
 

 
 

СПРАВУВАЊЕ СО НЕПРИЈАВЕНАТА РАБОТА: ЛОКАЛНИ И ЕВРОПСКИ 

ИСКУСТВА  
27 ноември 2014 (четврток)  

Место: Конференциска сала: Воденица-Мулино 
Ул. Теодосиј Гологанов 69 

Скопје, Македонија 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
 

9:30 - 10:00 Регистрација и кафе за добредојде 

10:00 - 10:10 Отворање 
 
Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 
Ана Мицковска-Ралева, Аналитичар, Центар за истражување и креирање 
политики   

 

 
10:10 – 10:30 

 
Отворен говор: Новите политики за справување со сивата економија во 
Македонија  
Младен Фрчковски, Советник, Министерство за труд и социјална политика  
 

 
10:30 - 11:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11:30-11:45 
 
11:45-12:30 
 
 
 
 

 
Македонија на пат кон ЕУ: Што е направено во ЕУ за мерење и справување 
со непријавената работа и перспективите за Македонија 
 
Европските искуства во мониторинг на непријавената работа  
Др. Питер Роџерс, Професор по меѓународен бизнис, Универзитет во 
Шефилд 
 
Непријавената работа во Бугарија: Мониторинг и динамика на политиките 
Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 
 
Скриената економија и непријавената работа во Македонија: Политики и 
најнови анкетни податоци  
Емил Шурков, Аланитичар, Центар за истражување и креирање политики   
 
Дискусија 
 
Пауза за кафе 
 
Искуства и предизвици на Државниот инспекторат за труд при детекција на 
непријавени работници и можни решенија 
Воведен збор: Злате Стојановски,  Државен инспекторат за труд 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-13:30 
 
 
13:30-14:10 
 
 
 
 
 
14:10-14:50 
 
 
 
 
14:50-15:30 
 
15:30-16:00 

Европска платформа за справување со непријавената работа: Моментални 
состојби и можности за надминување  
Даниела Минева, Истражувач, економска програма, Центар за ичувување на 
демократијата, Бугарија 
 
Презентација на базата на податоци на Eurofound со мерки за справување 
со непријавената работа во земјите на ЕУ: Што е применливо во 
Македонија? 
Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 
 
Дискусија 

 
Ручек  
 
Измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување од јули 2014: 
Потенцијално влијание врз непријавената работа, ризици и можности за 
надминување  
 
Дискусија 
 
Пријавување на непријавената работа: Улогата на синдикатите  
Воведен збор: Маре Анчева, Сојуз на синдикати на Македонија  
 
Дискусија 
 
Трендови и развој на скриената економија и улогата на граѓанските 
организации: Искуството на Бугарија   
Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 
 
Дискусија: Препораки за можни јавни политики – развивање на јавно-
приватна платформа за дијалог  
 
Модератори: Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар 
за изучување на демократијата / Ана Мицковска-Ралева, Аналитичар, 
Центар за истражување и креирање политики 
 
 

*Ќе биде обезбеден симултан превод од македонски на англиски и од англиски на македонски јазик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЕДИУМСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКРИЕНАТА 

ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈАТА: НАЈНОВИ ТРЕНДОВИ И ЕВРОПСКИ 

ИСКУСТВА  
 

Место: Конференциска сала: Воденица-Мулино 
Ул. Теодосиј Гологанов 69 

Скопје, Македонија 

 
28 Ноември 2014 (петок) 

 

9:30 - 10:00  Регистрација и кафе за добредојде 

10:00 - 10:10 

Отворање 

Ана Мицковска-Ралева, Центар за истражување и креирање политики  

Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 

10:10 – 11:15 

Панел 1:  Медиумското известување за скриената економија и корупцијата 
во Македонија: Најзначајни случаи и предизвици   

Овој панел вклучува презентација на моменталната состојба со скриената 
економија и непријавената работа и дискусија за начините на кои овие теми 
се презентираат во македонските медиуми, кои теми се покриваат, како се 
доаѓа до информации и сл. Конкретно, ќе ги разгледаме различните начини 
за покривање на темата;  како скриената економија е поврзана со корупцијата 
и организираниот криминал, како се поврзува со пошироките економски 
показатели, невработеноста и прашањата на ранливите категории граѓани, 
кои се главните позитивни и негативни аспекти на непријавената работа.  

Говорник: Снежана Лупевска, истражувачки новинар 

 

Дискутанти: 

Емил Шурков, Аланитичар, Центар за истражување и креирање политики   
Ана Мицковска-Ралева, Аналитичар, Центар за истражување и креирање 
политики   

11:15 – 12:30 

Панел 2: Европската перспектива на мерење на скриената економија  

Европа поставува цели за справување со непријавената работа од 2003 
година. Таа се соочува со многуте лица на непријавената работа, и тие не се 
исти за целиот континент. Додека на северот проблемите се однесуваат на 
непријавените работници кои работат од дома и градежните работници, на 
југот и западот има посериозни форми на непријавен труд. Сите тие можат да 
водат кон полошо (криминал, корупција), но исто така и кон подобро 
(претприемништво, приход). Ќе биде презентиран развојот на европските 
политики во оваа област, и идните насоки, со цел учесниците да можат да 
ги постават состојбите во Македонија во поширока перспектива. Ако се земе 
предвид дека непријавената работа честопати се прелева преку границите на 



 

државите, ќе покажеме колку е значаен интегриран европски пристап, и што 
е направено досега на тоа поле.  

Дискутанти: 

Др. Питер Роџерс, Професор по меѓународен бизнис, Универзитет во 
Шефилд 

Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата 

12:30 – 13:30 Ручек 

13:30 – 14:45 

Панел 3:  Искуството на Бугарија во Мерење и справување со скриената 
економија и корупцијата    

На овој панел ќе презентираме различни случаи на непријавена работа во 
Бугарија, и начините на кои конкретни политики влијаеле на големината и 
динамиката на непријавената работа. Конкретно, ќе ги разгледаме начините 
на кои медиумите и политиките соработувале за да ги поттикнат 
позитивните и да ги казнат негативните исходи од непријавената работа. 
Како Бугарија стои во споредба со останатите членки на ЕУ? Кои биле 
позитивните и негативните последици од политиките насочени кон 
непријавената работа? Ова ќе бидат дел од прашањата кои ќе се презентираат 
пред учесниците и ќе се поврзат со моменталните дебати во Македонија. 
Посебно внимание ќе се посвети на влијанието врз ранливите категории 
граѓани.  
 

Дискутанти: 

Руслан Стефанов, Директор на економската програма, Центар за изучување 
на демократијата  

Даниела Минева, Истражувач, економска програма, Центар за ичувување на 
демократијата, Бугарија 

14:45 – 16:00  Дискусија 

16:00   Затворање 

 
*Ќе биде обезбеден симултан превод од македонски на англиски и од англиски на 
македонски јазик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектот е финансиран од Европскиот инструмент за демократија и човекови права 
(EIDHR) 


