МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
изменување и дополнување на Оперативниот план за активни програми
и мерки за вработување за 2012-2013 година

Скопје, јуни 2012 година

1. ПРОГРАМА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ

Цел

Целта на програмата е намалување на невработеноста преку
започнување на сопствени бизниси. Непосредна цел е да се
создадат нови работни места преку поттикнување на
побарувачката на пазарот на трудот со самовработување
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Краток опис

Програмата ќе се реализира преку обука на заинтересирани
невработени лица за осознавање на претприемништвото,
изготвување на одржливи
бизнис планови, помош при
регистрација на сопствен бизнис и финансиска поддршка за
започнување на бизнисот и/или финансиска поддршка за постојни
бизниси на евидентирани невработени лица кои имаат искуство
во вршење на дејноста
900 евидентирани невработени лица во 2012 година

Опфат на корисници

Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ
188.314.350,00 денари за 2012 година

Потребни средства

Износот на потребните средства за 2013 година ќе биде во
согласност со планираните средства во Буџетот на РМ

Извори на средства

За 2012 година
Буџет на МТСП кон АВРМ (УНДП) 188.314.350,00,00 денари

Надлежни институции за
имплементација

МТСП
АВРМ
УНДП
ЦРРМ
АППРМ

Услови и критериуми
За реализација на секое самовработување се предвидува поддршка со неповратни
средства во висина на 201.897,00 денари, од кои 185.000,00 денари во вид на директна
поддршка за набавка на опрема и/или репроматеријали, додека останатите 16.897,00
денари служат за поддршка во вид на основна обука за водење бизнис, ваучер систем за
изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите.
За лицата за коишто во процесот на аплицирање ќе се утврди дека не е потребна обука
и ваучер систем за изработка на бизнис план, се предвидува поддршка со неповратни
средства во висина од 189.600,00 денари, од кои 185.000,00 денари во вид на директна
поддршка за набавка на опрема и/или репроматеријали и 4.600,00 денари за
регистрација на бизнисот и за обука со советување за бизнис и претприемништво.
Лицата кои во рамките на проектниот циклус, доставиле бизнис планови и чиишто
бизнис планови успешно го поминале процесот на евалуација, а ќе се откажат од
понатамошното учество, не може да се вратат во евиденцијата на невработени лица во
АВРМ најмалку една (1) година, сметано од денот на откажувањето.
Лицата кои ќе ги искористат средствата за набавка на опрема и/или материјали преку
Програмата за самовработување, во рок од четири (4) години не може да се вратат во
евиденцијата на невработени лица во АВРМ, сметано од денот на регистрација на
бизнисот.
Регистрираниот бизнис кој е поддржан согласно со оваа програма, доколку престане со
вршење на дејност ( а со тоа престане и работниот однос) пред истекот на 1 година од
датумот на регистрирање на бизнисот, освен во случај
на смрт или трајна
неспособност, или пак само престане работниот однос, а на негово место веднаш не се
вработи друго лице, лицето – основач на фирмата има обврска да врати 80% од
финансиските средства искористени за набавка на опрема и/или репроматеријали, во
период од 12 месеци.
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2. ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (МАЛИ И СРЕДНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗАНАЕТЧИИ) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Цел

Целта на Програмата е намалување на невработеноста и отворање
на нови работни места, како и стимулирање на побарувачката на
работна сила на пазарот на трудот

Краток опис

Програмата ќе се реализира преку обезбедување на дополнителна
поддршка во вид на материјали и/или опрема за отворање на нови
работни места во мали и средни претпријатија и кај занаетчии,
регистрирани најмалку 1 година сметано од денот на објавување на
јавниот повик

Опфат на корисници

За 2012 година
90 новоотворени работни места со лица од евиденцијата на
невработени на АВРМ пријавени најмалку 3 месеци, сметано од
денот на јавниот оглас
Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ

Потребни средства

За 2012 година
8.280.000,00 денари
Износот на потребните средства за 2013 година ќе биде во
согласност со планираните средства во Буџетот на РМ

