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Кратенки 

АРС – Анкета за работната сила 

АВРСМ – Агенција за вработување на Република Северна Македонија 

БДП – Бруто домашен производ 

ДЗС – Државен завод за статистика 

ДИТ - Државен инспекторат за труд 

ДПИ - Државната пазарна инспекција  

ЛЕСС - Локални економско-социјални совети 

ММП – Микро и мали претпријатија 

МСП – Мали и средни претпријатија  

МТСП – Министерство за труд и социјална политика 

МЕ – Министерство за економија 

АППРСМ- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна 
Македонија 

МФ – Министерство за финансии, 

МИОА – Министерство за информатичко општество и администрација 

КЗПВРСМ – Кабинет на заменик на претседател  на Владата на Република Северна 
Македонија за економски прашања, координација со економскте ресори и инвестиции  

МЗШВ – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

НБРСМ – Народна Банка на Република Северна Македонија 

ОРМ - Организација на работодавачи на Македонија 

УЈП - Управа за јавни приходи  

ЗЕЛС – Заедница на единици на локалната самоуправа 

ЦРРСМ – Централен регистар на Република Северна Македонија 

ЕСС – Економско социјален совет 

МОТ – Меѓународна организација на трудот 

ГИЗ – Германско друштво за меѓународна соработка  
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Стратешка цел 1: Унапредување на процесот на мерење, следење и   детектирање на неформалната економија 
 

Исход: Подобрен статистички систем и зголемен капацитет на носителите на економската и социјалната политика за редовно следење 

и детектирање на неформалната економија 

 

Активност  Индикатор за реализација  Временска рамка 

Фискални 

импликации  (во 

000 денари) 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

институции 

1. Развој, собирање и следење на различни 
статистички податоци и показатели за 
актерите во неформалната економија (ДЗС, 

согласно податоците од АРС и Национални 
сметки; инспекциските служби согласно 
спроведени инспекции според Закон за 
работни односи, Закон за забрана и 

спречување на вршење на нерегистрирана 
дејност; Законот за техничка инспекција, 
Законот за надзор на пазарот, Законот за 
Државниот пазарен инспекторат и сл., 

согласно со контроли на деловни субјекти и 
утврдени нерегистрирани субјекти). 

- развиени индикатори за следење на 
неформалната економија 
-објавени индикатори за големината 

на неформалната економија 

Втор квартал 

2021 

61.500  
ИПА Проект  

УНДП 

-ДЗС 
-ДИТ 
-УЈП 

-ДПИ 
-МТСП 
-МФ 
-ЦУ 

2. МТСП, во соработка со ДЗС, ДИТ, УЈП, 
ДПИ и други Инспекциски служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) подготвува годишни извештаи 
за обемот и карактеристиките на 

неформалната економија, по 
имплементација на активноста 1 од овој 
план. Годишни извештаи за особеностите на 
неформалната економија во одделни 

специфични дејности (најмалку една 

- подготвени извештаи за 
имплементација на Акцискиот план 
со вклучени особеностите на 
неформалната економија во одделни 

специфични дејности 

  

2021-2022 

 

Дел  ИПА Проект 
од активноста 1 
УНДП 

МТСП 
ДЗС 
ДИТ 
УЈП 

ДПИ 
МФ 
ЦУ 
Социјални 

партнери 
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економска дејност годишно, согласно 
препораките на Координативното тело). 
 

(Организации на 
работодавачи и 
Синдикати) 
Стопански 

комори 
(Стопанска 
комора, Сојуз на 
стопански 

комори, 
Стопанска 
комора на 
северо-западна 

Македонија)  
3. Извештај  од спроведена анкета за 

откривање на причините за мотивација за 
учество во сивата економија 

- подготвен извештај од 

спроведената анкета 

 

Трет квартал 

2021 

УНДП МФ 

ЦУ 
УЈП 

ДЗС 

4. Јакнење на ресурсите во инспекциските 
служби преку годишен пораст на бројот на 

инспектори вработени во инспекциските 
служби (со фокус на ДИТ и ДПИ ) 

- зголемен бројот на вработени во 
инспекциските служби 

Четврт квартал 

2021 

/ Инспекциски 
совет 

МФ 
УЈП 
ЦУ  

5. Организирaње на програма за обучување 
на нови инспектори и спроведување на 
обуки, вклучително и обуки за е-трговија 

