер/ шминкер 4.3% 3.9% 4.1% 

странски јазици 58.5% 46.1% 52.0% 

ИКТ 7.4% 3.9% 5.6% 

готвач/ келнер 1.1%   .5% 

медицинска сестра/ 
негувателка/care 

1.1%   .5% 

Друго 3.2% 6.9% 5.1% 

Не знам 24.5% 39.2% 32.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои се најпосетувани/ 
најпопуларни курсеви за 
образование за возрасни во 
Вашиот регион во моментов? 

фризер/ шминкер 8.3% 4.4% 6.3% 

странски јазици 63.0% 45.7% 54.2% 

ИКТ 6.6% 8.5% 7.6% 

готвач/ келнер .7% 
0.0031546 

.5% 

медицинска сестра/ 
негувателка/care 

.7%   .3% 

други меки вештини .3% 
0.0031546 

.3% 

Друго 5.3% 9.5% 7.4% 

Не знам 15.2% 31.2% 23.4% 

Вкупно 
100% 100% 100% 
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Табела/ графикон  86. Кои се најпосетувани/ најпопуларни курсеви за образование за возрасни во 
Вашиот регион во моментов? * Регион/ општина * Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    

Град/ село   Регион/ општина 

Вкупно   Југоисточен Полошки 

Град фризер/ шминкер 5.6% 4.6% 5.1% 

странски јазици 63.8% 45.9% 54.8% 

ИКТ 8.7% 8.7% 8.7% 

готвач/ келнер .5% .5% .5% 

медицинска сестра/ негувателка/care .5%   .3% 

други меки вештини .5% .5% .5% 

Друго 5.6% 7.1% 6.4% 

Не знам 14.8% 32.7% 23.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Село фризер/ шминкер 13.1% 4.1% 8.3% 

странски јазици 61.7% 45.5% 53.1% 

ИКТ 2.8% 8.3% 5.7% 

готвач/ келнер .9%   .4% 

медицинска сестра/ негувателка/care .9%   .4% 

Друго 4.7% 13.2% 9.2% 

Не знам 15.9% 28.9% 22.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно фризер/ шминкер 8.3% 4.4% 6.3% 

странски јазици 63.0% 45.7% 54.2% 

ИКТ 6.6% 8.5% 7.6% 

готвач/ келнер .7% .3% .5% 

медицинска сестра/ негувателка/care .7%   .3% 

други меки вештини .3% .3% .3% 

Друго 5.3% 9.5% 7.4% 

Не знам 15.2% 31.2% 23.4% 

Вкупно 
100% 100% 100% 
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Табела/ графикон 88. Кои вештини треба да ги имаат добрите бизнис менаџери? (прв одговор) * 
Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои вештини треба да 
ги имаат добрите 
бизнис менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.3% 2.5% 2.9% 

аналитички и вештини на делување 21.8% 33.1% 27.6% 

вредности 18.5% 14.8% 16.6% 

способност за работа со други 33.3% 15.8% 24.4% 

лични ставови 13.9% 10.1% 11.9% 

Не знам/ нема одговор 9.2% 23.7% 16.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 89. Кои вештини треба да ги имаат добрите бизнис менаџери? (прв одговор) * Регион/ 
општина *  споредба по возраст 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 
години 

Кои вештини треба 
да ги имаат 
добрите бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.2% .8% 2.1% 

аналитички и вештини на 
делување 

23.4% 35.6% 29.3% 

вредности 13.7% 11.9% 12.8% 

способност за работа со други 36.3% 16.9% 26.9% 

лични ставови 16.1% 12.7% 14.5% 

Не знам/ нема одговор 7.3% 22.0% 14.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 
години 

Кои вештини треба 
да ги имаат 
добрите бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 5.9% 2.1% 3.8% 

аналитички и вештини на 
делување 

12.9% 29.9% 22.0% 

вредности 17.6% 16.5% 17.0% 

способност за работа со други 40.0% 21.6% 30.2% 

лични ставови 18.8% 12.4% 15.4% 

Не знам/ нема одговор 4.7% 17.5% 11.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ 
години 

