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1. Вовед

Овој Прирачникза достапноста на мерки за развој на компетенции и стекнување квалифика-
ции беше изработен во рамките и за потребите на проектот „Зајакнување на жени Ромки во 
Република Северна Македонија“, чијшто носител е Здружението „Национален ромски центар“ 
од Куманово, со финансиска поддршка на We Effect.

Предмет на прирачникот е сѐопфатен и систематичен преглед на можностите за образование 
на возрасни поединци со ниско ниво на основни вештини и квалификации, во еден поширок 
контекст. Целта е на едно место да се сумираат можностите за дооформување формално (ос-
новно) образование и за посетување на верификувани програми за неформално образование 
што водат до стекнување знаења, вештини и компетенции и/или до стекнување стручна ква-
лификација и се достапни во 6-те општини кои се вклучени во проектот: Куманово, Кичево, 
Кочани, Велес, Прилеп и Штип.

Прирачникот е изготвен на лесен, приемчив и разбирлив јазик. Концепциски и содржински е 
адаптиран за да биде користен од страна на организациите кои се оперативно во директна 
комуникација на терен со Ромките и Ромите како целна група на проектот, со цел да ги поддр-
жи во процесот на работа со оваа ранлива категорија. 

Имено, со помош на информациите содржани во овој прирачник, оперативците во разговор 
со Ромките и Ромите ќе можат подетално да им ја подвлечат потребата и корисноста на обра-
зованието и обуката и придобивките од истите и да посредуваат во отворањето на пристапот 
до образование за оваа ранлива категорија граѓани. 

Овој прирачник, освен актуелни информации околу достапност на програми и мерки за до-
оформување на основно образование и учество во верификувани програми за неформално 
образование, содржи и мотивациски пораки и обработена содржина со практични совети, 
што ќе го олесни и отвори пристапот до соодветно образование/обука. 

Општо земено, користењето на овој прирачмик може да послужи како алатка за да се потен-
цира важноста на обуката и учењето преку конкретни примери со цел проблематиката да 
стане поблиска до целната група и да се подигне нивото на лична мотивација за вклучување 
односно враќање во образование и вклучување на пазарот на труд, како и да се делува на 
подигање на свеста за неопходноста од, и улогата на образованието во подобрувањето на 
индивидуалната и колективната социо – економска состојба.
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2. Значење на образованието и обуката
Образованието е основно човеково право

Секој има право на образование, па така и ТИ! Секој човек на овој свет има право да учи. И ти, 
и твоите родители, и твоите деца, соседи и пријатели. Тоа право не може да ти го земе никој! 
Државата мора да ти обезбеди образование и обука.

Основното и средното образование се задолжителни за сите

Можеби поради некои причини не си можел/а да го завршиш основното образование или пак 
си сакал/а да се запишеш во средно, но си морал/а да работиш за да го издржуваш семејство-
то. 

Биди свесен/на дека во нашата земја мора да се заврши основно и средно образование! Тоа 
е твоја обврска и одговорност! За сите што не завршиле задолжително образование следи 
казна по закон.

Учењето и образованието не се само за деца

Иако сега веќе не си дете, сепак можеш да завршиш основно образование, или да се запишеш 
на обука.

Не е срамно да се учи!

Да се учи не е срамно, иако ти можеби така се чувствуваш. Да се учи и знае е гордост а не 
срам. 

Без учење нема напред!

Секој може и треба да учи, ако сака. Секој човек, мора да учи за да може да работи. 

Зошто е важно да учиш и да добиеш диплома?

zz Ќе	видиш	дека	и	ти	можеш	да	учиш	и	дека	ќе	се	чувствуваш	подобро	и	ќе	бидеш	поси-
гурен/на	во	себе.	Ќе	се	цениш	себеси	повеќе.

zz Ќе	научиш	да	работиш	и	ќе	добиеш	документ	дека	си	стручен	за	нешто

zz Со	дипломата	во	рака	ќе	бидеш	похрабар/ра	во	барањето	работа

zz Добиеното	знаење	и	дипломата	ќе	ти	помогнат	да	си	најдеш	работа

zz Колку	повисоко	образование	имаш,	ќе	имаш	подобра	работа	и	повисока	плата

zz Ќе	им	бидеш	пример	на	сите!	И	на	твоите	деца,	и	на	роднините	и	на	пријателите

zz Ќе	можеш	да	ги	охрабриш	сите	околу	тебе	дека	треба	да	учат.
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3. Можности за образование и обука

3.1. (До)оформување на основно образование на возрасни
Доколку немаш (до)завршено основно образование кога си бил/а дете, тоа ќе можеш да го 
направиш и сега, иако си возрасен/на. 

За да се запишеш, треба да имаш 18 години. Доколку сакаш да продолжиш со основното об-
разование, мора да донесеш свидителство за последното одделение што си го завршил.На 
пример, ако училиштето си го напуштил/а во 4то одделение, за да продолжиш, обиди се да го 
најдеш свидетелството за завршено трето одделение. Доколку тоа не е можно, оди во твоето 
училиште и побарај потврда за завршено трето одделение. 

На крајот на овој прирачник има листа со организации каде што може да се запишеш и да го 
завршиш основното образование.

Зошто е важно да имаш завршено основно образование?

 z Ќе можеш да се запишеш во средно училиште за возрасни.

 z Ќе можеш да се запишеш на обука за стручна квалификација или за стекнување вешти-
ни.

 z Ќе можеш да полагаш за возачки испит.

3.2. Учество во обуки според верификувани програми
Ако имаш завршено основно образование, а не сакаш или немаш време и можност да по-
сетуваш средно образование за возрасни, можеш да добиеш стручна квалификација преку 
завршување на неколкумесечна обука за неформално образование. На крајот ќе добиеш сер-
тификат, кој нема да биде истиот како за завршено средно училиште, но ќе ти биде признаен 
во Агенцијата за вработување и ќе ти го признаваат кога ќе бараш работа.

Исто така, постои можност да завршиш обука за да се стекнеш со некакви вештини и да до-
биеш сертификат кој е исто така признаен.

На крајот од овој прирачник има листа со сите организации што нудат обуки во општината и 
регионот каде што живееш. Можеш да ги разгледаш и да се јавиш телефонски или да отидеш 
кај тие што те интересираат. 

Важно е да знаеш дека тие обуки се плаќаат. Кога ќе се јавиш, задолжително прашај за цена 
бидејќи цените за обуките се различни.

Исто така, можеш и самостојно да побараш обука на Интернет, доколку знаеш дакористиш 
компјутер и Интерент. Во точка број 6 во овој прирачник е објаснето како сам/а на Интернет 
можеш да пребаруваш обуки во база на податоци. Следи го упатството чекор по чекор и оби-
ди се да ги разгледаш обуките.

Зошто е важно да се запишеш на обука за стручна квалификација или за стекнување вешти-
ни?

 z Ќе научиш нешто ново и тоа ќе ти помогне да најдеш работа!

 z Ќе запознаеш многу луѓе кои можат да ти помогнат во барањето работа!

 z Можеби ќе откриеш некој свој талент кој подоцна може да се исплати. Секого го бива за 
нешто!
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3.3. Вклучување во обуки преку Оперативниот план за активни програ-
ми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд

Преку Агенцијата за вработување ќе можеш да се вклучиш во различни видови обуки. Тие се 
бесплатни, а за некои ќе добиваш и месечен надоместок. 

Дел од нив се организирани по барање на конкретен работодавач, фирма или организација. 
Внимавај, оние учесници во обуката кои ќе покажат најдобри резултати за време на обуката, 
имаат големи шанси да добијат вработување! 

На крајот од одвој прирачник има листа на сите видови обуки што се нудат преку Агенцијата 
за вработување. Внимателно разгледај ги. Многу е важно да прочиташ кои се твоите обврски 
за време на обуката!
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4. Успешни приказни
Најдобро ќе ја разбереш важноста на образованието, доколку слушнеш искуство на други 
луѓе. Кога ќе ја слушнеш приказната на друг човек, ќе се увериш дека има голема вистина во 
тоа дека образованието и учењето се корисни и дека доколку научиш нешто ново и се здоби-
еш со диплома или сертификат, ќе можеш полесно да си најдеш работа. 

