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1. Вовед
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Невработеноста кај младите е прашање што длабоко ги загрижува голем број од земјите, особено
оние од регионите во развој. Заради нејзино намалување, различни политики и мерки се
предложени и имплементирани. Фокусот на овие политики е ставен на подобрувања во
образованието, бидејќи се очекува на тој начин да се зголемат шансите за вработување на
младите лица. Предизвиците со кои се соочуваат младите лица на возраст од 15 до 29 години
особено на тие што се дел од NEET категоријата (ниту во образование, вработување или обука), е
од особен интерес за истражувач(к)ите[1], особено што социјалната исклученост предизвикана
од неактивноста има силен негативен импакт на основните потреби на младите[2].

Терминот НЕЕТ – „што не се вработени, не се во образование, ниту во обука“, се однесува на
млади луѓе што не се во работен однос (невработени млади луѓе и млади што се економски
неактивни, т.е. млади луѓе што не работат и не се во можност да работат или не бараат работа) и
не се во образование или не посетуваат некаква обука[3].
Главни подгрупи на НЕЕТ: конвенционално невработени (најголема група); Долгорочно или
краткорочно невработени); недостапни (млади со фамилијарни обврски, болни или со
попреченост); исклучени (не бараат работа или образование, а не се спречени од други обврски);
трагачи по можности (активни баратели, но чекаат вистинска прилика); доброволни НЕЕТ
(патуваат или се занимаваат со музика, уметност и самообразување)[4].

2. Дефинирање на (НЕЕТ) млади и стапката на младинска невработеност

Еден од клучните чекори во адресирање на проблемите на младите и младите од НЕЕТ-
категоријата е сознавање и дефинирање на големината и составот на овие категории. Со една од
најголемите стапки на младинска невработеност и ниска стапка на вработеност кај младите,
потребата од адресирање на прашањето со младинска позиција на пазарот на труд во Северна
Македонија е поголема отколку во другите европски земји.

Во овој документ направен е обид да се прикажат предизвиците и можностите на НЕЕТ на
нивниот пат кон вработување. И во таа насока е даден преглед на институционалната
поставеност, анализирани се релевантните политики и регулативи, прикажани се активните
мерки меѓу кои и Младинската гаранција и статистики за нивна успешност. На крајот на
документот понудени се препораки за релевантните чинители за подобро разбирање и
справување со младинската невработеност.

[1] Spatarelu, Eliza Mihaela. 2015. Youth Insertion on Labor Market. Procedia Economics and Finance 32: 1020–1026.; Vasilea, Valentina,
and Irina Anghel. 2015. The educational level as a risk factor for youth exclusion from the labour market. Procedia Economics and Finance
22: 64–71.
[2] Eck, Jennifer, Christiane Schoel, and Rainer Greifeneder. 2016. Coping with or buffering against the negative impact of social exclusion on
basic needs: A review of strategies. In Social Exclusion, ed. Paolo Riva and Jennifer Eck, 227–249. Cham: Springer International Publishing.
[3] Eurofound, NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012,
[4] Eurofound, NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, p. 24
[5] Backman, Olof, and Anders Nilsson. 2016. Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult.
Stability and change in three Swedish birth cohorts. European Societies 18 (2): 136-157

Младите од категорија НЕЕТ имаат зголемен ризик да станат сиромашни и социјално
исклучени[5]. Многу индикатори покажуваат дека генерално родот, етницитетот, социо-
економски статус на семејството, посебни образовани потреби и скапо образование се главните
ризици што предизвикуваат младите да не продолжат со образование или да се вработат,
но сепак не смеат да се занемарат и специфичните фактори што се поврзани со одделни земји и
се карактеристични за нив како традиционални норми, религиски вредности итн.
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3. Институционална поставеност за справување со младинската и НЕЕТ невработеност

Институционалната рамка што го регулира пазарот на трудот за млади е составен од неколку
важни институции, кои имаат одговорности поврзани со вработување млади: Министерство за
труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, Агенцијата за млади и спорт,
Министерство за образование и наука, Специјалниот советник на Претседателот на Владата за
млади итн. Подолу е даден преглед на надлежности и одговорности на релевантните институции.

