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ВОВЕД

Заклучно со 2014 година 
биле регистрирани 7.000 
занаетчии кои работеле во 
300 занаетчиски дејности.

Во рамките на Комората на 
занаетчии на Град Скопје, 
во текот на 2018 година 
се регистрирани нови 68 
занаетчии, во 2017 година – 
нов 131 занаетчија, додека, 
пак, во 2016 година – 124 
нови занаетчии.

Во Занаетчиската комора на 
Тетово заклучно со 30 април 
2018 година се регистрирани 
вкупно 812 занаетчии.

Споредбените искуства 
говорат дека токму 
бирократските процедури и 
комплицираните законски 
прописи се значајна пречка 
за вршење на занаетчиската 
дејност.

Со цел надминување на
административните пречки, 
Европската унија:
а) повлекла 78 закони уште 
во процесот
на донесување;
б) поедноставила 54 
иницијативи; и
в) идентификувала 2.500 
нефункционални акти што 
треба да бидат укинати.

Зошто е значајно занаетчиството?
Занаетчиската дејност честопати е потценета во јавните 
политики, во однос на индустријата и трговијата. Сепак, 
искуството и практиката покажуваат дека овој сектор може 
да генерира обилни економски придобивки во полза на 
индивидуата (занаетчијата), економијата и општеството 
во целина. Занаетчиството може да влијае позитивно 
врз создавањето нови работни места и поттикнувањето 
на конкурентноста. Вршителите на занаетчиска дејност 
најчесто функционираат во области каде што не е потребен 
огромен капитал за почнување и водење на деловната 
активност. Понатаму, друга предност на занаетчиството 
е тоа што брзо може да се адаптира на потребите на 
потрошувачите и на пазарот. Важно е да се наспомене дека 
значаен дел од секторите што влегуваат во занаетчиските 
дејности можат да придонесат и за поттикнување на 
туризмот. Во современи услови на отворени економии, 
овој тип на дејствување е предуслов за економски напредок 
и остварување на долгорочни добивки.

Која е правната рамка за занаетчиската дејност?
Основен закон со кој се уредува занаетчиската дејност 
е Законот за занаетчиство од 2015 година. Вршењето 
на занаетчиската дејност посредно или непосредно 
е поврзана со низа други закони, како што се: Законот 
за трговските друштва, Законот за едношалтерскиот 
систем и за водење на трговскиот регистар и регистар 
на други правни лица, Законот за стручно образование 
и обука, Законот за средното образование, Законот 
за образование на возрасните, Закон за безбедност и 
здравје при работа, Закон за работните односи, Законот 
за отворените граѓански универзитети за доживотно 
учење, Законот за забрана и спречување на вршење на 
нерегистрирана дејност итн. На овие закони треба да се 
додадат и низата закони што се однесуваат на вршење 
на одредена конкретна дејност (на пример: занаетчија 
слаткар, се применува и Закон за безбедност на храната). 
На оваа низа прописи се додаваат најмалку уште толку 
подзаконски акти.
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Целта на спроведеното истражување е да се 
придонесе кон подобрувањето на деловната клима 
во областа на занаетчиството, односно поконкретно: 
1) да се идентификуваат и да се измерат ефектите од 
имплементацијата на Законот за занаетчиство; 2) да се 
зајакнат капацитетите на вршителите на занаетчиска 
дејност да продуцираат конкретни препораки врз основа 
на докази; 3) да се поттикне јавната дебата за потребата 
од вклученоста на сите засегнати страни при носењето 
на јавните политики, како и нивна континуирана 
евалуација; како и 4) да се подобри информираноста на 
јавноста. Истражувањето е реализирано со поддршка 
од ре-грантинг програмата на проектот „Јакнење 
на капацитетите и механизмите за поддршка на 
реформскиот процес на Поглавје 20“.

Методологијата на спроведеното истражување се темели 
на два клучни пункта:
1. Анализа на постојното законско решение за регулирање 

на занаетчиството, неговото спроведување, како и 
компаративните искуства во оваа област;

2. Анализа на собраните емпириски податоци (обезбедени 
преку барања за пристап до информации од јавен 
карактер, анкета, фокус-групи и полуструктурирани 
интервјуа).

Сите наоди од истражувањето се достапни во студијата за 
процена на регулативата, а препораките и заклучоците 
пред пошироката јавност беа презентирани на тркалезната 
маса „Предизвици во имплементацијата на новиот 
Закон за занаетчиство од гледиште на занаетчиите“, 
организирана во соработка со Занаетчиската комора на 
Скопје (13 јуни 2018 г.).