Ти ги претставуваме Енисаи Рамиз, кои ни’ раскажаа како завршувањето на основно образо-
вание и посетувањето обука им помогнаа за да им се подобри животот.

Како дете, одев во основно училиште. Кога бев шесто оддеелние, татко ми доживеа 
трет инфаркт и тогаш морав да го прекинам школувањето за да помагам дома. Не-
колку години подоцна, се омажив, родив деца. Низ годините се обидував да најдам 
работа, но не можев бидејќи го немав завршено основното образование. На 29 годи-
ни му се вратив на школувањето за да го довршам основното. 
Кога го завршив, си направив лична биографија – C/V и почнав да го поднесувам во 
барањето работа.
Во меѓувреме, се запишав на обука за шиење. Кога тргнав на обуката имав предз-
наења бидејќи многу сакав да шијам и бев самоука. Обуката се одржуваше во Тетово 
и затоа двапати неделно патував.
Откако ја завршив обуката, успеав да се вработам во фабрика за шиење.
Завршувањето на основното образование и на обуката, направи да бидам позадовол-
на и да се чувствувам посигурна во себеси. 
Благодарение на образованието, денес моите деца ги воспитувам дека е многу ва-
жно да се учи. На секаков начин се трудам да им помогнам во учењето. Се снаоѓам и 
пребарувам на Интернет информации што им се потребни.
На сите што го прекинале образованието а се плашат да продолжат, им порачувам 
дека е многу важно да вложуваш во своето образование.

Ениса Хусоска, Кичево

Основно образование завршив во редовен рок и се запишав во средно електротех-
ничко училиште. После прва година го прекинав учењето и не го завршив средното 
бидејќи сакав да учам за фризер. Мојот брат близнак, заврши средно образование, 
се запиша на факултет, го заврши а потоа и магистрираше и беше првиот магистер во 
Куманово. Мојот животен пат беше поинаков – јас сакав да го изучам занаетот за да 
станам фризер.
Кога првпат тргнав на обука, брзо учев и мајсторицата по 6 месеци ми дозволи да 
почнам да работам со муштерии. Одев на различни обуки и работев како фризер во 
салон  а по последната обука што ја завршив во Штип почнав да работам самостојно. 
Работам, имам свои постојани муштерии. Платата не е којзнае колку голема, но е до-
волна за моите потреби и јас сум задоволен. Го сакам фризерскиот занает и за мене 
тој е уметност. Правењето фризура бара креативност и фантазија. Во фризерството 
секој месец има нови информации и техники на работа. Секој фризер, ако сака добро 
да работи, треба постојано да учи за да биде во тек со сите новини.
На сите што се плашат да учат, им порачувам дека не треба да имаат страв. Не тре-
ба да учат само колку да се рече дека се образувале, туку тоа да биде нешто што го 
сакаат. 
Рамиз Бајрами, Куманово
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Кога како дете требаше да се запишам во прво одделение, татко ми не ми дозволи да 
одам во училиште. Основното образование го завршив подоцна, на 26 години. Сите 
години наназад, никако не можев да си најдам работа поради немањето образова-
ние. Се чувствував засрамена што не сум се школувала. Но, откако завршив основно 
образование за возрасни, животот ми се промени на подобро. Успеав да си најдам 
работа како шивачка. Вработена сум и задоволна. Имам едно дете и го запишав во 
училиште. Го воспитувам дека образованието му е многу важно.
На луѓето што како деца не завршиле основно образование и сега како возрасни не 
одат да се запишат од срам и страв, им порачувам: и јас сум се срамела, но видов 
дека нема ништо срамно, мора да се учи за да се најде работа.

Небије Јашари, Кочани
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5. Пријавување за работа
Ако сакаш да се пријавиш работа, обука, пракса или за прием во училиште, вообичаено треба 
да поднесеш: 

. а.	Твоја	биографија	–	C/V

. б.	Придружно	писмо

. в.	Доказ	за	твоите	квалификации	(ако	имаш).

. 

Можеби ќе треба да употребиш е-маил за комуникација со некој од работодавачите. Да се има 
професионална е-маил адреса е многу важно! Задолжително треба да го вклучува твоето 
име и презиме. Во секое време можеш бесплатно да креираш нова е-маил адреса.  

Доколку имаш потреба од помош во подготовката на твоето C/V , пропратно писмо или воо-
пшто во процесот на барање работа, а си регистриран/а како невработено лице, можеш да се 
обратиш во најблиската канцеларија на Агенцијата за вработување. Таму постојат работни 
клубови кои имаат за цел да им помогнат на лицата подобро да се претстават на пазарот на 
трудот и полесно да најдат работа. 

Во табелата подолу, можеш да ги најдеш адресата и телефонскиот број од работниот клуб од 
твојот град/општина. 

Табела 1: Центри за вработување по градови, адреса и телефон

Центар за вработување Адреса Телефон

Кичево Бул. Ослободување б.б. 045/ 225-232

Кочани Вељко Влаховиќ 033/ 272-205

Куманово Тодор Велков б.б. 031/ 422-077

Прилеп Ладо Лопецо б.б. 048/ 418-361

Велес Петре Прличко бр.34 043/ 231-590

Штип Гоце Делчев бр. 91 032/ 385-339

Извор: http://av.gov.mk/centri-za-vrabotuvanje.nspx

Ова поглавје исто така укажува на тоа како да се однесуваш на интервју и да останеш профе-
сионален/а. 
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5.1. Документи за аплицирање
 a) Кратка биографија (C/V)

Кратка работна биографија - C/V (Curriculum Vitae) е документ кој ги наведува сите твои ва-
жни вештини, знаења, квалитети и квалификации. Содржи преглед на сите важни настани 
во твојот живот, како училиште, стручна обука, различно работно искуство и понатамошно 
образование. 

Овој документ е твој прв контакт со потенцијалните работодавачи, и има за цел да го заинте-
ресира работодавачот да те повика на разговор/интервју. Откако ќе го прочита твоето C/V, на 
потенцијалниот работодавач треба да му биде јасно за кого се работи, кои се твоите интереси, 
компетенции и квалификации и што можеш да направиш за работата за која се пријавуваш.

C/V-jата постојат во различни форми со различна структура. Повеќето апликанти на почето-
кот го пишуваат нивното име, адреса и информации за контакт. Потоа ги наведуваат настани-
те по редослед како што се случиле, започнувајќи со најнеодамнешното. Некои луѓе прво го 
наведуваат нивното образование, некои го истакнуваат работното искуство. 

Во Европа, најмногу се користи Европасс како формат за C/V кој е прифатен и е во широка 
употреба. Можеш да го најдеш на овој линк и да го изработиш твоето C/V: https://europass.
cedefop.europa.eu/. 

Секое C/V е различно затоа што секој човек е уникатен во неговото животно искуство. Во на-
редните страници погледни примери на C/V -а.

Пример 1:

Назми Ибраимов

Јужен пат 14, Кочани 
Телефон.: 096/5678-921 
Е-маил: ibraimovnazmi@email.com

Јас сум работлив, доверлив човек, барам работа во која ќе можам да продолжам да им пома-
гам на другите. 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

2016 – 2020  Берач и пакувач на ориз 

   Полиња со ориз, Кочани
zz Надминување	на	дневните	норми	
zz Одржување	на	потребниот	алат
zz Планирање	и	поставување	приоритети	за	да	бидам	што	е	можно	пое-
фикасен
zz Складирање	на	ориз	по	сите	безбедносни	стандарди
zz Отвореност	во	комуникацијата	и	заедничката	работа

ОБРАЗОВАНИЕ

2007 – 2016 Диплома

 Основно училиште, Кочани

ЈАЗИЦИ  

Ромски (мајчин)
Македонски(Ц1)
Бугарски (Б2) 
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РЕЛЕВАНТНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Комуникација (лесно комуницирам со различни луѓе, разбирам колку е вашна профе-
сионалната комуникација)
Дигитални компетенции (основни познавања во работа со компјутер, користам со-
цијални мрежи)
Математички копетенции (способност за спроведување пресметки)
Социјални компетенции (грижа за другите, позитивен однос кон добробит и учење). 