[6] The Jobs Gateway in South Eastern Europe, available at: https://data.wiiw.ac.at/seejobsgateway.html
[7] Организациска поставеност на МТСП https://www.mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-kontakt-novi-tabeli.nspx
[8] Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx
[9] Во 2019 г. буџетот на Агенцијата по ребалансите бил 549,402 милиони денари, од кои 78,56% се средства доделени за спорт, а
4,5% се за млади. Во 2020 г. буџетот по ребалансите бил 540.960 милиони денари, од кои 77,27% се средства за спорт, а 3,78% се за
млади. За 2021 г. планираниот буџет е 526,436 милиони денари, од кои 79,7% се предвидени за спорт, а 3,76% се за млади.

Агенцијата за вработување е одговорна за собирање и дисеминација на информациите поврзани
со пазарот на труд, советување за вработување и кариерно насочување, наоѓање работа за
активните баратели на работа и администрирање со пасивните и активните мерки на пазарот на
труд. Иако АВ е една од најбитните институции за справување со невработеноста, сепак не е
задолжена за креирање политики, туку повеќе за нивно спроведување. Сепак, АВ е многу битна
кога станува збор за податоци и информации, бидејќи располага со податоци за вработени,
невработени и неактивни баратели. Токму затоа, Агенцијата е вклучена во креирање стратегии,
акциски и оперативни планови, а воедно и одговорна за имплементирање на Оперативен план за
активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот [8].

Според Државниот завод за статистика од Анкетата за работната сила, на крајот на 2020 г.
активното население изнесува 941,136 лица, од кои 785,561 се вработени, а 155,575 се
невработени. Стапката на активност на возраст од 15 до 29 години е 32.3, а стапката на
невработеност е 31.2.
Младинската невработеност е генерално висока во земјите од Западен Балкан. Иако има благо
намалување во стапките на невработеност, стапката во 2018 беше двојно повеќе отколку
просекот во ЕУ-земјите. Имајќи ги предвид спецификите на НЕЕТ во Северна Македонија,
стапката на невработеност меѓу младите е меѓу највисоките (24,1%), највисока е во Косово
(28,5%), потоа во Албанија (26,5%). Црна Гора има најниска стапка на невработеност 16,2%,
потоа Србија (16,5%) и БиХ (21,6%) Податоците покажуваат дека невработеноста на НЕЕТ во
Западен Балкан е повисока споредено со ЕУ, каде што стапката на НЕЕТ е 17,2%[6]

Министерство за труд и социјална политика е централната институција одговорна за
невработените лица. Во рамките на Министерството, Сектор за политики од областа на трудово
право и политики за вработување е одговорен за подготовка на  стратегии, планирање и
спроведување на Законот за работни односи и на политиките за вработување. Во рамките на овој
сектор, постои посебно Одделение за пазарот на труд[7], кое е одговорно за планирање, следење
и евалуација на политиката за вработување и националниот акциски план, анализа на трендовите
на пазарот на трудот, особено во однос на групите со ризик од исклучување од пазарот на трудот,
како и следење и проценка на активните политики на пазарот на трудот.

Агенцијата за млади и спорт е главното тело одговорно за развој и имплементација на
младинските политики. Агенцијата ја усвојува целокупната Национална стратегија за млади и е
одговорна за нејзиното следење и спроведување. Дополнително, Агенцијата е одговорна за
спроведување анализи на младинскиот сектор и обезбедување информации поврзани со
младите. Доколку се анализира буџетот на Агенцијата во периодот 2019-2021 г., може да се
заклучи дека Агенцијата се фокусира  главно на спортот и подобрувањето на спортската
инфраструктура, додека младинскиот сектор е оставен настрана. Имено, буџетот на Агенцијата
варира и е околу 500 милиони денари, но најголем дел од средствата (околу 80%) се за спортски
проекти, а помалку од 5% се за млади[9].