Извори на средства

За 2012 година
Буџет на АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки за
вработување кон УНДП

Надлежни институции за
имплементација

МТСП
АВРМ
УНДП
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ЦРРМ
АППРМ
Услови и критериуми
Програмата за поддршка ќе се однесува на мали и средни претпријатија и за занаетчии:
1. Регистрирани најмалку 1 година сметано од денот на објавување на јавниот
повик;
2. Кои на денот на пријавувањето не се во стечајна постапка и ликвидација;
3. Кои ги имаат измирено сите обврски по основа на даноци и придонеси и
4. Кои имаат позитивни финансиски резултати искажани во годишната пресметка
за 2011, односно 2012 година.
За реализација на Програмата се предвидува поддршка со неповратни средства во вид
на опрема и/или материјали во висина од 92.000,00 денари за секое новоотворено
работно место, но не повеќе од 5 работни места (максимум 460.000,00 денари), при што
се земаат превид и евентуалните вработувања остварени во претходните календарски
години, согласно со програмите кои обезбедуваат поддршка за дополнителни
вработувања во фирми.
Работодавачот кој ќе вработи лица согласно со оваа програма, има обврска да ги
задржи на работа најмалку 12 месеци од денот на засновањето на работниот однос или
на нивно место да вработи друго невработено лице регистрирано во евиденцијата на
АВРМ. Во спротивно ќе треба да ги врати средствата обезбедени во вид на опрема
и/или материјали, во паричен износ сразмерно со времетраењето на вработувањето.
Сите права и обврски на инволвираните страни ќе бидат дефинирани со посебен
договор.
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4. ПИЛОТ ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛОДОУЖИВАТЕЛИ НА
ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Цел

Целта на Програмата е поттикнување на нови вработувања на
примателите на социјална помош евидентирани како невработени
лица и нивна социјална вклученост

Краток опис

Програмата ќе се реализира со доделување на државно земјоделско
земјиште на плодоуживатели, на лица кои се корисници на
социјална помош. На корисниците ќе им се исплаќа и паричен
надоместок во висина на социјалната парична помош и ќе им се
обезбеди и социјално осигурување. Корисниците ќе бидат
регистрирани како индивидуални земјоделци на кои земјоделието
им е основна дејност

Опфат на корисници

За 2012 година
100 примателите на социјална помош евидентирани како
невработени лица
Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ и по оценка на резултатите
од пилот фазата
4.255.800,00 денари во 2012 година

Потребни средства

Извори на средства

Надлежни институции за
имплементација

6.893.700,00 денари за корисниците од 2013 година
За 2012 година
Буџет на АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки
вработување

за

За 2013
Буџет на АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки
вработување

за

МЗШВ
МТСП
АВРМ
ЦСР
ПИОМ

Услови и критериуми
На евидентираните невработени лица, корисници на социјална помош и
плодоуживатели на државно земјоделско земјиште ќе им се обезбеди:
 100% од месечниот износ на социјална парична помош и обезбедено
социјално осигурување во првите 12 месеци (првата година);
 50% од месечниот износ на социјална парична помош и 100% обезбедено
социјално осигурување во следните 12 месеци (втората година);
 паричниот надоместок ќе се исплаќа на месечна основа на трансакциската
сметка на корисникот;
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 средствата за социјално осигурување (пензиско
и инвалидско
осигурување и здравствено осигурување) ќе се уплаќаат директно на
соодветните подрачни единици на Фондот на пензиско и инвалидско
осигурување и Фондот за здравствено осигурување на Македонија и
 можност за дополнителна финансиска помош во рамките на програмите на
МЗШВ.
Корисниците плодоуживатели на државно земјоделско земјиште ќе бидат
регистрирани како индивидуални земјоделци на кои земјоделието им е основна
дејност (преку Фондот на ПИОМ). По извршената регистрација, им престанува
правото на користење на социјална парична помош согласно со Законот за
социјална заштита.