Пример 2:

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Танита Абдулова
      Востаничка улица 24, Штип
      096/5678-921
      tanitaabdulova@email.com
      Skype taci.stip95 
Пол Ж | дата на раѓање 08/06/1995 

Посакувана работа               Пракса во шивачки салон

РЕЛЕВАНТНО ИСКУСТВО

2018 - денес

Дизајн и креација на облека
Волонтерски 
▪ Дизајн и цртање на различни парчиња облека
▪ Обезбедување потребни материјали за нивна креација
▪ Прилагодување и преправки на облека според потребите 
Мода, дизајн

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

2009 - 2013 Техничар за текстил и дизајн
Текстилно и дизајнерско средно училиште, Скопје

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ

Мајчин јазик Македонски

Други јазици
РАЗБИРАЊЕ ЗБОРУВАЊЕ ПИШУВАЊЕ

Слушање Читање Усна 
интеракција

Усна 
продукција 

English B2 A2 B1 A2 A2

Почетно - средно ниво

Комуникациски и дигитални 
вештини

Силни комуникациски вештини стекнати преку учество во различни активности во сред-
но училиште
Основни познавања на работа со компјутер, способност за пронаоѓање на потребните 
информации, социјални мрежи

Организациски/ 
менаџерски вештини

Вештини за управување со време, планирање и организирање, стекнато преку управну-
вање во мојот дом и семејство
Доверлива, упорна, трпелива

Вештини поврзани 
со работата

Способност за користење различни техники за цртање и скицирање стекнати преку 
пракса и дизајн

АНЕКСИ
Сертификат за завршен курс за кроење
Диплома за завршено средно текстилно училиште
Портфолио со неодамнешни цртежи и дизајни
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 б) Пропратно писмо

Пропратното писмо ја следи твојата работна биографија и има улога да те претстави на потен-
цијалниот работодавач и да го заинтересира да те повика на разговор.

Твоето Пропратно писмо е твоја можност да покажеш во што си добар/ра, кои се твоите ком-
петенции и интереси и да опишеш зошто веруваш дека твојата апликација треба да биде при-
фатена. Треба да ги вклучува следните информации: 

zz Кој/а	си	ти	и	за	што	аплицираш?

zz Зошто	сакаш	да	работиш	во	тоа	претпријатие?

zz Кои	компетенции	и	квалификации	ги	поседуваш	за	да	можеш	да	работиш	таму?

Еве неколку прашања кои ќе ти помогнат да го напишеш твоето пропратно писмо:

zz Зошто	сакам	да	го	правам	ова,	за	што	аплицирам?

zz Што	ме	инспирираше	да	го	направам	тоа?

zz Што	значи	оваа	можност	за	мене?

zz Како	сакам	да	придонесам	со	правењето	на	ова?

Пред да започнеш со подготовката, истражи кој е работодавачот каде што сакаш да се прија-
виш, со што се занимава и кои се барањата на работното место кое е отворено. Доколку се 
пријавуваш на оглас, детално разгледај ги и анализирај ги наведените барања.

Подолу има два примери на пропратни писма, што одговараат на работните биографии од 
претходната страна. 

Запомни!

C/V -јата секогаш се уникатни, па такви ќе бидат и придружните писма!

Пропратното писмо СЕКОГАШ треба да биде прилагодено на работното место за кое сакаш да 
аплицираш. Тоа на работодавачот му кажува дека си се потрудил/а околу оваа задача и дека 

си посветена и педантна личност.
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Пример 1:
Оризопроизводство Кочани 
Штипски пат 83, Кочани

Назми Ибраимов 
Јужен пат 14, Кочани 

Телефон.: 096/5678-921 
Е-маил: ibraimovnazmi@email.com

Почитувани, 

Моето име е Назми Ибраимов и сакам да аплицирам за рабтното место: магацински работник 
во вашето претпријатие. Ја покажав мојата доверливост и позитивен пристап кон работата 
на неколку сезонски работи кои ги работам секоја година, и сметам дека моите вештини ќе 
бидат корисни во вашето претпријатие. 

Претходно работев во неколку претпирајтија кои се занимаваат со производство на ориз и 
собирање и складирање овошје, со различни луѓе, самостојно и во групи. Секогаш е големо 
задоволство да се постигнат дневните и неделните норми и стоката да се складира и распо-
реди според сите стандарди и да биде спремна за понатамошна дистрибуција.  

Прецизноста е моја силна страна, добар сум со бројки и пресметки. Гарантирам дека магацин-
ските  листови ќе бидат одржувани професионално, ако ми бидат назначени мене.  

Се надевам ќе ја земете во предвид мојата апликација. Во прилог на ова писмо ќе го најдете 
мојата кратка работна биографија. Ви благодарам однапред на времето. 

Со почит,  
Назми Ибраимов  

Кочани, 10.10.2020

Пример 2:

Г-ѓа Маријана Пандова 
Прва конфекција Ул. Козара 20 Штип

Танита Абдулова  
Востаничка улица 24, Штип 

096/5678-921 
tanitaabdulova@email.com

Почитувана Г-ѓа Пандова,

Уште од дете изработувам облека за моите кукли, и тоа подоцна премина во моја професија. 
Завршив Средно училиште за дизајн и текстил, потоа и специјализиран курс за кроење. Потоа 
продолжив да изработувам облека дома. Моето име е Трајанка Манева и аплицирам за рабо-
та во вашата конфекција. 

Активно дизајнирам и изработувам облека дома изминативе 6 години. Во иднина исто така, 
имам намера да го продолжам моето високо образование во оваа област.  

Во текот на средното училиште, учествував во неколку училишни модни ревии. Позната сум 
како пријателска, љубезна личност помеѓу моите пријатели.  

Во прилог на ова писмо испраќам мое C/V, Сертификат за завршен курс за кроење, диплома 
за завршено средно текстилно училиште и неколку скици од моето портфолио. Се надевам 
дека ќе ја земете во предвид мојата апликација и Ви благодарам однапред. 

Со почит, 
Танита Абдулова 

Штип, 10.10.2020г. 
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 c)Доказ за твоите квалификации

Доказ за твоите квалификации можат да бидат: потврди за посетени курсеви, диплома за за-
вршено образование, сертификати за завршена обука итн. Исто така, добро е да се обратиш 
до некој твој поранешен наставник, соработник или менаџер за да ти напише писмо за препо-
рака, ако за тоа имаш можност.  

5.2. Неколку совети за разговор/интервју кај работодавачот
Веќе имаш поднесено документи за отворено работно место, и сега работодавачот те повику-
ва на разговор/интервју. Целта на разговорот е да оставиш позитивен впечаток кај работода-
вачот и да ја добиеш работата. Ова е одлична можност за меѓусебно подобро да се запознае-
те, да видиш каде е лоцирано работното место и какви се условите за работа. 

Интервјуто се однесува на твоите компетенции. Тоа ти дава време да ги презентираш твоите 
силни страни во повеќе детали. Дефинитивно треба да направиш колку што можеш повеќе со 
тоа! Со себе понеси копии на твоето C/V  и пропратно писмо, заедно со докази за компетен-
циите кои ги поседуваш.  

Еве неколку примери за прашања кои често се поставуваат во интервјуата:  

zz Кажи	ми	нешто	за	тебе.

zz Зошто	сакаш	да	работиш/учиш	овде?	

zz Како	дозна	за	нашиот	оглас?

zz Кои	се	твои	силни	страни,	а	кои	се	твоите	слаби	страни?

zz Каде	се	гледаш	себе	за	пет	години?	

zz Дали	имаш	некои	прашања?

zz Кое	е	твоето	најголемо	достигнување?
На местото треба да пристигнеш неколку минути пред закажаниот термин. Тоа кажува за 
тебе дека си точна и прецизна личност, и колкава важнст му даваш на барањето работа. Не 
заборавај, облеката која ќе ја носиш за време на интервјуто треба да биде уредна и чиста. 
За време на интервјуто, однесувај се природно, одговарај на поставените прашања кратко и 
јасно со позитивен став. На заминување, заблагодари се за времето и изрази надеж за идна 
соработка.

Мотивациски пораки

Не се откажувај од работите што сакаш да ги постигнеш!
Секој човек има одреден талент. Откриј кој е твојот!