Кои вештини треба 
да ги имаат 
добрите бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 1.1% 4.9% 3.1% 

аналитички и вештини на 
делување 

27.7% 33.3% 30.6% 

вредности 25.5% 16.7% 20.9% 

способност за работа со други 23.4% 8.8% 15.8% 

лични ставови 6.4% 4.9% 5.6% 

Не знам/ нема одговор 16.0% 31.4% 24.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини треба 
да ги имаат 
добрите бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.3% 2.5% 2.9% 

аналитички и вештини на 
делување 

21.8% 33.1% 27.6% 

вредности 18.5% 14.8% 16.6% 

способност за работа со други 33.3% 15.8% 24.4% 

лични ставови 13.9% 10.1% 11.9% 

Не знам/ нема одговор 9.2% 23.7% 16.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 90. Кои вештини треба да ги имаат добрите бизнис менаџери? (прв одговор) * Регион/ 
општина * споредба според образование 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Образование 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

без 
образован
ие 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

вредности 100.0%   50.0% 

Не знам/ нема одговор   100.0% 50.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

до четврто 
одделение 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

вредности 100.0% 33.3% 50.0% 

Не знам/ нема одговор   66.7% 50.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

завршено 
основно 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини   4.5% 3.4% 

аналитички и вештини на 
делување 

14.3% 25.0% 22.4% 

вредности 21.4% 18.2% 19.0% 

способност за работа со 
други 

21.4% 13.6% 15.5% 

лични ставови 7.1% 4.5% 5.2% 

Не знам/ нема одговор 35.7% 34.1% 34.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

тригодишн
о средно 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини 7.7%   5.9% 

аналитички и вештини на 
делување 

23.1% 37.5% 26.5% 

вредности 19.2% 12.5% 17.6% 

способност за работа со 
други 

19.2%   14.7% 

лични ставови 15.4%   11.8% 

Не знам/ нема одговор 15.4% 50.0% 23.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

четиригод
ишно 
средно 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини 4.4% 2.1% 3.2% 

аналитички и вештини на 
делување 

19.7% 34.7% 27.4% 

вредности 20.4% 16.0% 18.1% 

способност за работа со 
други 

38.0% 13.9% 25.6% 

лични ставови 8.8% 9.0% 8.9% 

Не знам/ нема одговор 8.8% 24.3% 16.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

више 
средно 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини   12.5% 4.3% 

аналитички и вештини на 
делување 

26.7% 50.0% 34.8% 

вредности 13.3% 25.0% 17.4% 

способност за работа со 
други 

33.3%   21.7% 

лични ставови 20.0%   13.0% 

Не знам/ нема одговор 6.7% 12.5% 8.7% 
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Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

факултет Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини 2.4% 2.5% 2.5% 

аналитички и вештини на 
делување 

28.0% 34.2% 31.1% 

вредности 17.1% 12.7% 14.9% 

способност за работа со 
други 

28.0% 20.3% 24.2% 

лични ставови 20.7% 17.7% 19.3% 

Не знам/ нема одговор 3.7% 12.7% 8.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

во 
моментов 
студира на 
факултет 

Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

15.4% 28.6% 22.2% 

вредности 3.8% 7.1% 5.6% 

способност за работа со 
други 

50.0% 28.6% 38.9% 

лични ставови 19.2% 10.7% 14.8% 

Не знам/ нема одговор 11.5% 25.0% 18.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Друго Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

  100.0% 66.7% 

вредности 100.0%   33.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини треба 
да ги имаат добрите 
бизнис менаџери? 
(прв одговор) 

основни научени вештини 3.3% 2.5% 2.9% 

аналитички и вештини на 
делување 

21.8% 33.1% 27.6% 

вредности 18.5% 14.8% 16.6% 

способност за работа со 
други 

33.3% 15.8% 24.4% 

лични ставови 13.9% 10.1% 11.9% 

Не знам/ нема одговор 9.2% 23.7% 16.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 



206 
 

 

  