https://data.wiiw.ac.at/seejobsgateway.html
http://www.mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-kontakt-novi-tabeli.nspx
https://av.gov.mk/operativen-plan.nspx
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Министерство за образование и наука е одговорно за активности поврзани со образованието и
наставата од сите видови и на сите нивоа, организација, финансирање, развој и унапредување на
наставата, образованието и науката. Министерството спроведува неколку проекти за подготовка
на млади за вработување, рано напуштање на образованието, програми за образование на
возрасни и вклучување ранливи групи во образованието. Покрај тоа, МОН исто така спроведува
програми за менторство на младите Роми и вклучување на младите со попреченост во редовното
образование.
Влада / советник за млади и младински политики
Владата на Северна Македонија е клучниот креатор на политики, одговорна за развој на
политиката, реформите и мерките поврзани со младите. Нејзините заложби се поддржани со
воведување советник за млади и младински политики во 2018 година, чија улога е да учествува и
да го координира спроведувањето на активностите поврзани со младите во име на Владата како:
учество, организација и координирање настани, состаноци со млади, организации на граѓанското
општество и други институции. Советникот исто така учествува во работни групи, дава мислења и
подготвува материјали поврзани со младински прашања и иницијативи.

За потребите на овој документ, беа идентификувани и анализирани најрелевантните и
најактуелните политики, стратегии, акциски планови, како и закони што се во сила во време на
пишување на документот.

[10] Национална младинска стратегија 2016-2025 достапна на: https://www.sega.org.mk/images/E-Library/Strategies/NSMK.pdf
[11] Акциски план за вработување млади лица 2016-2020, достапен на: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx

4.1 Релевантни политики за справување со младинска невработеност

Акциониот план за вработување млади 2016 - 2020[11] нуди поконкретен план за вработување
млади заснован на целите на Националната стратегија за млади. Крајната цел на Акциониот план
е да промовираат повеќе и подобри работни места за младите. Специфичните цели на Акциониот
план главно се фокусира на областите што се клучни за промовирање на вработувањето кај
младите: подобрување на усогласувањето на понудата на вештини со барањата на пазарот на
трудот; промоција на создавање работни места водени од приватниот сектор; олеснување на
транзицијата на младите во светот на работата. Една од главните цели на Акциониот план е да се
зголеми бројот на младите што се на работните места што одговараат на нивните квалификации,
всушност, во Планот се вели дека до 2020 година најмалку 85% од младите ќе работат на места
што одговараат на нивните квалификации за разлика од 64,8 % во 2014 година. Плановите се
фокусираат и на тоа најмалку 10% од младите со средно образование и најмалку 5% од тие
со основно образование да следат курсеви за развој на вештини. Ова се само неколку од целите
предвидени во Акциониот план, кој исто така се фокусира на вработување млади, наведувајќи
дека се очекува вработување на најмалку 20 % од вработените преку владини шеми да бидат
млади до 29 години. 

4. Правна и политичка рамка

Националната младинска стратегија (2016-2025)[10] нуди основни насоки во областа на
младинските политики. Стратегијата беше подготвена во согласност со интернационални
стратегии и препораки и ги содржи најрелевантните области поврзани со млади, вклучително и
(не) вработеноста. Исто така се фокусира на НЕЕТ и ранливите категории млади. Иако
Стратегијата е добра основа за формирање политики и решенија, сепак недостасува соодветно
спроведување, односно не се спроведува доследно од 2016 г. Имено Акциски план за
спроведување на стратегијата беше донесен само еднаш[11], дополнително не се предвидени
финансиски средства за спроведување на стратегијата и нема назначена институција одговорна
за мониторинг и евалуација на спроведувањето на Стратегијата.
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Стратегијата за Ромите (2014 - 2020)[12] предвидува конкретни мерки за подобрување на
вработувањето меѓу Ромите преку упатства за вработување Роми во специфични сектори:
вработување, образование, домаќинство, здравство и култура.
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4.2 Законодавна рамка за адресирање на младинската невработеност

Законот за младинско учество и младински политики[13] е нов закон донесен во 2020 и
единствен од 1991. Иако законот регулира младинска организираност и учество во донесување и
креирање политики, сепак не ги адресира прашањата како младинска невработеност и одлив на
мозоци. Претставува основен и единствен закон фокусиран на младински прашања и во исто
време бара зголемено учество и застапување на младинските и ГО во целост. Како и да е, ова е
доста конкретен закон, кој се фокусира само на младинското учество во процесот на креирање
политики и донесување одлуки. Дополнително како резултат на политичката нестабилност,
изборите и ситуацијата со ковид-19 многу од одредбите се неспроведени или се во почетна фаза
на спроведување и сѐ уште не се познати ефектите од неговото спроведување.