Самодовербата е клучот на секоја криза.
Првиот впечаток кај работодавачот е секогаш најважен. 

Потруди се тој да биде добар!
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6. Пребарување обуки за неформално 
образование

Како да најдам обуки преку интернет? 
Како да најдам кои центри нудат обуки во мојот град?

Ова поглавје содржи кратко упатство за користење на датабазата на понудувачи и програми 
за неформално образование.

Во неформалното образование, возрасните лица може да се усовршуваат и да се образуваат 
преку следење посебни програми за добивање знаења и вештини. Информации за тоа кои 
програми се достапни во твојот град/регион се содржани погоре во рамките на овој Прирач-
ник, но истите можат да се најдат и дополнително истражуваат на интернет. За тоа е потребно 
компјутер, интернет врска и мали познавања во работа со компјутери и пребаување инфор-
мации на интернет.

Јавната Установа Центар за образование на возрасните – Скопје, на својата веб страна објаву-
ва информации за тоа кои програми за обука се достапни и кои институции ги спроведуваат. 
Можеш да пребаруваш на македонски или албански јазик. 

6.1. Програми за неформално образование

Слика 1 Веб страница на Центарот за образование на возрасни

За да започнеш со пребарувањето, приклучи го твојот компјутер на интернет и во алатката за 
пребарување запиши ја веб страната на Центарот за образование на возрасните:

www.cov.gov.mk.

На самата почетна страна ќе се појави портокалова лента со наслов:

Прегледај ги сите програми:

Со кликнување на оваа лента, се добива пристап до широка база на понудувачи на обуки кои 
се спроведуваат низ целата држава. 
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Слика 2 Филтри за пребарување програми за обука

За тебе сега важна е лентата со филтри од левата страна. Тука избери филтри според твоите 
очекувања:

 z Локација: избери го регионот во кој живееш или во кој сакаш да ја посетуваш обуката. 
Во кој регион припаѓа твоето место на живеење провери во Статистички NUTS региони.

 z Класификација на програма, т.е. дали истата води кон стекнување квалификации, 
вештиони, дали е спортска или влегува во групата на останати.

 z Статус на програма, т.е. дали истата е верификувана или не. Со успешно завршување на 
верификуваните програми можеш да се стекнеш со национално признаен сертификат. 
Со посета на неверификуваните програми се стекнуваш со потврда за присуство. 

 z Понудувачи на услуги: доколку точно знаеш во која институција/организација сакаш да 
посетуваш обука, избери според името. Доколку не, тогаш ова поле подобро да остане 
празно.

Дополнително, доколку точно знаеш каква обука ти треба (на пример, заварувач, фризерка, 
сметководител итн), можеш истото да го внесеш во лентата за пребарување, сместена во гор-
ниот десен агол на страницата. 

Внимавај! Колку повеќе филтри избереш, толку помали се шансите да најдеш соодветна обу-
ка според твоите потреби.

По прелистувањето, страницата ќе даде листа на достапни обуки. Со кликнување на избра-
ната обука, можеш да добиеш информации за тоа кој ја спроведува, каде и кога се одржува 
наставата, колку време трае, и што треба претходно да знаеш или да имаш завршено. 
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Пример 1: 

Весна е од Кумано-
во и сака да посету-
ва обука за Негува-
тел/ка за деца со 
пречки во развојот, 
и да добие официја-
лен сертификат. Ба-
раната програма е 
достапна во Кума-
ново. Со кликну-
вање врз насловот 
на програмата, 
Весна дозна дека 
пред да може да ја 
посетува истата, ќе 
треба да обезбеди 
доказ за завршено 

средно образование, лекарско уверение за докажување на психофизичка способност за да 
може да работи со деца и да нема забрана за вршење должност во дејноста, и да биде неосу-
дувана. На истата страница, наведени се и сите контакти, локација на училиштето и телефон, 
за да може Весна полесно да стапи во контакт со провајдерот на обуката. 

6.2. Понудувачи на услуги
За да можеме да видиме кои се понудувачите на обуки во нашиот регион или град, повторно 
треба да се вратиме на почетната страница на Центарот за образование за возрасни. Сега, 
кликнуваме врз лентата:

Прегледај ги понудувачите на услуги:

Повторно, во рамките на левата лента со филтри избираме од кој регион сакаме да биде пону-
дувачот и дали истиот е верификуван или не. Откако ќе добиеме листа на понудувачи според 
нашите филтри, со кликнување врз името на понудувачот, добиваме опис за тоа кои обуки ги 
спроведува селектираната институција, како и други корисни информации.

Слика 3 Пребарување за програма

Слика 3 Пребарување за програма

Слика 4 Листање понудувачи на обуки
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7. Поимник

Компетенција Збир на стекнатите знаења и вештини, докажана способност за користење на 
знаењето и вештините во ситуации на учење или на работа.

Квалификација
Резултат од процесот на оценување на компетенциите. Одговорна институција по-
тврдува дека поединецот ги има постигнато резултатите од учењето согласно утвр-
дени стандарди. 

Вештина Способност за примена на знаењето, извршување на задачите и решавање на про-
блеми. 

Знаење Збир на стекнати и систематизирани, теоретски и фактички информации.

Занимање
Збир на работи и задачи кои по својата содржина и вид се толку организациски и 
технолошки сродни и меѓусебно поврзани што може да ги извршува едно лице кое 
поседува соодветни знаења, вештини и компетенции.

Институција за обра-
зование на возрасни

Институција/организација која е верифицирана/акредитирана да образува, обучува и 
оценува возрасни ученици кои се стекнуваат со квалификации. Институциите нудат 
формални и неформални програми кои водат до квалификации и издаваат национал-
но признаени сертификати. 

Формално образова-
ние за возрасни

Дејност обезбедена од страна на образовна установа или установа за обука која се 
спроведува според одредени одобрени програми, со цел да се унапредат знаењето, 
вештините и компетециите за што се издава свидетелство/диплома.

Неформално образо-
вание за возрасни

Организирани активности на учење со цел за унапредување на знаењето, вештини-
те и компетенциите за лични, општествени и професионални потреби и може, но не 
мора да води кон стекнување со национално признаен сертификат. 

Диплома Доказ за завршен степен во формално образование. 

Сертификат Потврда за учество, или потврда за завршен модул/циклус во неформално образова-
ние.

Свидетелство Доказ за завршено одделение во формално основно или средно образование. 

Пазар на труд Место каде што се сретнуваат оние кои бараат работа и оние кои имаат потреба од 
вработени.

Верификувана про-
грама

Програма која е креирана според стандарди предвидени во законските регулативи, 
со што се осигурува квалитетот на учењето. По успешното завршување, се добива 
државно признаен сертификат, што важи во Агенцијата за вработување и при ба-
рање работа.

Обука за стекнување 
вештини

Обука за нови или унапредување на старите знаења на поединецот, најчесто по не-
формален пат.

Обука за стекнување 
стручни квалифика-
ции

Обука која се спроведува сторед концептот на средно стручно образование за даде-
но занимање, трае неколку месеци и води кон сертификат, кој нема иста тежина како 
диплома за завршено средно стручно училиште, но истиот е валиден и препознаен 
на пазарот на трудот. 

Биографија/Работна 
биографија

Документ кој ги наведува сите важни вештини, знаења, квалитети и квалификации 
на едно лице. Содржи преглед на сите важни настани, како училиште, стручна обука, 
различно работно искуство и понатамошно образование. 

Електронска адреса Поштенско сандаче на Интернет. Се отвора бесплатно.