- Спроведени обуки на постојни и 
нови инспектори 

Четврт квартал 

2021 

ИПА Проект 

 

  УСАИД 

Инспекциски 
совет 
МФ 

ДИТ 
ДПИ  
УЈП 
ЦУ и  

Стопански 
комори  
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(Стопанска 
комора, Сојуз на 
стопански 
комори, 

Стопанска комора 
на северо-западна 
Македонија)  

6. Таргетирани образовни кампањи за 
специфични области во царинското 
работење: 
 - Поголемо запознавање на сите државни 

органи и инспекторати за значењето на 

меѓу-институционалната соработка, 

особено меѓу инспекциските служби и 

органите за спроведување на законите; 

-Обука за принципи и методи на царинско 

вреднување; 

- Обука за трансферни цени; 

- Обука за меѓународни финансиски текови 

- број на обучени службеници 

- обуки на царински инспектори за 

принципите и методите на царинско 

вреднување  

- Обуки на царински и даночни 

инспектори за трансферни цени  

- Обуки на  царински и даночни 
инспектори за меѓународни 
финансиски текови 

Четврт квартал 

2021-2022 

/ МФ 
ЦУ 
УЈП 
МЕ 
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7. Обуки на инспекторатите за користење на 
Е-инспектор 

- обучени инспектори за користење 
на Е-инспектор 

2021  УСАИД Инспекциски 
совет 
ДУИ 
ДИТ 

МИОА 
ЦУ 
МФ 
ДПИ 

Стопански 
комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 

стопански 
комори, 
Стопанска 
комора на северо-

западна 
Македонија)  

8.Лансирање на Е-инспектор платформата 
со сите поврзани инспекторати 

-воспоставен модул за дигитален 
преглед и следење на случаи како 
дел од сивата економија 

 2022 УСАИД Инспекциски 
совет 
ДУИ 
ДИТ 

МИОА 
ЦУ 
МФ 
ДПИ 

Стопански 
комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 

стопански 
комори, 
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Стопанска 
комора на 
северо-западна 
Македонија)  

9.Подобрување на ефикасноста на 
инспекциските служби преку санкции 
поврзани со неформални активности 
(неформални вработувања, нерегистрирана 
дејност и др.), утврдени од страна на 

надлежните Инспекциски служби (ДИТ, 
ДПИ )  

- бројот на изречени санкции 
поврзани со неформалните 
активности 

2021- 2022 / ДПИ  
ДИТ 
 

 

     

10. Креирање на листа на санкции поврзани 
со неформални активности (неформални 
вработувања, нерегистрирана дејност и др.), 
утврдени од страна на надлежните 

Инспекциски служби (ДИТ, ДПИ, УЈП ) и 
УЈП 

-имплементирање на санкции во 
регулатива 

Трет квартал 

2021 

/ УЈП 
МФ 
УФП 
УФР 

МВР 
ДПИ 
Инспекциски 

совет 

 
 

11.Анализа и ревидирање на постоечки 
формулари за пријавување на сива 
економија 

-ревидирани и подобрени формулари 
за пријавување на сива економија 

Втор квартал 

2021 

/ УЈП 
МФ 
УФП 

УФР 
МВР 

12. Надоградување на регистри за увид на 
легални субјекти и даночни обврзници со 

-надополнети регистри и воведување 
на редовна годишна проверка од 
страна на МФ 

Четврт  квартал, 

2021 

/ МФ 
УЈП 
УФП 
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дополнителни информации кои се од корист 
на инспекторите. 

ЦУ 

13. Почеток на примена на редовно 
користење на техники за спарување на 
податоци (Data Mining) - следење од 
почеток на примена и редовно користење на 

техники за спарување на податоци 

-Изработка на официјални листи на 

физички лица кои увезуваат стоки 

како физички лица, во редовна 

постапка и преку пошта 

- Изработка на официјални листи на 

физички лица кои увезуваат 

патнички автомобили  

-изработени регистри на извозници 
на земјоделски производи 

Четврт квартал, 

2021 

/ МФ 
ЦУ 

14. Значително подобрување на надворешно 
трговската статистика и надминување на 
разликите во статистичките податоци  

- Изработка на mirror статистика со 
земјите каде имаме најголема 
разлика во податоците 
-  