Заклучоци од спроведената анкета
• Трошокот за упис во Регистарот на занаетчии е 

објективен (во распон од 6.000 до 9.000 денари).
• Мерките за побрз развој на занаетчиството или за 

зголемување на конкурентноста и иновативноста 
на занаетчиските производи и услуги обезбедени од 
страна на државата се релативни слабо искористени 
од страна на занаетчиите.

Анализата на правната 
рамка опфати преку 20 
закони и законски акти.

Анкетата опфати примерок 
од 30 занаетчии.

Спроведени се две фокус-
групи со занаетчии во Скопје 
и Тетово, а направени се и 
интервјуа со други клучни 
чинители.

Значително мнозинство од 
занаетчиите изјавија дека не 
се соочиле со дополнителен 
трошок за добивање на 
занаетчиска дозвола.

Занаетчиската дејност 
помага во решавање на 
проблемот на невработеност 
на повеќе членови од едно 
семејство, со оглед на тоа 
што во 36 проценти од 
случаите има вработено 
член од потесното семејство.

Просечната возраст на 
занаетчиите е околу 40-
тина години. Постои реална 
можност одредени занаети 
да замрат за брзо време.

Отсуствува практична 
настава во текот на 
образованието на 
средношколците.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ
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ЗА ОДРЕДЕНИ ЗАНАЕТИ, НА 
НИВО НА ЦЕЛАТА ДРЖАВА, 

ИМА САМО ПО НЕКОЛКУ 
ЗАНАЕТЧИИ (ЈОРГАНЏИЈА, 

КРПАЧ, ШАПКАР, САМАРЏИЈА 
ИТН.). ПРОМОЦИЈАТА НА 

Т.Н. „СТАРИ ЗАНАЕТИ“ 
МОЖЕ ДА ПРИДОНЕСЕ 
КОН ЗБОГАТУВАЊЕ НА 

ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА.

• Занаетчиската дејност има потенцијал за редуцирање на невработеноста во земјата, 
со оглед на тоа што најголемиот дел од вршителите на занаетчиска дејност имаат 
повеќе од еден вработен.

Заклучоци од фокус-групите и интервјуата
• Законот за занаетчиство од 2015 година претставува новина со која значаен дел од 

занаетчиите не се запознаени.
• Занаетчиската дејност е уредена со повеќе законски прописи што понекогаш се 

контрадикторни и создаваат потенцијален хаос при нивната примена.
• Постојните мерки за поддршка на занаетчиите од страна на државата и локалните 

самоуправи не се доволни и не се доволно познати на занаетчиите.
• Особен проблем претставува тоа што нема интерес за чираштво, односно подмладок.
• Не постои врска помеѓу средните стручни училишта, програмите што ги нудат и 

практиката, односно занаетчиите.
• Постои негативна перцепција за можностите што ги нуди занаетот, како кај 

родителите, така и кај младите. Во услови на висока невработеност кај младите, 
недостига подобра информираност за предностите што ги нуди занаетот.

• Најголем дел на лица кои влегуваат во занаетчиството се повозрасни лица (30-40 
години), кои веќе имале одредени квалификации, но останале без работно место и 
се преквалификуваат за вршење на одредена занаетчиска дејност.

• Малите занаетчии се паушално оданочени и со тоа 
во голем степен се задоволни со административните 
обврски што ги имаат кон Управата за јавни приходи. 
Од друга страна, поголемите занаетчии се оптоварени 
со голем број давачки и такси, како и високи казни.

• Постои висок степен на нелојална конкуренција. 
Овој проблем е изразен и кај малите и кај големите 
занаетчии. Покрај тоа, постојат занаетчии кои не се 
членови на Занаетчиската комора.

Заклучоци врз основа на податоци добиени со барања за слободен пристап 
до информации од јавен карактер
Од податоците добиени од Министерството за економија, преку барање за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, беше увидено дека во рамките на мерката 
субвенционирање трошоци на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност, во 
периодот 2012-2017 година се доделени вкупно 5.959.554 денари, на вкупно 61 
занаетчија. Од друга страна, преку мерката за кофинансирање проекти на занаетчиските 
комори и фондации и здруженија на граѓани за развој и промоција на занаетчиството, 
во периодот 2010-2017 година се доделени вкупно средства во износ од 5.557.300 денари 
на вкупно 44 проекти. Во рамките на Агенцијата за поддршка на претприемништвото, 
во Стратешкиот план 2018-2020 година се предвидени низа активности за поддршка 
на мали и средни претпријатија што имаат цел зголемување на бројот на мали и 
средни претпријатија, зголемување на бројот на работни места, намалување на сивата 
економија и слично, за што се предвидени средства од 62.154.900 денари.