Апликација за ра-
бота

Збир на документи кои треба да се поднесат за пријавување за отворено работно ме-
сто во одреден рок, вообичаено по електронски пат.
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8. Анекси

1. Листа на верификувани понудувачи и програми за неформално образование на возрасни

2. Листа на верификувани понудувачи на основно образование на возрасни

3. Листа на достапни обуки од Оперативниот план за активни мерки за вработување и ус-
луги на пазарот на труд 2020
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Анекс 1 
Листа на понудувачи на верификувани обуки за неформално образование за возрасни

Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

1

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
БРАКО ДОО 
увоз-извоз Велес

Бравар Велес Вардар-
ски

Благој Шалев 
Раштански пат бр.2 
1400 Велес 
043/212-560 
hr@brako.com.mk
Владимир Анчев 
070/260-001 

2018.10.24

2

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
БРАКО ДОО 
увоз-извоз Велес

ТИГ 
Заварувач Велес Вардар-

ски

Благој Шалев 
Раштански пат бр.2 
1400 Велес 
043/212-560 
hr@brako.com.mk
Владимир Анчев 
070/260-001 

2018.11.05

3
ДТИКА Технички 
институт Македонија 
ДОО Неготино

Ракувач на 
автодигалка Неготино Вардар-

ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk 
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.01.31

4
ДТИКА Технички 
институт Македонија 
ДОО Неготино

Ракувач со 
градежна 
механи-
зација за 
површинска 
експлоата-
ција

Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk 
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.01.31

5

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Ракувач на 
виљушкар Неготино Вардар-

ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk 
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.02.13

6

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Ракувач 
на мостна, 
портална 
и конзолна 
дигалка

Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk 
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.02.13

7

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

ТИГ 
Заварувач Неготино Вардар-

ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk 
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.02.20
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

8

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

МИГ 
(метал 
инертен гас) 
- МАГ 
(метал ак-
тивен гас) 
Заварувач

Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk  
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.03.02

9

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Заварувач 
(рачно елек-
тролачно и 
пламенско 
заварување)

Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk  
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.03.07

10

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Бравар Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски 
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.mk  
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.03.23

11

Отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно 
учење „Неготино“ од 
Неготино

Козметичар 
за нега на 
лице и тело

Неготино Вардар-
ски

Костадин Солаков  
ул.Даме Груев бб Неготино 
043/361-632, 043/365-344 
ru_negotino@yahoo.com
Јулијана Јуришиќ 071/311-797

2018.08.10

12

Отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно 
учење „Неготино“ од 
Неготино

Неговател/
ка на стари 
и немоќни 
лица

Неготино Вардар-
ски

Костадин Солаков  
ул.Даме Груев бб Неготино 
043/361-632, 043/365-344 
ru_negotino@yahoo.com
Јулијана Јуришиќ 071/311-797

2018.08.29

13

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Козметичар 
за нега на 
лице и тело

Неготино Вардар-
ски

Цане Коцевски  
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.11.29

14

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Фризер за 
мажи и жени Неготино Вардар-

ски

Цане Коцевски  
ул. Железничка бр.8 
1440 Неготино 043/370-040 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk
Павле Миланов 072/226-777 pavle@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2018.12.28

15

Друштво за техничко 
испитување, контрола 
и анализа Технички ин-
ститут Македонија ДОО 
Неготино

Оператор со 
гориво Неготино Вардар-

ски

Цане Коцевски  
ул. Железничка бр.8 1440 Неготино 
info@tehnickiinstitutmakedonija.com.
mk
Митко Костовски 043/370-040 
mitko.kostov@
tehnickiinstitutmakedonija.com.mk

2020.07.01

16

Отворен граѓански уни-
верзитет за доживотно 
учење „Неготино“ од 
Неготино

Ракувач на 
виљушкар Неготино Вардар-

ски

Костадин Солаков 
Стефанов Тони 
ул.Даме Груев бб
043/361-632, 043/365-344 
ru_negotino@yahoo.com

2018.07.11

17 Центар за обука  при АД 
МОДА Свети Николе

Шивач на 
лесна кон-
фекција

Свети Ни-
коле

Вардар-
ски

Ангел Димитров 
ул. Маршал Тито бр. 79 
2220 Свети Николе 032/443-159 
angel@ad-moda.com
Мара Саздовска 032/443-159

2018.09.13



23НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

18

Здружение Јадрена 
група на пчелари од 
Брегалничкиот регион 
МЕДЕН ИСТОК - Кочани

Пчелар за 
основно 
пчеларство 
на одржлив 
начин

Кочани Источен

Ванчо Кировски 
ул. Роза Петрова бр.29 
2300 Кочани 078/364-375 
medenistok@yahoo.com 
Марија Ѓошева  
marija@bregalnica-ncp.mk
078/421-533

2019.03.28

19 Рудник САСА ДООЕЛ Ма-
кедонска Каменица

Механичар 
за рударска 
механиза-
ција и оп-
рема

Македон-
ска Каме-
ница

Источен

Олег Телној    
ул. Рударска бр.28 
Македонска Каменица
Венета Ристовска
Рудник САСА ДООЕЛ 
Македонска Каменица 
070/373-087 
v.ristovska @sasa.com.mk

2019.02.11

20 Рудник САСА ДООЕЛ Ма-
кедонска Каменица

Одржувач на 
електрична 
опрема за 
погон на 
рударска 
опрема

Македон-
ска Каме-
ница

Источен

Олег Телној    
ул. Рударска бр.28 
Македонска Каменица
Венета Ристовска
Рудник САСА ДООЕЛ 
Македонска Каменица 
070/373-087 
v.ristovska @sasa.com.mk

2019.02.28

21
Дрвно индустриски 
комбинат ФАГУС ДООЕЛ 
Пехчево

Тапетар на 
мебел Пехчево Источен

Петре Јордев 
ул. Индустриска бб. Пехчево 
ул. Христијан Т. Карпош 
120 Штип  033/442-070 
Fagus@mebel.com.mk 
Зорица Таковска 072/264-332 
marija@mebel.com.mk

2018.02.20

22
Дрвно индустриски 
комбинат ФАГУС ДООЕЛ 
Пехчево

Изработувач 
на мебел од 
дрво 

Пехчево Источен

Петре Јордев 
ул. Индустриска бб. Пехчево 
ул. Христијан Т. Карпош 
120 Штип  033/442-070 
Fagus@mebel.com.mk 
Зорица Таковска 072/264-332 
marija@mebel.com.mk

2018.02.27

23

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги ПОЛИ ПРОЕКТ 
ДОО Штип

Неговател/
ка на стари 
и немоќни 
лица

Штип Источен

Билјана Здравева 
ул.Добре Радославлев бр.1а Штип,  
032/391-591 075/201-075 
poliproekt@poliproekt.com.mk 

2018.03.07

24
Република Македонија 
Државен универзитет 
Гоце Делчев Штип

Нанесувач 
на ѓубрива 
во земјодел-
ско произ-
водство

Штип Источен

проф.д-р Блажо Боев, 
Крсте Мисирков 10-А, П.фах 201, 
2000 Штип 032/550-458 
borka.tusevska@ugd.edu.mk
Фиданка Трајкова 
032/550-631 075/499-786 
fidanka.trajkova@ugd.edu.mk

2018.04.02

25
Реублика Македонија, 
Државен универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип

Заштитар на 
земјоделски 
растенија

Штип Источен

проф.д-р Блажо Боев, 
Крсте Мисирков 10-А, П.фах 201, 
2000 Штип 032/550-458 
borka.tusevska@ugd.edu.mk
Емилија Арсов 
032/550-616 
emilija.arsov@ugd.edu.mk

2018.04.16



24 НАЦРТ ПРИРАЧНИК ЗА ДОСТАПНОСТ НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА КОМПЕТЕНЦИИ И СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

26

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
КОНТЕСА-КРМОВА ДОО-
ЕЛ Штип

Фризер за 
жени Штип Источен

Валентина Крмова 
бр.125-5 Штип  
032/393-634 070/328-088 contesa_
vale@yahoo.com 

2018.05.15

27

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Аргон зава-
рувач Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип  
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com 

2018.05.16

28 СОУ Димитар Мирасчи-
ев Штип

Шивач на 
текстилни 
материјали 
– основно 
ниво

Штип Источен

Дејан Доневски 
ул. Вита Поп Јорданова бр.2 
Штип  032/390-591 078/473-357 
dmirasciev@yahoo.com
Васко Костов 
078/473-362 
vasilstip@yahoo.com

2018.05.28

29

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Оџачар за 
објекти за 
домување 
кои корис-
тат цврсто 
и течно го-
риво

Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725 
naruni.stip@yahoo.com

2018.06.26

30
Друштво за производ-
ство, трговија и усуги 
Екосолар ДООЕЛ Штип

Монтажер и 
сервисер на 
соларни тер-
мални и фо-
тонапонски 
системи

Штип Источен

Зоран Трајков  
с. Стар Караорман бб, 
2000 Штип  
032/606-983, 075/462-473 
z.trajkov@gmail.com 
solar@t.mk