207 
 

Табела 91. Кои вештини треба да ги имаат добрите бизнис менаџери? (прв одговор) * Регион/ 
општина * Колку досега сте работеле во животот? - споредба 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Колку досега сте работеле во животот? 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

0.5-5 години Кои вештини 
треба да ги 
имаат добрите 
бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.1% 1.2% 2.2% 

аналитички и вештини на 
делување 

22.4% 32.9% 27.3% 

вредности 12.2% 11.8% 12.0% 

способност за работа со други 42.9% 21.2% 32.8% 

лични ставови 13.3% 12.9% 13.1% 

Не знам/ нема одговор 6.1% 20.0% 12.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

6-15 години Кои вештини 
треба да ги 
имаат добрите 
бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.6% 1.9% 2.6% 

аналитички и вештини на 
делување 

15.5% 37.7% 27.9% 

вредности 22.6% 20.8% 21.6% 

способност за работа со други 35.7% 16.0% 24.7% 

лични ставови 19.0% 10.4% 14.2% 

Не знам/ нема одговор 3.6% 13.2% 8.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

16+ години Кои вештини 
треба да ги 
имаат добрите 
бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.4% 3.9% 3.7% 

аналитички и вештини на 
делување 

27.6% 30.3% 28.8% 

вредности 20.7% 13.2% 17.2% 

способност за работа со други 24.1% 13.2% 19.0% 

лични ставови 6.9% 9.2% 8.0% 

Не знам/ нема одговор 17.2% 30.3% 23.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

no answer Кои вештини 
треба да ги 
имаат добрите 
бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

20.0% 66.7% 27.8% 

вредности 26.7%   22.2% 

способност за работа со други 26.7%   22.2% 

лични ставови 26.7% 33.3% 27.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини 
треба да ги 
имаат добрите 
бизнис 
менаџери? (прв 
одговор) 

основни научени вештини 3.2% 2.2% 2.7% 

аналитички и вештини на 
делување 

21.8% 34.4% 28.0% 

вредности 18.7% 15.6% 17.1% 

способност за работа со други 34.2% 16.7% 25.6% 

лични ставови 13.7% 11.1% 12.5% 

Не знам/ нема одговор 8.5% 20.0% 14.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 92. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) 

    Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно основни научени 
вештини 

3 .5 .5 .5 

аналитички и вештини 
на делување 

136 21.9 21.9 22.4 

вредности 31 5.0 5.0 27.4 

способност за работа со 
други 

47 7.6 7.6 35.0 

лични ставови 148 23.9 23.9 58.9 

пари 134 21.6 21.6 80.5 

Не знам/ нема одговор 121 19.5 19.5 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   

 

 

  

.5

21.9

5.0

7.6

23.9

21.6

19.5

Кои вештини се потребни за основање бизнис?

основни научени вештини

аналитички и вештини на 
делување
вредности

способност за работа со 
други
лични ставови

пари
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Табела/ графикон 93. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) * 
Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината    

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Кои вештини се 
потребни за 
основање бизнис? 
(прв одговор) 

основни научени вештини   .9% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

20.8% 23.0% 21.9% 

вредности 3.6% 6.3% 5.0% 

способност за работа со други 5.0% 10.1% 7.6% 

лични ставови 32.0% 16.1% 23.9% 

пари 27.1% 16.4% 21.6% 

Не знам/ нема одговор 11.6% 27.1% 19.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

  

.9%

20.8% 23.0%

3.6%
6.3%5.0%

10.1%

32.0%
16.1%

27.1%

16.4%

11.6%

27.1%

.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Југоисточен Полошки

Кои вештини се потребни за основање бизнис ? -
споредба регион општина

Не знам/ нема одговор

пари

лични ставови

способност за работа со 
други
вредности

аналитички и вештини на 
делување
основни научени вештини
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Табела 94. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) * Регион/ општина *  споредба по 
возраст 

% во рамките на регионот/ општината     

Возраст 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

18-29 години Кои вештини се потребни за 
основање бизнис? (прв 
одговор) 