Втор квартал, 

2022 

/ МФ  
Стопански 
комори  
(Стопанска 

комора, Сојуз на 
стопански 
комори, 
Стопанска комора 

на северо-западна 
Македонија)  
ЦУ 
ДЗС 

15. Изработка на нови упатства за 

прикажување на мерките и активностите 

-изработени нови упатства од сите 

инволвирани институции 

Втор квартал 

2021 

 Стопански 

комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 
стопански 

комори, 
Стопанска комора 
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на северо-западна 
Македонија)  
ЦУ 
МФ 

 
16.Воведување идентификациони картички 

за работници во одредени сектори 
(земјоделство, градежништво, 
угостителство, и тн.) 

- воведени идентификациони 

картички  

Трет квартал 

2022 

Дел  ИПА Проект 

од активност 1 

МТСП 

МЕ  
МФ 
Социјални 
партнери 

(Организации на 
работодавачи и 
синдикати) 
Во соработка со  

Инспекциски 
служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) 
 

17. Зголемување на ефикасноста на 

инспекторските служби преку следење на 
износ на наплатени казни врз основа на 
утврдени прекршоци поврзани со 
неформална вработеност и нерегистрирана 

дејност 

- износ на наплатени казни 2021-2022 / ДИТ  

ДПИ 

18. Воспоставање на  систем за соработка  

на институциите во областа на 
неформалната економија (на национално и 
на локално ниво), на две нивоа: 
-електронско прибирање и размена на 

статистички податоци за неформалноста 
(ДЗС, ДИТ, УЈП, ДПИ, АВРМ, ЦРМ  

- воспоставен методологија и 

процедури за размена / вкрстување и 
обработка на податоците  
- обезбедување на техничка 
поддршка за развој на ИТ платформа 

и  
-обуки за вкрстување и обработка на 
податоците 

Прв квартал 

2022 

Дел  ИПА Проект 

од активноста 1 

ДЗС и МТСП во 

соработка со:  
ДИТ,  
УЈП,  
ДПИ 

МТСП 
АВРСМ 
ЦРРСМ 
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останати Инспекциски служби (ДИТ, ,ДПИ, 
УЈП )), и доставување на истите до МТСП 
 

НБРСМ 
социјални 
партнери 
(Организации на 

работодавачи и 
синдикати) 

19. Да се направи предлог пилот проект за 
воведување на систем за субвенции за 
домаќинствата кои ангажираат 
регистрирани работници кои обезбедуваат 

услуги за поправка и реновирање на домот.  
 

- број на новорегистрирани 
работници кои обезбедуваат услуги 
за поправка и реновирање на домо; и  
- број на домаќинства кои добиле 

субвенција.  

Прв квартал 2022  
 

 МФ  
УЈП 
МТСП 
МЕ 

Занаетчиска 
комора на Град 
Скопје 
  

20. Анализа на секторите/дејностите во кои 

сивата економија е најмногу застапена.  
 

-  спроведено истражување на 

идентификуваните сектори/дејности 
(лични услуги,услуги во 
домаќинствата,угостителството и 
туризам) во кои сивата економија е 

најмногу застапена и  
- број на неформално вработени  

Прв  квартал 2022 

 

 МФ  

УЈП  
УФР  
МЕ  
Финансиска 

полиција  
ЦУ  
МТСП  

  
21. Предлози и стимулативни мерки за 
формализација на сивата економија во 

идентификуваните сектори (по 
имплементација на активноста 1.2.1 од овој 
план).  
 

- број на предлози и мерки за 
формализација на сивата економија;  
- степен на реализација на мерките; 

и  
- намалување на обемот на сивата 
економија во идентификуваните 
сектори.  

Четврт квартал 
2022  
 

 МФ  
УЈП  
УФР  

МЕ  
Финансиска 
полиција  
ЦУ  

МТСП  
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22.Промовирање на силна стабилна 
сметководствена професија преку 
донесување на нов Закон за вршење на 
сметководствени работи 

- директно промовирање на силна и 
стабилна сметководствена 
професија и 
- индиректно учество во борбата 

против сивата економија во сите 
други сектори од стопанството, 
преку донесување на нов Закон за 
сметководствени работи. 