2018.12.10

31

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги ПОЛИ ПРОЕКТ 
ДОО Штип

Неговател/
ка на лица 
со попрече-
ност

Штип Источен

Билјана Здравева  
ул.Добре Радославлев бр.1а 
Штип, 032/391-591 075/201-075 
poliproekt@poliproekt.com.mk 

2018.12.28

32

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
КОНЕСА-КРМОВИ ДОО-
ЕЛ Штип

Козметичар 
за маникир 
и педикир

Штип Источен

Валентина Крмова 
ул. Ванчо Прќе бр. 125-5 Штип 
032/393-634 070/328-088 
contesa_vale@yahoo.com 

2018.12.28

33

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги ПОЛИ ПРОЕКТ 
ДОО Штип

Обучувач на 
возрасни Штип Источен

Билјана Здравева 
ул.Добре Радославлев бр.1а 
Штип, 032/391-591 075/201-075 
poliproekt@poliproekt.com.mk 

2019.01.24

34

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Маникир и 
педикир Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com 

2019.01.25

35

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Фризер за 
жени Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.01.25
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

36

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Шминкер Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.02.11

37

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Градежен 
работ-
ник-ѕидар

Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.03.11

38

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Масер за 
лице и тело Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com 

2019.03.12

39

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Изработувач 
на градежна 
столарија

Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.03.26

40

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Ракувач на 
виљушкар Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.03.28

41

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Угости-
тел-пос-
лужувач

Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com

2019.04.12

42

Приватна образовна 
установа - Отворен 
граѓански универзитет 
за доживотно учење 
„Ванчо Прќе“ Штип

Готвач во 
угостител-
ски објект

Штип Источен

Трајчо Петров 
ул.„Тошо Арсов“ 14 Штип 
070/537-725  
naruni.stip@yahoo.com 

2019.04.12

43

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги ПОЛИ ПРОЕКТ 
ДОО Штип

Службеник 
во сметко-
водство

Штип Источен

Билјана Здравева  
ул. Добре Радосавлев 1А 032/391-
591 078/391-591 
075/210-075 
poliproekt@poliproekt.com.mk  
biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk

2019.09.27

44

Друштво за производ-
ство, трговија и усуги 
Екосолар ДООЕЛ Штип 
с. Стар Караорман Штип

Одржувач – 
сервисер на 
електрични 
и машински 
уреди

Штип Источен

Зоран Трајков  
с. Стар Караорман бб, 2000 Штип 
032/606-983, 075/462-473 
z.trajkov@gmail.com solar@t.mk

2019.10.16

45

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги Поли Проект Доо 
Штип

Негувател/
ка на деца Штип Источен

Билјана Здравева 
ул. Добре Радосавлев 1А 
032/391-591 078/391-591 
075/210-075  
poliproekt@poliproekt.com.mk  
biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk

2020.01.02

46

Друштво за производ-
ство, проектирање и 
услуги Поли Проект Доо 
Штип

Негувател/
ка на деца 
со посебни 
потреби

Штип Источен

Билјана Здравева 
ул. Добре Радосавлев 1А 
032/391-591 078/391-591 
075/210-075  
poliproekt@poliproekt.com.mk  
biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk

2020.01.02



26 НАЦРТ ПРИРАЧНИК ЗА ДОСТАПНОСТ НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА КОМПЕТЕНЦИИ И СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

47

Образовен центар за 
фризерско-козметички 
услуги-Контеса Крмови 
Штип

Масер за 
козметичка 
масажа

Штип Источен

Билјана Здравева 
ул. Добре Радосавлев 1А 
032/391-591 078/391-591 
075/210-075  
poliproekt@poliproekt.com.mk  
biljana.zdraveva@poliproekt.com.mk

2020.03.09

48

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
КОНТЕСА-КРМОВИ ДОО-
ЕЛ Штип

Шминкер Штип Источен

Валентина Крмова 
ул. Ванчо Прќе бр.125-5 Штип 
032/393-634 
contesa_vale@yahoo.com

2020.05.28

49

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
ЛАЗОВСКИ ДООЕЛ 
Штип - Подружница 
Образовен центар за 
сметководствени услу-
ги „ЛАЗОВСКИ“

Службеник 
во сметко-
водство

Штип Источен

Јасмина Чанева Лазовска 
ул. Сремски фронт 1а/1 Штип 
070/777-977 
lazovski.jasmina@yahoo.com

2020.09.30

50

Центар за обука на 
возрасни „ЕСНАФ“, Ре-
гионална занаетчиска 
комора Битола

Автомеха-
ничар за 
класични 
моторни 
системи на 
патнички 
возила

Битола Пелаго-
ниски

Ромео Бошевски 
ул. Панда Чеснова 4 Битола 
075/390-430 и 075/366-044 
komorabt@gmail.com
Вера Крстановска 
075/332-154

2017.12.25

51

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА“ Битола

Неговател/
ка на стари 
и немоќни 
лица

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com  

2017.12.28

52 Регионална занает-
чиска комора Битола

Производи-
тел на леб, 
бурек и бели 
пецива

Битола Пелаго-
ниски

Ромео Бошевски 
ул. Панда Чеснова 4 Битола 
075/390-430 и 075/366-044 
komorabt@gmail.com
Вера Крстановска 
075/332-154

2017.12.29

53

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА“ Битола

Оператор на 
струг и гло-
далка

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com   

2017.12.29

54 Регионална занает-
чиска комора Битола

Изработувач 
на слаткар-
ски произ-
води

Битола Пелаго-
ниски

Ромео Бошевски 
ул. Панда Чеснова 4 Битола 
075/390-430 и 075/366-044 
komorabt@gmail.com
Вера Крстановска 
075/332-154

2017.12.29

55

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА“ Битола

Производи-
тел на мле-
ко и млечни 
производи

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com   

2018.03.01

56

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-из-
воз ДООЕЛ Битола 
- Подружница АКАДЕ-
МИЈА СТИЛ Битола

Козметичар 
за нега на 
лице и тело

Битола Пелаго-
ниски

Цветковски Пецо 
ул. Димитар Влахов бр.43 Битола 
047/242-588 075/373-907 
pece.cvetkovski@live.com
Цветковска Светлана 
075/373-907 
Svetlana.cvetkovska@live.com

2018.08.10
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

57

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-из-
воз ДООЕЛ Битола 
- Подружница АКАДЕ-
МИЈА СТИЛ Битола

Декорати-
вен маникир Битола Пелаго-

ниски

Цветковски Пецо 
ул. Димитар Влахов бр.43 Битола 
047/242-588 075/373-907 
pece.cvetkovski@live.com
Цветковска Светлана 
075/373-907 
Svetlana.cvetkovska@live.com

2018.09.05

58

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-из-
воз ДООЕЛ Битола 
- Подружница АКАДЕ-
МИЈА СТИЛ Битола

Шминкер Битола Пелаго-
ниски

Цветковски Пецо 
ул. Димитар Влахов бр.43 Битола 
047/242-588 075/373-907 
pece.cvetkovski@live.com
Цветковска Светлана 
075/373-907 
Svetlana.cvetkovska@live.com

2018.09.05

59

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА„ Битола

Келнер Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com

2019.01.21

60

Друштво за производ-
ство, трговија, консал-
динг и услуги ЈАВЕН 
АДВЕРТАЈЗИНГ ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола

Веб опера-
тор Битола Пелаго-

ниски

Ана Ристевска  
ул. Климент Охридски 
бр.4/ Локал 4 Битола 
078/391-978 075/283-017 
javenmk@gmail.com

2019.03.29

61
Средно општинско тех-
ничко училиште ЃОРЃИ 
НАУМОВ Битола

Електронис-
талатер и 
монтер на 
станбени 
објекти

Битола Пелаго-
ниски

Владимир Роме 
ул. М. Андоновски бр.1 Битола 
047/609-708 
sotugnaumov@yahoo.com
Ацо Илиевски 
075/336-595 
acoilievski007@hotmail.com