5. ПРОГРАМИ ЗА ПРАКТИКАНТСТВО
5.1 ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО КАКО ПРВО РАБОТНО ИСКУСТВО ДО
ВРАБОТУВАЊЕ

Цел

Целта на оваа програма е зголемување на вработливоста кај млади
невработени лица, со што превентивно се делува и се овозможува
подготвени да се вклучат на пазарот на трудот

Краток опис

Поддршката ќе се обезбеди за евидентирани невработени лица до
27-годишна возраст, за истите да се стекнат со одредени практични
знаења и вештини

Опфат на корисници

За 2012 година
233 лица
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Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ
3.495.000,00 денари во 2012 година
Потребни средства

Износот на потребните средства за 2013 година ќе биде во
согласност со планираните средства во Буџетот на РМ

Извори на средства

За 2012 година
3.495.000,00 денари Буџет на АВРМ - Потсметка за активни
програми и мерки за вработување

Надлежни институции за
имплементација

МТСП
АВРМ
Работодавачи

Услови и критериуми
Со оваа програма се планира да бидат опфатени млади невработени лица до 27
годишна возраст кои имаат завршено најмалку средно образование, преку нивно
вклучување во програми за практиканство за период од три месеци. За спроведување на
оваа програма, ќе се исплаќаат по 5.000,00 денари за лице месечно со вклучен
персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и
професионално заболување. По завршување на практичната работа, работодавачот
има обврска да вработи најмалку 50% од вкупно ангажираниот број на лица за
практична работа и да ги задржи на работа наредните 12 месеци.
Програмата не вклучува работодавачи од државни, јавни институции, единиците на
локална самоуправа и Градот Скопје, невладини организации и здруженија на граѓани.
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6.1 Обука кај познат работодавач

Цел

Целта на оваа мерка е на евидентираните невработени лица да им се
обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач, кој
има утврдено определени потреби за работни места

Краток опис

Со обуката се овозможува стекнување и дополнување на знаењата
на евидентираните невработени лица заради нивно полесно
вработување

Опфат на корисници

За 2012 година
1000 лица ( од кои 250 се млади лица до 27 години)
Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ
12.900.000,00 денари во 2012 година

Потребни средства

Извори на средства

Износот на потребните средства за 2013 година ќе биде во
согласност со планираните средства во Буџетот на РМ

5.000.000,00 денари- Буџет на АВРМ
7.900.000,00 денари - Буџет на АВРМ - Потсметка за активни
програми и мерки за вработување

Надлежни институции за
имплементација

АВРМ

Услови и критериуми
Подготовка за вработување се врши доколку во евиденцијата за невработени нема
такви профили на невработени лица. Со обуката ќе се опфатат невработени лица со
образование и вештини блиски на потребите на работодавачот, при што работодавачот
не може да врши повеќе од една подготовка за вработување за исто лице, за исто
занимање, за иста дејност.
Обуката за младите лица до 27 години ќе се однесува на невработени лица кои немаат
работно искуство.
Подготовката за вработување трае до три месеци, со обврска работодавачот да вработи
најмалку 50% од вклучените лица во обуката и да не го намали бројот на вработените
на неопределено време во рок од 1 година. Висината на паричната помош на
невработено лице, односно работникот вклучен во подготовката изнесува 4,400.00
денари. месечно, а за младите лица до 27 години по 4.000,00 денари месечно.
6.2 Обука за напредни ИТ вештини

Цел

Мерката има за цел надградба на вештините од областа на
информациските технологии на евидентираните невработени лица,
заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на
пазарот на трудот

Краток опис

Обуката ќе се реализира преку лиценцирани обучувачки центри,
избрани по пат на оглас. На крајот на обуката, лицата добиваат
уверение за завршена обука и полагаат завршни испити за
здобивање со сертификат од посетуваните обуки
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Опфат на корисници

За 2012 година
164 лица
Во 2013 година бројот на корисници ќе биде определен согласно со
планираните средства во Буџетот на РМ
11.440.450,00 денари за 2012 година