Четврт квартал 
2021 

 МФ 
КОС  
 

23. Измени на Закон за поштенските 
услуги. 

- изменет Закон за поштенските 
услуги. 

Четврт квартал 
2021 

 МФ 
УЈП 

Агенција за 
пошти 

24. Измена на постојни закони или 
донесување на нов Закон за 
административна соработка, во насока на 

имплементација на одредбите поврзани со 
дигиталната економија во  согласност со 
предлозите на директивите на ЕУ (DAC7) и 
препораките на ОЕЦД за дигиталната 

економија.  
 
 

- нов Закон за административна 
соработка, согласно новите 
предлози за измени и дополнувања 

на Директивата за административна 
соработка во областа на директните 
даноци  
(DAC7) или  

- развиени и подготвени одредби 
поврзани со дигиталната економија, 
во согласност со предлозите на 
Директивите на ЕУ (DAC7) и 

препораките на ОЕЦД за 
дигиталната економија.  

Втор квартал 2022  МФ  
УЈП  

 
 
Стратешка цел 2: Подобро деловното окружување за основање раст и  развој на компаниите  
 

Исход: Квалитетното деловно окружување нуди бројни придобивки за формалните бизниси и работници  
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Активност  Индикатор за реализација  
Временска 

рамка 

Фискални 

импликации  

(во 000 денари) 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

институции 

1.  Подготовка на Закон за работните односи - подготвен закон 
 

2021-2022 / МТСП 
Социјални 

партнери 
(Организации на 
работодавачи и 
синдикати) 

 

2.Подготовка на подзаконски акти за имплементација на 
Законот за работните однос 

- подготвени подзаконски акти  2022 / МТСП 
Социјални 
партнери 
(Организации на 

работодавачи и 
синдикати) 
 

3. Реализирање на информативни средби  (кампања) за 
доследна имплементација на Законот за работните односи  

- реализирани 3 средби со 
засегнати страни 

2022 / МТСП 
Социјални 
партнери 

(Организации на 
работодавачи и 
Синдикати) 
 

Стопански 
комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 

стопански 
комори, 
Стопанска комора 
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на северо-западна 
Македонија) 
МОТ 

4.Воспоставување на  е-систем/портал за регистрирање на 

сезонски работници  

 

- воспоставен е-систем-портал Четврт 
квартал 2022 

/ МТСП 
ГИЗ 

5. Поедноставување на регулативата за микро и мали 

претпријатија (согласно првична анализа на трошоците од 
формалност на ММП) и препорака на една од две опции: 
- ,  
- Намалување на административниот товар и трошоците за 

ММП кои произлегуваат од постојната законска 
регулатива (Закон за работни односи, Закон за трговски 
друштва, и тн.) 

-анализа на постојното 

законодавството 

-предложени  измени или 
донесен нов Закон 

Втор 

квартал 2022 

/ МЕ 

Инспекциски 
служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) 

     

6.Воспоставање регистар (електронски портал) на неданочни 
јавни давачки за компаниите  

- воспоставен регистар 2021-2022 / МИОА 
МЕ 
Стопански 

комори 
(Стопанска 
комора, Сојуз на 
стопански 

комори, 
Стопанска 
комора на северо-
западна 

Македонија)  
Социјални 
партнери 
(оранизации на 

работодавачи и 
синдикати) 
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7. Креирање на систематско решение за детектирање на 
нерегистрирани продавачи на социјални медиуми и преку веб 
страни и креирање сет на мерки за справување и спречување 

- забранети-блокирани 
детектирани профили на 
социјални мрежи 
 

Трет квартал 
од 2021 

/ МФ 
УЈП 

8. Креирање на едукативна програма за внесување во системот 
на детектираните нерегистрирани е-продавачи 

Број на лица кои добиле 
советодавни услуги и број на 

нови регистрирани правни 
субјекти 

Прв квартал 
од 2021 

/ ДПИ 
ЦУ 

9. Воведување на нови технологии за скенирање на пратки 
наменети за е-трговија 

- воведени скенери за pre-
arrival 

 
Континуиран
о 

/ МФ 
УЈП 
ЦУ 

Агенција за 
пошти 

10. Зголемена контрола на производи/добра наменети за е-
трговија 
  

- Модернизирани процеси за 
подобро регулирање и 
контрола на е-трговија  

-  

Втор  
квартал од 
2022 

/ МФ 
УЈП 
ЦУ 

11.Анализа на странски искуства и изработка на План за е-

фискализација 

-изработен план за е-

фискализација 

2021-2022 
/ 

МФ 

УЈП 

12. Креирање на предлог за сервис со механизам за 
поврзување на е-трговци со системот на УЈП 