2019.05.13

62

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА„ Битола

Негувател/
ка на деца Битола Пелаго-

ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com

2019.05.13

63

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА„ Битола

Службеник 
во книго-
водство

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com

2019.05.13

64

Центар за образование 
и обука на возрасни 
„ПОЛИТЕХНИЧКА АКА-
ДЕМИЈА„ Битола

Пчелар за 
органско 
пчеларење

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com

2019.05.13

65

Друштво за произ-
водство, промет и 
услуги МЕГАСОФТ ПЛУС 
увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола

Оператор за 
веб дизајн Битола Пелаго-

ниски

Љупчо Петровски 
ул. Климент Охридски лам.4/2 
047/252-525 075/269-263 
megasoft@t.mk
Антоанета Петровска  
075/251-018 
gimnazija@ppg.edu.mk

2019.11.04

66

Друштво за произ-
водство, промет и 
услуги МЕГАСОФТ ПЛУС 
увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола

Оператор за 
поддршка 
на ком-
пјутерски 
системи и 
мрежи

Битола Пелаго-
ниски

Љупчо Петровски 
ул. Климент Охридски лам.4/2 
047/252-525 075/269-263 
megasoft@t.mk
Антоанета Петровска 
075/251-018 
gimnazija@ppg.edu.mk

2019.12.18
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

67

Друштво за произ-
водство, промет и 
услуги МЕГАСОФТ ПЛУС 
увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола

Оператор за 
безбедност 
на компју-
терски сис-
теми

Битола Пелаго-
ниски

Љупчо Петровски 
ул. Климент Охридски лам.4/2 
047/252-525 075/269-263 
megasoft@t.mk
Антоанета Петровска 
075/251-018 
gimnazija@ppg.edu.mk

2019.12.30

68

Друштво за произ-
водство, промет и 
услуги МЕГАСОФТ ПЛУС 
увоз-извоз ДООЕЛ Би-
тола

Оператор за 
изведба и 
одржување 
на ком-
пјутерски 
мрежи

Битола Пелаго-
ниски

Љупчо Петровски 
ул. Климент Охридски лам.4/2 
047/252-525 075/269-263 
megasoft@t.mk
Антоанета Петровска 
075/251-018 
gimnazija@ppg.edu.mk

2020.01.03

69 Политехничка акаде-
мија Битола

Неговател/
ка на стари 
и немоќни 
лица

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков
ул.Панде Кајзерот 50     
075/764-900 blagoj_trajkov@yahoo.
com  

2020.07.03

70 Политехничка акаде-
мија Битола

Негувател/
ка на лица 
со попрече-
ност

Битола Пелаго-
ниски

Благој Трајков 
ул.Панде Кајзерот 50 
075/764-900 
blagoj_trajkov@yahoo.com

2020.07.23

71

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
Ле Бранд Дизајн ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола

Моден сти-
лист – ос-
новно ниво

Битола Пелаго-
ниски

Лили Кадинска 
ул. Климент Охридски П+М+9+ПК/3 
Битола 077/510-463 Lebrand.
lebrand@gmail.com 

2020.08.24

72

Приватна научна уста-
нова ИНСТИТУТ ЗА СО-
ВРЕМЕНИ КОМПОЗИТИ 
И РОБОТИКА Прилеп

Металооб-
работувач Прилеп Пелаго-

ниски

Драган Велјаноски 
ул. Крушевски пат бр. бб - Прилеп 
048/429-320 
info@iacr.edu.mk 
Билјана Костадиноска 
048/400-100

2018.09.13

73

Друштво за производ-
ство, услуги и трговија 
ДАНИ СОЛАР ДООЕЛ 
Кратово

Гасомон-
тер-завару-
вач

Кратово Северо-
источен

Даниел Коцевски, 
Буковец 23, Кратово 078/282-576 
daniel_kocevski1@yahoo.com                         
danisolardooel@yahoo.com

2019.03.18

74

Друштво за производ-
ство, услуги и трговија 
ДАНИ СОЛАР ДООЕЛ 
Кратово

Бравар-за-
варувач Кратово Северо-

источен

Даниел Коцевски, 
Буковец 23, Кратово 078/282-576 
daniel_kocevski1@yahoo.com                         
danisolardooel@yahoo.com

2019.03.18

75

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-
ЗИЈА ДОО-Куманово 

Службеник 
во книго-
водство

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
Адријана Илиевска-Додевска 
ул. Среќко Пужаљка, 1/3-1, 
Куманово 072/311-748070/747-741 
info@vizija.mk 

2018.01.18

76

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
СЛАВЕ-ПРОМ ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово 

Фризер за 
жени Куманово Северо-

источен

Славе Димитриевски 
ул. Октомвриска рев. бр. 43/3 
dimitrievskiprom@gmail.com
Наташа Додевска 
071/211-152 
Natasa.dodevska321@gmail.com

2019.02.07
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

77
Друштво интелектуални 
и образовани услуги 
Виртуал – М Куманово

Службеник 
во сметко-
водство

Куманово Северо-
источен

Кристина Стевановска 
ул. Октомвриска ревулација  23/16 
Куманово 078/234-399 078/234-390 
Маријан Стевановски  078/234-399 
marijan.stevanovski@gmail.com 

2019.04.24

78

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
Е-НЕТ КОМ ДООЕЛ увоз 
извоз Куманово

Дизајнер на 
веб страна Куманово Северо-

источен

Марјан Спасиќ  
ул. Тане Георгиевски бр.52  
070/236-251 
marjan.spasik@e-net.mk

2019.05.13

79 СОУ Перо Наков Кума-
ново

Службеник 
во книго-
водство

Куманово Северо-
источен

Мила Жабак Димковска  
ул. Пиринска Македонија бр.4 
075/205-620 
n.pero@yahoo.com
Фросина Николовска 077/851-104 
frosinik@yahoo.com 

2019.05.29

80 СОУ Перо Наков Кума-
ново Шивач Куманово Северо-

источен

Мила Жабак Димковска  
ул. Моша Пијаде бб 03/1424-380 
n.pero@yahoo.com 
Марина Радевска 077/551-123 
077/565-676 077/700-062 
mararina.txt@gmail.com 

2019.06.17

81
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Бравар Куманово Северо-
источен

Драган Јаневски 
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 
nacebugjoni@yahoo.com
Бобан Максимовски 078/478-454 
maksimovski2005@yahoo.com

2019.06.24

82
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Неговател/
ка на стари 
лица 

Куманово Северо-
источен

Драган Јаневски 
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 
nacebugjoni@yahoo.com
Бобан Максимовски 078/478-454 
maksimovski2005@yahoo.com

2019.07.01

83
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Аргон зава-
рувач Куманово Северо-

источен

Драган Јаневски
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 nacebugjoni@yahoo.com
Бобан Максимовски 078/478-454 
maksimovski2005@yahoo.com

2019.07.02

84
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Монтер и 
инсталатер 
на сончеви 
панели

Куманово Северо-
источен

Драган Јаневски 
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 
nacebugjoni@yahoo.com
Бобан Максимовски 078/478-454 
maksimovski2005@yahoo.com

2019.07.05

85

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-
ЗИЈА ДОО Куманово

Програмер 
во JAVA Куманово Северо-

источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk 

2019.07.08

86
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Ракувач 
на ком-
пјутерски 
управувани 
машини

Куманово Северо-
источен

Драган Јаневски 
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 
nacebugjoni@yahoo.com
Бобан Максимовски 078/478-454 
maksimovski2005@yahoo.com

2019.07.08
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Провајдер Профил 
занимање Град Регион Контакти Активна 

од

87

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-
ЗИЈА ДОО Куманово

Програмер 
во C++ Куманово Северо-

источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2019.07.08

88
Општинско средно тех-
ничко училиште НАЦЕ 
БУЃОНИ Куманово

Асистент 
за грижа на 
лица со поп-
реченост

Куманово Северо-
источен

Драган Јаневски 
ул. Бајрам Шабани бб Куманово 
031/432-180 
nacebugjoni@yahoo.com
Ленче Ѓошевска Анѓеловиќ 
078/478-415 
lenceandjelovic@yahoo.com

2019.07.12

89

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
ОБРАЗОВЕН ЦЕНТАР ВИ-
ЗИЈА ДОО Куманово