основни научени 
вештини 

  .8% .4% 

аналитички и вештини 
на делување 

12.1% 25.4% 18.6% 

вредности 5.6% 6.8% 6.2% 

способност за работа 
со други 

7.3% 6.8% 7.0% 

лични ставови 38.7% 12.7% 26.0% 

пари 25.8% 16.9% 21.5% 

Не знам/ нема одговор 10.5% 30.5% 20.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

30-39 години Кои вештини се потребни за 
основање бизнис? (прв 
одговор) 

основни научени 
вештини 

  1.0% .5% 

аналитички и вештини 
на делување 

25.9% 23.7% 24.7% 

вредности   8.2% 4.4% 

способност за работа 
со други 

5.9% 10.3% 8.2% 

лични ставови 30.6% 20.6% 25.3% 

пари 27.1% 11.3% 18.7% 

Не знам/ нема одговор 10.6% 24.7% 18.1% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

40+ години Кои вештини се потребни за 
основање бизнис? (прв 
одговор) 

основни научени 
вештини 

  
0.0098039 

.5% 

аналитички и вештини 
на делување 

27.7% 19.6% 23.5% 

вредности 4.3% 3.9% 4.1% 

способност за работа 
со други 

1.1% 13.7% 7.7% 

лични ставови 24.5% 15.7% 19.9% 

пари 28.7% 20.6% 24.5% 

Не знам/ нема одговор 13.8% 25.5% 19.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини се потребни за 
основање бизнис? (прв 
одговор) 

основни научени 
вештини 

  
0.0094637 

.5% 

аналитички и вештини 
на делување 

20.8% 23.0% 21.9% 

вредности 3.6% 6.3% 5.0% 

способност за работа 
со други 

5.0% 10.1% 7.6% 

лични ставови 32.0% 16.1% 23.9% 

пари 27.1% 16.4% 21.6% 

Не знам/ нема одговор 11.6% 27.1% 19.5% 

Вкупно 
100% 100% 100% 
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Табела 95. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) * Регион/ општина * 
споредба според образование 

% во рамките на регионот/ општината    

Образование 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

без 
образов
ание 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

пари 100.0%   50.0% 

Не знам/ нема одговор   100.0% 50.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

до 
четврто 
одделен
ие 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

  66.7% 50.0% 

пари 100.0%   25.0% 

Не знам/ нема одговор   33.3% 25.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

завршен
о 
основно 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

7.1% 18.2% 15.5% 

вредности   6.8% 5.2% 

способност за работа со други   18.2% 13.8% 

лични ставови 14.3% 4.5% 6.9% 

пари 50.0% 22.7% 29.3% 

Не знам/ нема одговор 28.6% 29.5% 29.3% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

тригоди
шно 
средно 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

15.4% 12.5% 14.7% 

вредности 11.5%   8.8% 

способност за работа со други   12.5% 2.9% 

лични ставови 23.1% 25.0% 23.5% 

пари 38.5% 12.5% 32.4% 

Не знам/ нема одговор 11.5% 37.5% 17.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

четириго
дишно 
средно 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   1.4% .7% 

аналитички и вештини на 
делување 

23.4% 20.1% 21.7% 

вредности 1.5% 6.9% 4.3% 

способност за работа со други 3.6% 7.6% 5.7% 

лични ставови 27.7% 18.8% 23.1% 

пари 29.2% 16.7% 22.8% 

Не знам/ нема одговор 14.6% 28.5% 21.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

више 
средно 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

40.0% 25.0% 34.8% 

вредности 6.7%   4.3% 

способност за работа со други   12.5% 4.3% 

лични ставови 40.0%   26.1% 
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пари 6.7% 37.5% 17.4% 

Не знам/ нема одговор 6.7% 25.0% 13.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

факулте
т 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   1.3% .6% 

аналитички и вештини на 
делување 

19.5% 27.8% 23.6% 

вредности 2.4% 7.6% 5.0% 

способност за работа со други 11.0% 11.4% 11.2% 

лични ставови 42.7% 16.5% 29.8% 

пари 22.0% 11.4% 16.8% 

Не знам/ нема одговор 2.4% 24.1% 13.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

во 
моменто
в 
студира 
на 
факулте
т 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