[12] Стратегија за Роми 2014-2020, достапна на: https://bit.ly/3qnSEs3
[13] Закон за младинско учество и младински политики, „Службен весник на РСМ“. 10/2020
[14] Закон за работни односи, „Службен весник на РМ“, бр. 62/2005...110/2019
[15] Закон за вработување лица со инвалидитет, Службен весник на РМ, бр. 44/2000…99/2018
[16] Закон за младински додаток, „Службен весник на РМ“ бр. 18/2020
[17] Закон за волонтерство, „Службен весник на РСМ“ бр. 85/2007...102/2021
[18] Закон за практиканство, „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019

Законот за работни односи[14] ги регулира прашањата поврзани со вработување, правата и
обврските на работодавците, невработените лица, барателите на работа и државата, во поглед на
вработеноста и во случај на невработеност. Претставува најкомплексен закон во полето на трудот
од кој произлегуваат сите права и обврски поврзани со вработување и социјална заштита во
случај на невработеност.
Законот за социјална заштита е основен закон кој детално ги регулира правата и обврските на
државата и граѓаните поврзани со социјалната заштита, но не предвидува посебен третман за
младите во случај на невработеност, туку нуди само општи права за граѓаните.
Закон за вработување лица со инвалидитет[15] е основен закон што ги адресира потребите на
лицата со попреченост. Сепак, законот не предвидува посебен третман на младите лица, туку
нуди воедначен пристап.
Законот за младински додаток[16] е нова мерка воведена во 2020 година како одговор на
ефектите од ковид-19 врз вработувањето на младите. Покрај тоа, тој беше воведен за да се
поттикне запишувањето во средните стручни училишта и да се поттикне вработувањето по
дипломирањето; а се појави и потреба за законско регулирање на мерката за обезбедување
додаток на млади луѓе до 23 години, кои ќе бидат вработени или се вработени главно во
производствени области.
Законот за волонтирање[17] е донесен во 2007 година и во законот нема ограничување во однос
на тоа кој може да биде волонтер и организатор на волонтерска работа. Условите за волонтирање
се дефинирани со закон и договор.
Законот за практиканство[18] е донесен во мај 2019 година и според овој закон, практикант е
лице до 34 години ангажирано за период до 6 месеци. Условите се дефинирани со договор и меѓу
другите предвидени работи, важно е да се издвои дека работодавачот е должен да назначи
ментор за практикантот, да го утврди надоместокот во согласност со законот и да издаде потврда
за спроведената пракса.
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Државните институции спроведуваат неколку мерки и програми за поддршка на вработувањето.
Овие мерки се делат во две групи: активни мерки и програми како што се услуги за вработување,
информации за пазарот на труд, додатоци за вработување, додека другите вклучуваат пасивни
мерки и програми како што се социјална помош и помош при невработеност. Во оперативниот
план за активни програми и мерки, прикажани се неколку мерки за вработување. Овие мерки не
се насочени само кон млади, но младите до 29 години се една од таргет-групите. За потребите на
овој документ е прикажана реализација на активните мерки во 2020[19]:

5. Мерки за справување со невработеноста
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Вработување и раст на претпријатијата - има цел поддршка за креирање нови работни места,
мерка која треба да влијае на промоција на вработување невработени лица во микро, мали и
средни претпријатија, социјални претпријатија кои се насочени кон социјални цели. Преку
оваа мерка вработени се 532 лица, од кои млади до 29 години се 305 лица;

Обука на работно место кај познат работодавач - невработените лица се стекнуваат со
вештини за извршување работни задачи во согласност со работодавач. Склучени се 61
договор, од нив 42 се млади до 29 години.

Стручни обуки според барање на работодавачите и пројавен интерес од невработени лица.
Со оваа мерка се опфатени 105 невработени лица, од кои со 62 невработени лица беа
склучени договори, а преостанатите се очекува да се склучат во 2021.

Преку Обука за побарувани занимања се цели да се задоволат потребите од побарувани,
социјални услуги квалификации што водат до т.н. зелени работни места. Па така, обуката ја
завршија 281 лице од 17 различни занимања и од нив 155 се млади лица до 29 г.