Потребни средства

Износот на потребните средства за 2013 година ќе биде во
согласност со планираните средства во Буџетот на РМ

Извори на средства

Буџет на АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки
вработување

Надлежни институции за
имплементација

МТСП
МИОЈА
АВРМ
изведувачи на обуки

Услови и критериуми
Обуките ќе бидат насочени кон надградба на вештините од областа на информациските
технологии на евидентираните невработени лица и ќе се спроведуваат за следниве
програмски пакети:







MCITP - Сервер Администратор,
MCITP- Enterprise SQL Administrator 2008
MCITP – Enterprise SQL Administrator 2008, Database Administrator 2008,
SCJP – Sun Certified Java Programmer,
PHP
MYSQL

Обуките ќе се реализираат во Скопје и во други градови, во зависност од обезбедените
услови за обука и пројавениот интерес на невработените кандидати за учество во
мерката. АВРМ ќе објави оглас до сите заинтересирани обучувачки центри, согласно со
претходно утврдени критериуми од страна на Работната група и во соработка со
МИОЈА ќе изврши избор.
Изборот на невработените кандидати кои ќе бидат вклучени во обуката е дел од
обврската на обучувачките центри и МИОЈА, кои треба да направат претходна
проверка на соодветните ИТ вештини. Лицата кои биле корисници на оваа програма во
претходните години не може да бидат вклучени во обуката. Времетраењето на обуката
е од 2 до 4 месеци. По завршување на обуките, лицата добиваат уверение за посетувана
обука и полагаат завршен испит за стекнување со меѓународен сертификат.
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за

10. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ
Цел

Краток опис

Работно aнгажирање на невработени лица заради стекнување на
одредени практични знаења и вештини, рамномерен регионален
развој, можност за континуирано работно ангажирање и можност за
вработување, како и намалување на сиромаштијата
Jавнитe работи ќе се организираат во општини кои имаат висок
процент на невработени лица во однос на вкупното население и ќе
се вклучат долгорочно евидентирани невработени лица, ниско
квалификувани невработени лица и повозрасни лица над 55 години,
во период не подолг од 6 месеци
За време на ангажирањето на лицата ќе им се обезбеди се обезбеди
финансиска поддршка

Целна група

Долгорочно евидентирани невработени лица, ниско
квалификувани невработени лица и повозрасни лица над 55
години врз основа на искажани потреби на организаторот на јавните
работи

4000 лица
Опфат на корисници
За 2012 година 121.600.000,00 денари од кои 60.800.000,00 денари од
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Потребни средства

Извори на средства

Надлежни институции за
имплементација

единиците на локална самоурава и Градот Скопје
За 2013 година 60.800.000,00 од кои 30.400.000,00 денари од
единиците на локална самоурава и Градот Скопје
За 2012 година
-60.800.000,00 денари (60.449.200,00 денари Буџет на МТСП кон
АВРМ и 350.800,00 денари- Потсметка за активни програми и мерки
за вработување
-60.800.000,00 денари буџети на единиците на локална самоуправа и
Градот Скопје
За 2013 година
-30.400.000,00.– Буџет на МТСП кон АВРМ
- 30.400.000,00 денари - буџети на единиците на локална самоурава и
Градот Скопје
АВРМ, МТСП, MЛС, MФ, ЗЕЛС и единици на локална самоуправа и
Градот Скопје