15.4% 28.6% 22.2% 

вредности 11.5% 3.6% 7.4% 

способност за работа со други 3.8% 7.1% 5.6% 

лични ставови 34.6% 21.4% 27.8% 

пари 15.4% 17.9% 16.7% 

Не знам/ нема одговор 19.2% 21.4% 20.4% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Друго Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

  50.0% 33.3% 

лични ставови 100.0% 50.0% 66.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   .9% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

20.8% 23.0% 21.9% 

вредности 3.6% 6.3% 5.0% 

способност за работа со други 5.0% 10.1% 7.6% 

лични ставови 32.0% 16.1% 23.9% 

пари 27.1% 16.4% 21.6% 

Не знам/ нема одговор 11.6% 27.1% 19.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 96. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) * Регион/ општина * 
Колку досега сте работеле во животот? - споредба 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Колку досега сте работеле во животот? 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

0.5-5 
години 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   1.2% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

17.3% 27.1% 21.9% 

вредности 4.1% 5.9% 4.9% 

способност за работа со 
други 

9.2% 9.4% 9.3% 

лични ставови 29.6% 10.6% 20.8% 

пари 30.6% 17.6% 24.6% 

Не знам/ нема одговор 9.2% 28.2% 18.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

6-15 
години 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   .9% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

21.4% 19.8% 20.5% 

вредности   7.5% 4.2% 

способност за работа со 
други 

4.8% 8.5% 6.8% 

лични ставови 41.7% 18.9% 28.9% 

пари 23.8% 16.0% 19.5% 

Не знам/ нема одговор 8.3% 28.3% 19.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

16+ 
години 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   1.3% .6% 

аналитички и вештини на 
делување 

24.1% 23.7% 23.9% 

вредности 4.6% 6.6% 5.5% 

способност за работа со 
други 

  14.5% 6.7% 

лични ставови 25.3% 22.4% 23.9% 

пари 28.7% 14.5% 22.1% 

Не знам/ нема одговор 17.2% 17.1% 17.2% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Нема 
одговор 

Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

33.3%   27.8% 

вредности 13.3% 33.3% 16.7% 

способност за работа со 
други 

13.3%   11.1% 

лични ставови 20.0% 33.3% 22.2% 

пари 20.0%   16.7% 

Не знам/ нема одговор   33.3% 5.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно основни научени вештини   1.1% .5% 
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Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

аналитички и вештини на 
делување 

21.5% 23.0% 22.2% 

вредности 3.5% 7.0% 5.2% 

способност за работа со 
други 

5.3% 10.4% 7.8% 

лични ставови 31.3% 17.4% 24.5% 

пари 27.5% 15.9% 21.8% 

Не знам/ нема одговор 10.9% 25.2% 17.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела 97. Кои вештини се потребни за основање бизнис? (прв одговор) * Регион/ општина * 
Град/ село - споредба 

% во рамките на регионот/ 
општината     

Град/ село 

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Град Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   1.0% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

21.4% 19.9% 20.7% 

вредности 3.6% 6.6% 5.1% 

способност за работа со 
други 

6.1% 11.2% 8.7% 

лични ставови 36.7% 16.3% 26.5% 

пари 21.9% 13.8% 17.9% 

Не знам/ нема одговор 10.2% 31.1% 20.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Село Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   .8% .4% 

аналитички и вештини на 
делување 

19.6% 28.1% 24.1% 

вредности 3.7% 5.8% 4.8% 

способност за работа со 
други 

2.8% 8.3% 5.7% 

лични ставови 23.4% 15.7% 19.3% 

пари 36.4% 20.7% 28.1% 

Не знам/ нема одговор 14.0% 20.7% 17.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

Вкупно Кои вештини се 
потребни за основање 
бизнис? (прв одговор) 

основни научени вештини   .9% .5% 

аналитички и вештини на 
делување 

20.8% 23.0% 21.9% 

вредности 3.6% 6.3% 5.0% 

способност за работа со 
други 

5.0% 10.1% 7.6% 

лични ставови 32.0% 16.1% 23.9% 

пари 27.1% 16.4% 21.6% 

Не знам/ нема одговор 11.6% 27.1% 19.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 98. Колку се важни комуникациските вештини на работното место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не се важни 3 .5 .5 .5 