Обуки за развој на дигитални вештини за невработени лица до 34 г. од областа на
информациските технологии заради зголемување на конкурентност и побрза интеграција.
Опфатени се 120 лица, од кои 87 млади до 29 години.

Со Практиканство се опфатени 1.544 лица, од кои 1.361 се млади до 29 г., кои стекнале
практични вештини и знаења за извршување работни задачи на одредено место.

Со Самовработување со кредитирање на заинтересираните невработени лица што сакаат да
почнат сопствен бизнис или да го легализираат неформалниот бизнис им се овозможува
поволен кредит. Склучени договори со 292 лица, од кои 179 се млади до 29 години.

Со Кредитирање правни субјекти за отворање нови работни места се опфатени правни
субјекти што добиваат поволен кредит за проширување на бизнисот. Вработени се 51 лице,
од нив 15 се млади до 29 г.

5.1 Улогата на Младинската гаранција во справување со младинската невработеност

Според препораките на Европскиот совет од април 2013, терминот младинска гаранција се
однесува на ситуација каде што младите луѓе добиваат добра понуда за вработување,
продолжување на вработување или обука во рок од 4 месеци од моментот кога станале
невработени или го напуштиле формалното образование. Понуда за продолжување на
вработувањето придружено со квалитетен тренинг може да води кон потребни квалификации.

Дополнително, во заклучоците на ЕК беше решено да се креира Младинска иницијатива за
вработување од околу 6 билиони евра за периодот 2014-2020 за да ги поддржи мерките
наведени во Пакетот за младинско вработување и особено да ја промовира Младинската
гаранција.

[19]Извештај на АВРМ за 2020 г. https://av.gov.mk/content/Извештај%20на%20АВРСМ%202020%20-%20готов%20за%20веб.pdf
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Во насока на оваа препорака, Северна Македонија е првата земја надвор од ЕУ, која ја
имплементира оваа мерка како дел од Економската реформска програма, базирајќи се на
практиките на ЕУ-земји со слични политички и историски позадини како Словенија, Бугарија и
Хрватска. Концептот на МГ е ист како тој во ЕУ. МГ беше усвоена за да им помогне на НЕЕТ
младите од 15 до 29 г. или кои се прв пат невработени, во пронаоѓање соодветна работа,
самовработување, дополнителна квалификација или преквалификација. Младинската гаранција
нуди можности и ја зголемува вработливоста на младите во рок од четири месеци од
регистрацијата во Агенцијата за вработување. Младинската гаранција ги нуди следните услуги:
Професионална ориентација и кариерно советување, мотивациски тренинг, индивидуални и
групни советувања, тренинзи за пронаоѓање работа. Со Младинската гаранција предвидени се
следните мерки: Субвенции за вработување, поттикнување вработување на млади со
попреченост и програми за самовработување.

Новиот инструмент треба да биде спроведен со шема составена од мерки за поддршка кои ќе
одговараат на национални, регионални и локални потреби. Тие мерки треба да се засновани на 6
оски: градење партнерски базиран пристап, рана интервенција и активација, мерки за поддршка
на интеграција на пазарот на труд, користење на средствата на Унијата, проценка и континуирано
надградување на шемата и нејзина имплементација. Како такви, тие целат кон превенирање рано
напуштање на едукацијата, поддршка на вработливоста и отстранување на практичните бариери
за вработување.

9

Ефикасноста на Младинската гаранција е препознаена и во последниот извештај на ЕУ за земјата
„Шемата за Младинска гаранција беше успешно спроведена на територијата на целата земја,
вклучувајќи ги и неразвиените региони...“[22]

[20] Извештај на АВРМ за 2020 г. https://av.gov.mk/content/Извештај%20на%20АВРСМ%202020%20-%20готов%20за%20веб.pdf
[21] Извештај на АВРМ за 2020 г. https://av.gov.mk/content/Извештај%20на%20АВРСМ%202020%20-%20готов%20за%20веб.pdf
[22] Извештај на ЕК за Македонија за 2020 https://www.sep.gov.mk/page/?id=1117
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Следните институции се вклучени во имплементацијата на планираните активности:
Министерство за труд и социјална политика (како главно координативно тело), Агенцијата за
вработување, Министерство за образование и наука, Биро за развој на образование, Центар за
образование на возрасни, Министерството за локална самоуправа и граѓански организации.
Според планот за имплементација, првата фаза (2018-2019) вклучуваше соодветни политички
реформи, мапирање на НЕЕТ и спроведување проценка на потребните средства за реализација
на Младинската гаранција. Втората фаза (2020-2022) треба да овозможи институционални врски
и координативни механизми за зајакнување на целите на Младинската гаранција.