Креиран предлог за механизам 

за поврзување на е-трговци со 
системот на УЈП 

2021-2022 

/ 
МФ 
УЈП 

13. Развој на сервис за поврзување на е-трговците со 

системот на УЈП, пилотирање и негово пуштање во употреба 

-Воспоставен функционален 
сервис за поврзување 
- 

2021-2022 
/ 

МФ 
УЈП 
 

14. Детална анализа  на оправданоста за укинување/менување 
на парафискални давачки (пример, здравје и безбедност при 
работа, фирмарина, локални давачки, елаборати за заштита на 

животна средина, означување на храна, хасап систем, 
санитарни прегледи, дезинфекција и дератизацијa и тн.) 

- детална анализа 
парафискални давачки 
-предлог за укинување или 

менување на непотребни 
парафискални давачки 

2022 300.000 EU 
(18.450.000 
ден.) 

Буџет на МЕ 

МЕ 
КЗПВРСМ 
ЗЕЛС 

Стопански 
комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 
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стопански 
комори, 
Стопанска 
комора на северо-

западна 
Македонија) 
Социјални 
партнери 

(Организации на 
работодавачи и 
синдикати) 

15. Воведување на нови електронски услуги на државните 
институции за намалување на административниот товар кон 
компаниите. 

-воведени нови електронски 
услуги   
-развиена интернет база на 

податоци 

2021-2022 ИПА 2017 
 

МИОА 
КЗПВРСМ 
МЕ 

16. Намалување на  учеството на готовинските трансакции во 
вкупниот промет и имплементација на Законот за спречување 
на перење пари и финансирање на тероризам 

 - намалени готовинските 
трансакции 

2019-2023 /  НБРСМ 
УЈП 
МФ 

17. Анализа на странски искуства за решавање на 
трансфер на пари при откупнина од доставувач на 
пратки 
 

-изработка на детален план за 
сузбивање на трансфер на пари во 
кеш по откуп на пратки 

2021-2022 /  УЈП 
-МФ 

18. Задолжително воведување на трансфер на пари 
од откупнина преку трансакциска сметка или 

фактура на податоците од заведениот испраќач 
 
 

-број на трансакции при извршен 
откуп од страна на поштите кон 

испраќачите 

2021-2022 / УЈП 
МФ 

Агенција за 
пошти 

19. Вклучување  на локалната самоуправа во 
формализација на неформалната економија  

- Број на локални/регионални  
развојни планови кои вклучуваат 
мерки и активности поврзани со 
неформалната економија 

 

2021-2022 / ЗЕЛС во 
координација со 
планските 
региони 

ЕСС 
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ЛЕСС 
МТСП 

 
 
 
 

 

Стратешка цел 3: Стимулирање и поддршка на формализацијата на неформалните економски активности 
 

Исход : Воспоставен систем на превентивни и стимулативни мерки за поддршка на формализацијата на неформалните бизниси и 

неформално вработените 

 
 

Активност  Индикатор за реализација  
Временска 

рамка 

Фискални 

импликации  

(во 000 

денари) 

Одговорни 

институции/ 

вклучени 

институции 

1. Анализа на добри практики  за воспоставување и   
функционирање на ваучер систем 

- подготвена анализа 
избор на модел на ваучер 
систем или сличен систем  

2021 

Дел  ИПА 
Проект од 

активноста 1 

МТСП 
Социјални 
партнери 
(Организации 

на 
работодавачи и 
Синдикати) 

2. Воспоставување на правна рамка за функционирање 
на ваучер или сличен  систем  

-подготвена предлог правна 
рамка  

2021-2022 

Дел  ИПА 
Проект од 

активноста 1 

МТСП 
Социјални 
партнери 

(Организации 
на 
работодавачи и 
синдикати) 
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3. Пилотирање на систем на ваучери (фокус на дејности 
со доминантна вработеност на жени и млади лица  со 
фокус на  сезонска работа, повремено давање на услуги, 
на домашни помошници и др. ) врз основа на cost-benefit 

врз јавните финасии и позитивните практики во ЕУ. 