Оператор за 
графички и 
веб дизајн

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk 

2019.07.31

90 СОУ Перо Наков Кума-
ново

Составувач 
на горни 
делови на 
обувки

Куманово Северо-
источен

Мила Жабак Димковска  
ул. Моша Пијаде бб Куманово  
075/205-620  031424380 
n.pero@yahoo.com
Татјана Димитриевска 070/258-668 
tatjana.dimitrievska@yahoo.com 

2019.09.06

91

Друштво за производ-
ство трговија и услуги 
образовен центар Ви-
зија

Оператор за 
компјутер-
ски мрежи

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2020.07.02

92

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
Образовен центар Ви-
зија ДОО Куманово

Службеник 
во сметко-
водство

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2020.07.14

93

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
Образовен центар Ви-
зија ДОО Куманово

Негувател/
ка на деца 
со пречки во 
развој

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2020.08.07

94

Друштво за производ-
ство, трговија и услуги 
Образовен центар Ви-
зија ДОО Куманово

Интернет 
маркетер во 
хотелиер-
ството

Куманово Северо-
источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2020.09.22

95

Друштво за производ-
ство трговија и услуги 
образовен центар Ви-
зија

Дигитален 
маркетер Куманово Северо-

источен

Видан Додевски 
ул.Среќко Пужаљка 1/3-1 Куманово 
072/311-748 070/226-228 
info@vizija.mk

2020.09.22

95

Заштитно трговско 
друштво за произ-
водство, трговија и 
услуги УНИПЛАСТ БК 
увоз-извоз Струга – 
Подружница Центар за 
стручно оспособување 
УНИПЛАСТ Скопје

Стаклоп-
ластичар – 
Ламинирач 
на армиран 
полиестер

Струга Југоза-
паден

Ковачески Бојан 
ул. Партизанска бр.48, 
6330 Струга 046/780-180 
kovaceskikiko@gmail.com 
Ковачески Христијан 
070/347-357

2018.12.04



31НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

Анекс 2 
Листа на понудувачи на основно образование за возрасни

Институција/ 
Установа Град Статистички NUTS 

Регион Контакти

ОГУДУ „Ванчо Прке“ Штип Штип Источен

Трајче Петров
Тошо Арсов 14. Штип
070 537 725
naruni.stip@yahoo.com

ОГУДУ „Неготино“
Неготино

Неготино Вардарски

Коста Шолаков
Даме Груев, Неготино
043 361 632 075 422 435
ru _ negotino@yahoo.com

ОГУДУ „Тетово“ Тетово Тетово Полошки

Ристе Штакле
Слаѓана Јосифовска
Иво Лола Рибар 96, Тетово
044 334 320
075 453 595
info@ogu-tetovo.edu.mk

ОГУДУ „Гостивар“ 
Гостивар Гостивар Полошки

Сашо Мерџаноски
Билјана Дабеска
Мајор Чеде Филиповски ББ, Гостивар
042 217 294 
071 550 883  
078 344 000
rubmgv@yahoo.com
b.dabeska@yahoo.com

ОГУДУ „Пере Тошев“ 
Прилеп Прилеп Пелагониски

Виолета Стојаноска
Ѓорче Петров 54б, Прилеп
071 323 031
rutosev@gmail.com

О.У.В. „Антон Сејменович 
Макаренко“ Скопје Скопски

Хазби Топојани
Сашо Јовановски
Џон Кенеди бр.32, Скопје
+389 2 622 478
a.s.makarenko@hotmail.com
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Анекс 3
Обуки според Оперативен план за активни програми и мерки за вработување 
и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

МЕРКА Цел на мерката Целна група Критериуми 
за влез

Начин на пријаву-
вање

Вр
ем

ет
ра

ењ
е 

на
 о

бу
ка

та

Висина на финансиската 
поддршка

Обука на 
работно 
место за 
познат ра-
ботодавач

Стекнување 
на вештини на 
невработените 
лица за извршу-
вање на работ-
ните задачи во  
согласност со 
потребите на ра-
ботодавачот

Невработе-
ни лица од 
евиденцијата 
на АВРСМ 
со минимум 
основно обра-
зование 

Завршено 
минимум 
основно об-
разование

Известување, 
Пребарување 
од евиденцијата 
на невработени 
лица,врз основа 
на профилирање 
и Индивидуален 
план за вработу-
вање..

3 
м

ес
ец

и

Месечен надоместок во 
висина од 9.000 денари 
со вклучено осигурување 
за инвалидност и телесно 
оштетување причинето 
со повреда на работа и 
професионалан болест и 
данок на личен доход 

Обука за 
стручни 
квали-
фикации 
според 
барање на 
работода-
вачите

Обука за стручни 
квалификации 
според барања-
та на работода-
вачите. 

Невработени 
лица од еви-
денцијата на 
АВРСМ

Селекција-
та ја врши 
работодава-
чот

Известување, 
Пребарување 
од евиденцијата 
на невработени 
лица,врз основа 
на профилирање 
и Индивидуален 
план за вработу-
вање

2 
до

 4
 м

ес
ец

и Месечен надоместок во 
висина од 9.000 денари,со 
вклучено осигурување 
во случај на несреќа на 
работно место и данок на 
личен  доход 

Стручни 
обуки 
според 
барање на 
работода-
вачите

Обука за стручни 
квалификациии 
вештини според 
барањата на ра-
ботодавачите

Невработе-
ни лица од 
евиденцијата 
на АВРСМ од 
ранливи групи 
(млади до 29 
години, лица 
со попрече-
ност, Роми и 
други лица 
во ризик од 
социјално ис-
клучување

/

Известување, 
Пријава и Изјава 
за согласност, 
Пребарување 
од евиденцијата 
на невработени 
лица  врз основа 
на профилирање 
и ИПВ

2 
до

 4
 м

ес
ец

и Месечен надоместок во 
висина од 9.000 денари,со 
вклучено осигурување 
во случај на несреќа на 
работно место и данок на 
личен  доход 

Обуки за 
побарува-
ни зани-
мања

задоволат 
потребите од 
побарувани 
занимања,со-
цијални услуги1 
иквалификации 
што водат до 
„зелени работни 
места“,

Невработени 
лица од еви-
денцијата на 
АВРСМ

Исполнети 
минимални 
квалифи-
кации за 
следење на 
обуката.

Јавен повик/
Известување, 
пребарување 
од евиденција 
на невработени 
лица врз основа 
на профилирање 
и ИПВ, Пријава и 
Изјава за соглас-
ност.

3 
м

ес
ец

и

Месечен надоместок во 
висина од 9.000 денари 
со вклучено осигурување 
за инвалидност и телесно 
оштетување причинето 
со повреда на работа и 
професионалан болест и 
данок на личен доход 

1 Согласно новиот Закон за социјална заштита - се лични асистенти за лица со попреченост и даватели на услуга:помош и нега 
 во домот-негователи
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МЕРКА Цел на мерката Целна група Критериуми 
за влез

Начин на пријаву-
вање

Вр
ем

ет
ра

ењ
е 

на
 о

бу
ка

та

Висина на финансиската 
поддршка

Обукиза 
возачи за 
Ц и Д - ка-
тегорија

Обуки за воза-
чи со положен 
возачки испит 
за категорија 
„Ц“ и „Д“ кај 
спроведувачи на 
обукипријавени 
на јавен оглас. 
Лицата кои 
успешно ќе ја за-
вршат обуката, 
ќе имаат право 
да полагаат за 
возачки испит 
во лиценцирани 
испитни центри

Невработени 
лица од еви-
денцијата на 
АВРСМ

Активни 
баратели 
на работа 
во АВРСМ, 
и тоа: за 
обука за „Ц“ 
категорија 
да имаат 
полни 21 
година и  
важечка  
возачка 
дозвола за 
категорија 
„Б“(мини-
мум 1 годи-
на), и 
За обуката 
за „Д“ ка-
тегорија: 
возраст од 
24 години 
и  важечка 
дозвола за 
категорија 
„Ц“ (мини-
мум 2 годи-
ни). 

Јавен повик/
Известување, 
пребарување 
од евиденција 
на невработени 
лица врз основа 
на профилирање 
и ИПВ, Пријава и 
Изјава за соглас-
ност

1 
м

ес
ец

/
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