• Изоставени се посебни мерки за поддршка на креативните и културните занаети, 
како и на занаетите во изумирање.
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До Министерство за економија
• Имајќи предвид дека законската рамка за 

занаетчиството е комплексна и противречна, 
потребно е во најскоро време да бидат донесени 
сите подзаконски акти предвидени со Законот за 
занаетчиство.

• Потребно е да се преземат решителни мерки за 
имплементација на Законот за забрана и спречување 
на вршење на нерегистрирана дејност, со цел да се 
намали нелојалната конкуренција.

• Во однос на законската рамка исто така треба да 
се поедностават прописите од даночен аспект. 
Дополнително, неопходно е да се разгледа и да се 
оцени прагот за ДДВ-обврзници согласно со Законот 
за данокот на додадена вредност и да се приспособи 
на компаративните искуства од регионот.

• Се наметнува потреба од создавање систем на 
субвенционирање, што ќе опфати многу повеќе 
финансиски средства од постојните и ќе биде рамномерно 
насочен кон потребите на различните занаетчии 
зависно од нивниот вид или од нивната големина.

• Со оглед на комплексната законска материја што 
се однесува на занаетчиството, надзорот што го 
вршат надлежните инспекции треба да опфати и 
предупредување и информирање на занаетчиите, а не 
исклучиво казнување.

• Се препорачува да се овозможи саморегулација на 
занаетчиството во поголем степен со цел струковните 
организации, како што се занаетчиските комори, да 
имаат поголеми надлежности во делот на регулација 
на дејноста.

До Министерството за образование и наука
• Потребно е да се реформира средното стручно 

образование со цел практичната настава да биде 
вклучена во многу поголем обем од сегашниот.

• Препорачливо е практичната настава, покрај 
училишните работилници, да се изведува и со 
занаетчиските работници.

• Треба да се изврши темелна преоцена на предностите и 
недостатоците на задолжително средно образование.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

Посебно внимание 
треба да биде посветено 
на нова програма за 
субвенционирање на 
чираци и занаетчии кои 
ангажираат чираци, како и 
на попрецизно одржливо 
регулирање на статусот на 
чиракот.

Со практичната настава во 
занаетчиските работилници 
средношколците ќе се 
стекнат со поголемо 
искуство, а и ќе се 
создаде врска помеѓу 
потенцијалниот работодавач 
и средношколецот.

Бројката на занаетчии е 
важна со цел креаторите 
на политики да имаат 
претстава за реалните 
состојби. Само така ќе се 
креираат политики според 
потребите на практиката и 
реалната економија.

Препорачливо е „старите 
занаети“ да бидат вклучени 
и во програмите на 
туристичките водичи, зашто, 
во основата, поголема би 
била нивната успешност 
како туристичка атракција, 
отколку како занаети што 
создаваат за на пазар.
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До занаетчиските комори
• Колку што е можно поскоро воведување на 

електронскиот регистар на занаетчии со цел да се 
добие вистинската слика за состојбите во оваа дејност 
во земјата.

• Да се преземат мерки за унапредување на 
информираноста на занаетчиите во врска со новото 
законодавство преку нови канали на комуникација.

• Промоција на предностите на членството во коморите 
и поттикнување на нерегистрираните занаетчии да се 
приклучат кон коморското организирање.

• Во соработка со медиуми и училиштата, да се 
промовира посовремен пристап во промоцијата на 
професијата занаетчија.

До општините
• Да се поттикне одржувањето на т.н. „стари занаети“ што гравитираат кон градските/

општински центри.
• Да се подобри логистичката поддршка одржувањето на хигиената во чаршиите.
• Заедно со другите чинители, да се иницира нов и современ пристап за промоција на 

занаетчиството како професија.

ЗАКОНОТ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВО 
СЕ ОГРАНИЧУВА ВО 

ОДНОС НА ФОРМИТЕ 
НА ВРШИТЕЛИТЕ НА 

ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ 
НА ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ И 

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА 
ОДГОВОРНОСТ. ТОА 

ИСКЛУЧУВА ОДРЕДЕНИ 
ДРУГИ ФОРМИ НА ДРУШТВА, 

КАКО АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО, НА ПРИМЕР. 
ОТТУКА ОВАА ОДРЕДБА 

ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ПРОШИРИ
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ПРЕКУ ПРОЦЕНА 
НА ВЛИЈАНИЕТО НА 
РЕГУЛАТИВАТА НА 
ЗАНАЕТЧИСКАТА 
ДЕЈНОСТ ДО 
ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ДЕЛОВНАТА КЛИМА