не се важни 1 .2 .2 .6 

неутрален став 41 6.6 6.6 7.3 

важни се 67 10.8 10.8 18.1 

многу се важни 508 81.9 81.9 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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10.0

20.0

30.0

40.0
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70.0

80.0

90.0

воопшто не се 
важни

не се важни неутрален став важни се многу се важни

Колку се важни комуникациските вештини на 
работното место?
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Табела/ графикон 99. Колку е важна способноста за донесување одлуки на работното 
место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 5 .8 .8 .8 

не е важна 6 1.0 1.0 1.8 

неутрален став 57 9.2 9.2 11.0 

важна е 124 20.0 20.0 31.0 

многу е важна 428 69.0 69.0 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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10.0
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

воопшто не е 
важна

не е важна неутрален став важна е многу е важна

Колку е важна сособноста за донесување одлуки на 
работното место?
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Табела/ графикон 100. Колку е важна способноста за критично размислување на работното 
место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 3 .5 .5 .5 

не е важна 12 1.9 1.9 2.4 

неутрален став 82 13.2 13.2 15.6 

важна е 148 23.9 23.9 39.5 

многу е важна 375 60.5 60.5 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

3 12 82 148 375

воопшто не е 
важна

не е важна неутрален став важна е многу е важна

Колку е важна способноста за критичко 
размислување на работното место?
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Табела/ графикон 101. Колку е важна способноста за решавање проблеми на работното 
место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 6 1.0 1.0 1.0 

не е важна 8 1.3 1.3 2.3 

неутрален став 57 9.2 9.2 11.5 

важна е 121 19.5 19.5 31.0 

многу е важна 428 69.0 69.0 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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70.0

80.0

воопшто не е 
важна

не е важна неутрален став важна е многу е важна

Колку е важна способноста за решавање проблеми на 
работното место?
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Табела/ графикон 102. Колку е важна способноста за тимска работа на работното место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 3 .5 .5 .5 

не е важна 5 .8 .8 1.3 

неутрален став 41 6.6 6.6 7.9 

важна е 89 14.4 14.4 22.3 

многу е важна 482 77.7 77.7 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Колку е важна способноста за тимска работа на работното 
место?
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Табела/ графикон 103. Колку е важна самоконтролата на работното место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 5 .8 .8 .8 

не е важна 5 .8 .8 1.6 

неутрален став 43 6.9 6.9 8.5 

важна е 98 15.8 15.8 24.4 

многу е важна 469 75.6 75.6 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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воопшто не е важна не е важна неутрален став важна е многу е важна

Колку е важна самокотролата на работното место?
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Табела/ графикон 104. Колку е важна способноста за преземање иницијативи на работното 
место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 2 .3 .3 .3 

не е важна 10 1.6 1.6 1.9 

неутрален став 65 10.5 10.5 12.4 

важна е 122 19.7 19.7 32.1 

многу е важна 421 67.9 67.9 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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воопшто не е важна не е важна неутрален став важна е многу е важна

Колку е важна способноста за превземање иницијативи на 
работното место?
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Табела/ графикон 105. Колку е важна лојалноста на работното место? 

  Зачестеност Процент 
Валиден 
процент 

Кумулативен 
процент 

Валидно воопшто не е важна 6 1.0 1.0 1.0 

не е важна 2 .3 .3 1.3 

неутрален став 40 6.5 6.5 7.7 

важна е 71 11.5 11.5 19.2 

многу е важна 501 80.8 80.8 100.0 

Вкупно 620 100.0 100.0   
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Колку е важна лојалноста на работното место 
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Табела/ графикон 106. Важност на избраните меки вештини (средна вредност) 

Mean  
Колку се важни комуникациските вештини на работното место? 4.74 

Колку е важна способноста за донесување одлуки на работното место? 4.55 

Колку е важна способноста за критично размислување на работното место? 4.42 

Колку е важна способноста за решавање проблеми на работното место? 4.54 

Колку е важна способноста за тимска работа на работното место? 4.68 

Колку е важна самоконтролата на работното место? 4.65 

Колку е важна способноста за преземање иницијативи на работното место? 4.53 

Колку е важна лојалноста на работното место? 4.71 

 

 

  

4.74

4.55

4.42

4.54

4.68

4.65

4.53

4.71

4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 4.75 4.80

Колку се важни комуникациските вештини на 
работното место?