Младинска гаранција

2018 (три општини)

2019 (цела држава)

2020       (цела држава)

5,266

Вкупно
вклучени
лица

20,302

25,487

2,694

Вкупно
жени

10,501

12,852

395

Вкупно
Роми

1,457

1,530

1,916

Вкупен број
вработени

6,036

7,424

41%

Ефикасност

35%

34%

[20]

[21]
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Изворот на финансирање за справување со младинската невработеност, мерките и програмите
за вработување е буџетот на Агенцијата за вработување (чија буџетска линија е во рамките на
Министерството за труд и социјална политика). Износот на финансирање на Акцискиот план за
вработување на младите за 2016-2020[23] година е 30.950.000 евра, без трошоците за
мониторинг и евалуација. Мастер-планот за Младинската гаранција предвидува 40,7 милиони
евра за спроведување мерки за вработување на младите.
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[23] Акциски план за вработување на млади лица 2016-2020, достапен на: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx

16| Н е | в р а б о т е н о с т  к а ј  м л а д и т е  в о  С е в е р н а  М а к е д о н и ј а

https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx


6. Заклучоци и препораки
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Главниот недостаток во собирањето и анализата на податоци е тоа што нема извештаи за
млади, не се објавуваат редовни извештаи на национално ниво, дополнително само неколку
институции имаат релевантни податоци, но не секогаш се достапни. Неопходно е да се
воведе систем што ќе ги интегрира сите податоци поврзани со младинска невработеност и
нивната поврзаност со различните ранливи групи.

Тематската анализа на политиките и законите што се фокусираат на младите и младинската
невработеност ни укажува дека владите го препознале проблемот со постоење висока
стапка на невработеност, но недостасува акција. Сите главни документи ја адресираат
младинската невработеност, младите од НЕЕТ категоријата ретко се спомнуваат. Во исто
време недостасува и специјализиран и интерсекциски пристап кон младите од ранливите
категории кои се соочуваат со позначајни предизвици при вработување. Законите и
политиките користат општ наратив кога се осврнуваат на младите, а акциските и
оперативните планови не нудат информации како ситуацијата со младите се менува со
спроведување на различни мерки.

Многу младински прашања, вклучувајќи ја и невработеноста се дисперзирани по различни
сектори и институции, што го отежнува следењето на мерките и кој ги имплементира. Може
да се заклучи дека иако постојат закони и мерки фокусирани на млади, недостасува
координација и специјализиран фокус на НЕЕТ и ранливи млади.

Потребна е поголема промоција на активните мерки преку споделување успешни приказни,
настани и блиски средби со младите со цел да се зголеми мотивацијата на младите и да се
обнови нивната доверба во институции. Дополнително, потребна е редовна анализа и
надградба на постојните мерки со цел тие да одговараат на потребите на пазарот на трудот,
интересите на младите и нивото на знаење и квалификации.

Северна Македонија е првата земја надвор од ЕУ што ја имплементира Младинската
гаранција како една од најиновативните политики за млади спроведени во државата досега.
И покрај позитивните резултати, нејзината успешна примена зависи од сеопфатно
планирање и распределба на потребните ресурси како и воспоставување систем за редовно
мониторирање и евалуација, а во исто време повисока транспарентност и инклузивност. Во
таа насока потребно е да се предвиди посебна буџетска линија за Младинската гаранција, да
се алоцираат повеќе средства за работа на терен, да се воспостави подобра координација
меѓу институциите и локалните власти и да се предвидат поголеми квоти со цел мерките да
станат поатрактивни за младите од НЕЕТ.

И покрај тоа што расте буџетот за мерките за вработување, битно е да се напомене дека таа
сума не е исклучиво за мерки за вработување на млади, туку за целото работно способно
население во земјата. Ова го отежнува проценувањето на вистинскиот износ од буџетот
наменет за решавање на невработеноста кај младите.
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