-имплементација на ваучер 
систем (пилотирање) 

2021-2022 Дел  ИПА 
Проект од 
активноста 1, 
МОТ 

МТСП 
МФ 
УЈП 
КЗПВРСМ 

Социјални 
партнери 
(Организации 
на 

работодавачи и 
синдикати) 

4.Измена на законската регулатива во насока на 
стеснување на просторот за избегнување на плаќање на 
ДДВ (неиздавање фискални сметки, сторнирање сметки и 
сл.) 

- донесени законски измени  
 
  

2021-2022 / МФ 
УЈП 

5. Имплементација на програми и зголемување на 

поддршката на растот на микро и малите претпријатија и 
развивање на систем за поддршка и советување за 
формализација на микро и малите претпријатија 
 

-број на неформални бизниси 

кои ги искористиле услугите 
на советувањето за 
формализација 
- број на нови здруженија на 

микро и малите претпријатија, 
- бројот на формирани 
автономни организации 
засновани на членство на 

актерите во неформалната 
економија 

2021-2022 / МЕ 

КЗПВРСМ 
Социјални 
партнери 
(Организации 

на 
работодавачи и 
Синдикати) 
АППРСМ 

6. Изработка на консолидиран план за потенцијални 
консултации и обуки кои им се потребни на компаниите 

-изработен план Втор квартал, 
2021 
Континуирано 
2021 

/ МФ 
УЈП 
ЦРРСМ 
Инспекциски 

служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) 
ОРМ 
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Стопански 
комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз 

на стопански 
комори, 
Стопанска 
комора на 

северо-западна 
Македонија) 
 

7. Воведување на неколку „отворени денови” во месецот 
за консултации и неформални обуки на компаниите 

-реализирани „отворени 
денови”  

Континуирано 
2021 

/ МФ 
АППРСМ 
УЈП 

ЦРРСМ 
Инспекциски 
совет 
-Стопански 

комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз 
на стопански 

комори, 
Стопанска 
комора на 
северо-западна 

Македонија) 
 

8. Креирање на субвенционирани мерки за отворање на 
бизнис со онлјан плаќање, (пр. субвенционирана 
имплементација на платежен процесор, зголемен праг за 

-Анализа и креирање на 
предлог мерки за 
субвенционирање на 

2021 -2022 / МЕ 
МФ 
АЕТМ 

МБА 
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ддв до 3.000.000 денари и/или други даночни 
стимулации.) 

регистрација на легални е-
продавници 

9. Информативно-едукативна кампања за субвенциите со 
цел стимулирање на што е можно повеќе корисници да 
„започнат легално“ 

Реализирана кампања за 
регистрација на легални е-
трговци 

2021-2022 / МФ 
МЕ 
АЕТМ 
МБА 

10. Организација на отворен инфо-ден за промоција 

мерките за отпочнување со легален е-бизнис 

Реализиран инфо настан 2021-2022 / МФ 

АЕТМ 
МБА 

11. Зголемена поддршка и интерес за развој на 
задругарството 

- искористени финансиски 
средства за поддршка на 
земјоделските задруги за 2021,  
- променети законски прописи 

и подзаконски акти во насока 
на подобрување на 
функционирање на  
земјоделските задруги 

- креирани ефективни и 
ефикасни мерки за поддршка 
на земјоделските задруги 

2021-2022 80.294 
буџет на 
Република 
Северна 

Македонија  
 
2019-2021 
121.770 

од ИПА грант  

МЗШВ 

12. Развој на поволно деловно окружување за развој на 
социјалното претприемништво 

- воспоставен систем за развој 
на  социјално 

претприемништво (Подготвена 
Стратегија и Закон)  
-број на основани социјални 
претпријатија 

2021-2022 
 

123.600 
ИПА II 

Акциската 
програма 

-МТСП 
- 

-МФ 
-АВРСМ 
-МЕ 
-ЦРРСМ 

13.  Вклучување на социјалните партнери во процесот на 
формализација на неформалната економија 

- број на одржани советувања 
за прашање поврзани со  

формализација 
- број на предложени мерки и 
активности за формализација, 
како и детекција на 