Колку е важна способноста за донесување одлуки на 
работното место?

Колку е важна способноста за критично размислување 
на работното место?

Колку е важна способноста за решавање проблеми на 
работното место?

Колку е важна способноста за тимска работа на 
работното место?

Колку е важна самоконтролата на работното место?

Колку е важна способноста за преземање иницијативи 
на работното место?

Колку е важна лојалноста на работното место?
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Табела/ графикон 107. Колку се важни комуникациските вештини на работното место? 
* Регион/ општина - споредба 

% во рамките на 
регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку се важни 
комуникациските 
вештини на 
работното место? 

воопшто не се важни   .9% .5% 

не се важни .3%   .2% 

неутрален став 7.3% 6.0% 6.6% 

важни се 8.9% 12.6% 10.8% 

многу се важни 83.5% 80.4% 81.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 108. Колку е важна способноста за донесување одлуки на работното 
место? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ 
општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за 
донесување одлуки на работното 
место? 

воопшто не е 
важна 

  1.6% .8% 

не е важна   1.9% 1.0% 

неутрален став 6.3% 12.0% 9.2% 

важна е 15.5% 24.3% 20.0% 

многу е важна 78.2% 60.3% 69.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

1.6%
1.9%6.3%

12.0%

15.5%

24.3%

78.2%

60.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Југоисточен Полошки

многу е важна
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воопшто не е важна
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Табела/ графикон 109. Колку е важна способноста за критично размислување на работното место? 
* Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за критично 
размислување на работното место? 

воопшто не е 
важна 

.3% .6% .5% 

не е важна 1.3% 2.5% 1.9% 

неутрален став 11.9% 14.5% 13.2% 

важна е 14.5% 32.8% 23.9% 

многу е важна 71.9% 49.5% 60.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

.3% .6%1.3% 2.5%
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Колку е важна способноста за критично размислување на 
работното место?

многу е важна

важна е

неутрален став

не е важна

воопшто не е важна
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Табела/ графикон 110. Колку е важна способноста за решавање проблеми на работното место? * 
Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за решавање 
проблеми на работното место? 

воопшто не е важна .7% 1.3% 1.0% 

не е важна .3% 2.2% 1.3% 

неутрален став 8.6% 9.8% 9.2% 

важна е 12.2% 26.5% 19.5% 

многу е важна 78.2% 60.3% 69.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Колку е важна способноста за решавање на проблеми на 
работното место? 
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важна е

неутрален став

не е важна

воопшто не е 
важна
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Табела/ графикон 111. Колку е важна способноста за тимска работа на работното место? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за тимска 
работа на работното место? 

воопшто не е важна   .9% .5% 

не е важна .3% 1.3% .8% 

неутрален став 7.6% 5.7% 6.6% 

важна е 9.9% 18.6% 14.4% 

многу е важна 82.2% 73.5% 77.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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воопшто не е важна



234 
 

Табела/ графикон 106. Важност на избраните меки вештини (средна вредност) 

Mean  
Колку се важни комуникациските вештини на работното место? 4.74 

Колку е важна способноста за донесување одлуки на работното место? 4.55 

Колку е важна способноста за критично размислување на работното место? 4.42 

Колку е важна способноста за решавање проблеми на работното место? 4.54 

Колку е важна способноста за тимска работа на работното место? 4.68 

Колку е важна самоконтролата на работното место? 4.65 

Колку е важна способноста за преземање иницијативи на работното место? 4.53 

Колку е важна лојалноста на работното место? 4.71 
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работното место?

Колку е важна способноста за донесување одлуки на 
работното место?

Колку е важна способноста за критично размислување 
на работното место?

