
Почитувани занаетчии и вршители на занаетчиска дејност: 
 
Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки за 
вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен од Владата на 
Република Македонија, за мерката Обука на работно место за познат 
работодавач, финансирана од буџетот на  Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година , се објавува: 

 
ЈАВЕН ПОВИК 

до заинтересирани работодавачи 

  
Се повикуваат заинтересираните работодавачи, кои имаат потреба за 
вработување на соодветни лица по претходно реализирана обука во траење од 
3 (три) месеци,  да се пријават во работните клубови на Центрите за 
вработување на Агенцијата за вработување на РМ. 

  
Програмата не вклучува работодавачи од државни, јавни институции, единици на 
локална самоуправа и Градот Скопје. 
  
Избраните кандидати ќе поминат тримесечна обука. Обуката на невработените 
лица ќе се спроведува во работните простории на работодавачите, согласно 
Програма за обука предложена од страна на работодавачите и на учесниците 
во обуката ќе им се  издаде потврда за спроведената практична обука. 

  
Бараниот број на невработени лица за обука не смее да го надмине бројот на 
вработените во фирмата. 
Мерката ќе опфати невработени лица со минимум основно или средно 
образование евидентирани во регистарот на Агенцијата за вработување. 

  
Во мерката имаат право да учествуваат работодавачи кои: 

• Вкупниот број на работници на неопределено време на денот на аплицирање не 
треба да биде понизок од просечниот број на вработени лица на  неопределено 
време во претходната календарска година освен ако причините за намалување на 
просечниот број на вработени лица е прекин на работниот однос по вина и воља 
на работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за работа, а 
не како резултат на деловни причини; 

• Работодавачот треба да има вработено најмалку едно лице во континуитет во 
последните 6 месеци до денот на апликација, со исклучок на граѓанските 
организации; 

• Ги имаат подмирено сите обврски по основ на исплатени плати и придонеси од 
задолжително социјално осигурување и 

• Да нема финансиска загуба во претходната година. 
  
Со оваа мерка ќе се поддржуваат обуки за занимања (работни места) за кои е 
потребно основно или средно ниво на образование и за кои не се издаваат 
сертификати/лиценци. 



Невработеното лице добива паричен надомест од 9.000,00 денари месечно, 
вклучувајќи и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално 
заболување. Работодавачот е должен месечно да доставува до АВРМ листа за 
евиденција на присуството. 

  
Работодавачот (менторот) е должен да ја спроведе програмата за обука, во 
согласност со претходно утврден план за истата. На работодавачот ќе му биде 
исплатен еднократен паушален износ од 3.000,00 денари по обучувано лице по 
завршена обука. 
  
Работодавачот има обврска да вработи најмалку 50 % од лицата вклучени во 
обуката со полно работно време и да не го намали вкупниот бројо на вработени 
лица на неопределено време во период од 6 месеци од денот на 
вработувањето, освен ако причините за престанокот на работниот однос е по вина 
и воља на работникот, остварување на право на пензија, смрт, неспособност за 
работа, а не како резултат на деловни причини. 
 
Условите, правата  и обврските ќе бидат уредени со склучување на договор за 
обука помеѓу Агенцијата за вработување на РМ, работодавачите и 
кандидатите. 

  
Заинтересираните работодавачи  можат да поднесат пријава се до 
исполнување на предвидениот опфат на корисници. 
Детални информации можат да се добијат во  работните клубови на 30-те Центри за вработување на 
Агенцијата за вработување на РМ, контакт телефонот   02-3111-850 на веб 

странатаwww.avrm.gov.mk и на веб страната на МТСП www.mtsp.gov.mk 

 

http://www.avrm.gov.mk/