2021-2022 Социјални 
партнери 

МОТ во 
рамките на 
Програмата за 

Социјални 
партнери 

(Организации 
на 
работодавачи и 
синдикати) 
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неформалноста и 
нерегистрираните субјекти 

пристојна 
работа 
 

МОТ 
ДИТ 

14. Кампањата за справување со неформалната економија, 
со фокус на непријавената работа 

- Број на организирани прес-
конференции;  
- Број на реализирани локални 

промотивни настани за мерката 
за пријавување на вработените 
на краток рок/дневна основа во 
секторот хотелиерство, 

ресторани и уготистелство во 
Струга и Охрид; 
- Број на подготвени аудио 
визуелни материјали за 

придобивките од пријавена 
работа во секторот 
хотелиерство, ресторани и 
уготистелство; 

- Број на подготвени аудио 
визуелни материјали со 
работници и компании кои 
зборуваат за придобивките од 

пријавената работа; 
- Број на објави на социјални 
медиуми, придружени со 
привлечни визуелни елементи, 

анкети, инфографици и видеа; 
- Број на подготвени печатени 
материјали. 
 

2021 -2022 ИПА средства 
во рамки на 
проектот 

Зајакнување на 
социјалниот 
дијалог 

ЕСС 
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15. Изготвување и објавување на т.н.,,бела листа’’ на 
компании кои ќе имаат поповолна позиција при 
склучување на договори за јавни набавки.  
 

- развиени критериуми кои 
компаниите треба да ги 
исполнуваат за да бидат дел од 
белата листа;  

- изготвена и објавена бела 
листа; и  
- број на компании кои се дел 
од белата листа.  

Втор квартал 
2021 
 

/ МФ 
УЈП 

16. Враќање на дел од данокот на додадена вредност на 
физичките лица (Мој ДДВ) 

- донесени законски измени и 
почнување со примена од 

физичките лица 
- пораст на активни корисници 
на мобилната апликација 
МојДДВ 

 - пораст во бројот на 
скенирани сметки и наплатен 
ДДВ.  
- пораст во бројот на пријавени 

нерегуларности 

2019-2022 300.000 
(за 2019 

година 
предвидени со 
ребаланс на 
Буџетот кој е 

во собраниска 
процедура) 

МФ 
УЈП 

ДЛМ 

 
 
 

Стратешка цел 4: Јакнење на даночниот морал и намалување на толеранцијата кон неформалната економија 
 

Исход : Даночниот морал на граѓаните е зголемен, и нивото на толеранција на општеството кон неформалноста е значително намале но 

 

Активност  Индикатор за реализација  
Временска 

рамка 

Фискални 

импликации  

(во 000 

денари) 

Одговорни 

институции/ 

Вклучени 

институции 
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1. Промовирање на  погодностите на регулаторното 
окружување и новите форми на поддршка за 
формализација на неформалната економија 

-број на релизирани едукативни 
кампањи за погодностите на 
регулаторното окружување (на 
национално и на регионално 

ниво) 
-број на релизирани едукативни 
кампањи за новите форми на 
поддршка за формализација на 

неформалната економија (на 
национално и на регионално 
ниво) 

2021-2022 Дел  ИПА 
Проект од 
активноста 1 

МТСП 
Инспекциски 
служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) и др. 

2.Организирање на хакатон за изработка на креативни 
предлози и стратегија за едукативна кампања за 
подигнување на свеста за сивата економија и јакнeње на 

даночниот морал 

 

- одбран победнички 
тим/компанија која ќе ги 

реализира активностите.  
 

Трет  
квартал од 
2021 

 МФ,  
ФИТР  
 

3. Имплементација на кампањата со едукативни видео 
содржини и промотивни активности за зајакнување на 
даночниот морал.  

 

- промовирани едукативни 
видео содржини и активностиза 
зголемување на свеста за сива 

економијаи јакнење на 
даночниот морал 

имплементирана маркетинг 
стратегија за зголемување на 

свеста и јакнење на даночниот 
морал и  
- oбјавување на водичи за 
одредени даночни дилеми со 

цел зајакнување на даночниот 
морал и намалување на 
даночната евазија.  