Колку е важна способноста за решавање проблеми на 
работното место?

Колку е важна способноста за тимска работа на 
работното место?

Колку е важна самоконтролата на работното место?

Колку е важна способноста за преземање иницијативи 
на работното место?

Колку е важна лојалноста на работното место?
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Табела/ графикон 107. Колку се важни комуникациските вештини на работното место? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку се важни комуникациските вештини 
на работното место? 

воопшто не се 
важни 

  .9% .5% 

не се важни .3%   .2% 
неутрален став 7.3% 6.0% 6.6% 

важни се 8.9% 12.6% 10.8% 
многу се важни 83.5% 80.4% 81.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 108. Колку е важна способноста за донесување одлуки на работното место? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за донесување 
одлуки на работното место? 

воопшто не е важна   1.6% .8% 

не е важна   1.9% 1.0% 

неутрален став 6.3% 12.0% 9.2% 

важна е 15.5% 24.3% 20.0% 

многу е важна 78.2% 60.3% 69.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 109. Колку е важна способноста за критично размислување на работното 
место? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за критично 
размислување на работното место? 

воопшто не е 
важна 

.3% .6% .5% 

не е важна 1.3% 2.5% 1.9% 
неутрален став 11.9% 14.5% 13.2% 

важна е 14.5% 32.8% 23.9% 
многу е важна 71.9% 49.5% 60.5% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Колку е важна способноста за критично размислување на 
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не е важна

воопшто не е важна
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Табела/ графикон 110. Колку е важна способноста за решавање проблеми на работното место? * 
Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за решавање 
проблеми на работното место? 

воопшто не е важна .7% 1.3% 1.0% 
не е важна .3% 2.2% 1.3% 
неутрален став 8.6% 9.8% 9.2% 

важна е 12.2% 26.5% 19.5% 
многу е важна 78.2% 60.3% 69.0% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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работното место? 

многу е важна

важна е

неутрален став

не е важна



239 
 

Табела/ графикон 111. Колку е важна способноста за тимска работа на работното место? * Регион/ 
општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за тимска 
работа на работното место? 

воопшто не е важна   .9% .5% 

не е важна .3% 1.3% .8% 

неутрален став 7.6% 5.7% 6.6% 

важна е 9.9% 18.6% 14.4% 

многу е важна 82.2% 73.5% 77.7% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

  

.9%.3% 1.3%
7.6% 5.7%

9.9%

18.6%

82.2%

73.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Југоисточен Полошки

Колку е важна способноста за тимска работа на работното место?

многу е важна

важна е

неутрален став

не е важна
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Табела/ графикон 112. Колку е важна самоконтролата на работното место? * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна самоконтролата на 
работното место? 

воопшто не е важна .3% 1.3% .8% 
не е важна .7% .9% .8% 
неутрален став 7.6% 6.3% 6.9% 

важна е 13.2% 18.3% 15.8% 
многу е важна 78.2% 73.2% 75.6% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 113. Колку е важна способноста за преземање иницијативи на работното 
место? * Регион/ општина - споредба 

% во рамките на регионот/ општината     
    Регион/ општина 

Вкупно     Југоисточен Полошки 

Колку е важна способноста за 
преземање иницијативи на работното 
место? 

воопшто не е важна .3% .3% .3% 
не е важна .7% 2.5% 1.6% 
неутрален став 9.2% 11.7% 10.5% 

важна е 15.5% 23.7% 19.7% 
многу е важна 74.3% 61.8% 67.9% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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Табела/ графикон 114. Колку е важна лојалноста на работното место? * Регион/ општина - 
споредба 

% во рамките на регионот/ општината     

  

Регион/ општина 

Вкупно Југоисточен Полошки 

Колку е важна лојалноста на работното 
место? 

воопшто не е 
важна 

1.0% .9% 1.0% 

не е важна .3% .3% .3% 
неутрален став 6.9% 6.0% 6.5% 

важна е 8.9% 13.9% 11.5% 
многу е важна 82.8% 78.9% 80.8% 

Вкупно 100.0% 100.0% 100.0% 
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