Трет квартал 
2021  
Четврт 

квартал 2021  

/ МФ 
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4. Креирање на прашалници за утврдување на сиво 
однесување со резултати што укажуваат на што треба да 
обрне внимание граѓанинот и објавување на истите на веб 
алатката 

- креирани прашалници за 
само-тестирање за „сиво 
однесување“ 

Трет квартал 
од 2021 

/ МФ 
УЈП 
ДИТ 
ДПИ 

5. Организирање на квиз настани во училишта, 
универзитети и пошироко 

-организирани 50 квиз настани Трет квартал 
од 2021 

/ МФ 
УЈП 

ДИТ 
ДПИ 

6. Следење  на резултатите со цел мапирање на 
најголемите предизвици за сиво однесување 

-изработен извештај со 
резулататите од само - 
тестирањето. 

Прв квартал 
од 2021 

/ МФ 
УЈП 
ДИТ 

ДПИ 
7. Создавање кратки едукативни видеа за штетноста на 

сивата економија во е-трговијата и нивна промоција на 
социјалните мрежи, државни веб-страници и партнерски 
институции, во приемни оддели на општини и 
јавникомпании, градски превоз. 

- креирани едукативни видеа и 

реализирана онлајн кампања 

Втор  

квартал од 
2021 

(Проект на 

USAID за 
развој на 
деловниот еко-
систем) 

МФ 

АЕТМ 

8. Едукативни видеа за сигурност и безбедност при онлајн 

плаќање кај легални ентитети 

-креирани едукативни видеа и 

реализирана кампања за 
намалување на ”плаќање на 
рака” 

Втор  

квартал од 
2021 

/ МФ 

АЕТМ 

9. Зголемување на  даночен морал и намалена толеранција 
кон неформалноста 

-број на пријави на неформална 
и нерегистрирана дејност на 
отворените линии кај 

инспекциските служби  

2021-2022 / Инспекциски 
служби (ДИТ, 
ДПИ, УЈП ) 

10. Воспоставен систем за само - тестирање за „сиво 
однесување“ 

- ажурирани прашалници за 
само-тестирање за „сиво 
однесување“  
-број на лица кои го користеле 

системот за само-тестирање за 
„сиво однесување“ 

2021-2022 /  ДИТ 
ДПИ 
УЈП  
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11. Анализа, мапирање и креирање на платформа за сива 
економија. 

-лансирана платформа за сива 
економија 

2021-2022 
 

Поддршка од 
ГиЗ 

МФ 
УЈП 
ЦУ 
Стопански 

комори  
(Стопанска 
комора, Сојуз на 
стопански 

комори, 
Стопанска 
комора на 
северо-западна 

Македонија) 
АЕТМ 
победничката 
компанија на 

хакатонот од 
Активност 1.1  

12. Поставување на таргети за органите кои вршат надзор и 
инспекција. 

- број на компании над кои е 
извршен надзор и инспекција и  
- таргет за задоволни компании 
кај кои е извршен надзорот. 

Четврт 
квартал 2021 

 МФ  
УЈП  
ЦУ  
Финансиска 

полиција  
УФР  
МЕ 
ДИТ 

ДПИ 

13.Организирање на хакатон за изработка на креативни 
предлози и платформа за подигнување на свеста за сивата 
економија и јакнење на даночниот морал 

-одбран победнички 
тим/компанија која ќе ги 
реализира активностите 

Трет квартал 
2021 

 МФ 
ФИТР 
УНДП 
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14. Составување, дизајн и промовирање на едукативна 
брошура со чекори од неформална до формална економска 
дејност. 

- изработена едукативна 
брошура (дигитална верзија + 
печатена). 

Трет 
квартал, 
2021 

 МФ 
УЈП 
ЦРРСМ 
Инспекциски 

совет 
15. Објавување на годишни извештаи за трошењето на 

даночните приходи 

 - изготвен и објавен годишен 

извештај. 

Прв квартал 

2022 

  МФ 

УЈП 

16. Анализа на постојната регулатива за регистрирање на 
дејност и нејзино ревидирање во насока на 
поедноставување на административни процедури за микро, 
малите и средни компании 

 - изработена анализа; 
-идентификувани 
административни бирократски 
процедури и 

-усвоени законски решенија во 
насока на поедноставување на 
административните процедури 
за MSMEs со употреба на 

информациска технологија, 
онаму каде што е применливо. 

Трет квартал 
2022 

  МИОА 
МЕ 
ЦРРСМ 
УЈП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