Услови и критериуми
Со програмата се планира да бидат опфатени долгорочно евидентирани
невработени лица, ниско квалификувани невработени лица и повозрасни лица
над 55 години преку ангажирање за вршење на јавни работи за период не подолг од
шест месеци. За спроведување на оваа Програма, е предвидена финансиска поддршка
во износ од 7.600,00 денари за лице месечно и осигурување во случај на несреќа при
работа и професионално заболување .
Единиците на локалната самоуправа и односно Градот Скопје (ЕЛС) ќе
обезбедат средства за финансиска поддршка на 2000 лица .
При изборот на јавните работи приоритет ќе имаат јавните работи кои ќе траат
подолг временски период, поголем опфат на невработени лица, општини кои имаат
повисок процент на невработени лица во однос на вкупното население во општината.
За време на обезбедување на финансиската поддршка, ангажираното лице не ги
губи правата по основ на невработеност. Финансиската поддршка ќе се обезбеди преку
АВРМ во единиците на локалната самоуправа, односно Градот Скопје, кои имаат
најголем процент на невработени лица во однос на вкупното население во општината,
а во рамките на планираните средства. Невработените лицата кои ќе се финансираат од
единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, ЕЛС средствата ги исплатуваат на
невработените лица за што после секоја исплата доставуваат извештај до АВРМ- ЦВ.
Средствата од Буџетот на Република Македонија ќе се трансверираат по
истекот на месецот на единици на локална самоуправа односно градот Скопје кои не се
со блокирани жиро сметки, а начинот и условите на трансверирање, како и правата и
обврските ќе се уреди со посебни договори помеѓу АВРМ – ЦВ, единицата на
локалната самоуправа, односно Градот Скопје и невработеното лице.
Министерството за финансии до АВРМ месечно ќе доставува список на ЕЛС со
блокирани жиро сметки, а најдоцна до 5 -ти во месецот за претходниот месец.
Во текот на имплементација на програмите, АВРМ- ЦВ редовно врши
мониторинг на реализацијата на истите.
АВРМ ќе формира и Проектен одбор составен од претставници на АВРМ,
ЗЕЛС, МЛС, МТСП, Кабинетот на потпретседателот на Владата на Република
Македонија за економски прашања, кој ќе биде надлежен за разгледување на
доставените проекти, подготовка на ранг листа и носење на одлуки.
Проектите кои ќе се финансираат од единиците на локалната самоуправа и
градот Скопје, ги одобрува Советот на единицата на локална самоуправа.
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Покрај тоа АВРМ формира Техничка работна група за мониторинг и контрола
за извршување на јавните работи кој е составена од МТСП , МФ, МЛС, АВРМ, ЗЕЛС.
Преглед за видот на програми и мерки и потребни средства бр.1

Програми и мерки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Програма за самовработување
Финансиска поддршка на правни субјекти (мали и средни
претпријатија, занаетчии) за отворање на нови работни
места
Субвенционирање на вработување
Пилот програма за субвенционирање на плодоуживатели
на државно земјоделско земјиште
Програма за практикантство
Програма за подготовка за вработување преку обуки
Анкета за слободни работни места
Пилот програми

Пилот програма- Општинско- корисна работа

Јавни огласи и соопштенија
10 Организирање на јавни работи
Вкупно

Опфат на
лица за 2012
година

Потребни
средства за 2012
година

900

188.314.350,00

90

8.280.000,00

800

236.200.000,00

100

4.255.800,00

833
3.380
40
20
20

5.695.000,00
35.313.250,00
200.000,00
3.066.000.00
600.000,00
1,000,000.00
121.600.000,00
604.524.400,00

4.000
10.183

Преглед на извори на средства за реализација на програмите бр. 2
Извори на финансирање
1
2
3
4
5.
7
8
9

Буџет на МТСП
Буџет на АВРМ
Буџет на АВРМ - Потсметка за активни програми и
мерки за вработување
Буџет на АВРМ – Потсметка за Посебен фонд
Буџети на единици на локална самоуправа и Градот
скопје
АВРМ- Јавни огласи и соопштенија
Поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП
во ОП 2011
УСАИД
Вкупно

Износ во денари за 2012
година
251.358.400,00
5.000.000,00
93.500.000,00
187.000.000,00
60.800.000,00
1.000.000.00
3.666.000.00
2.200.000,00
604.524.400,00
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АНЕКС БР.1
4. ПИЛОТ ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛОДОУЖИВАТЕЛИ НА ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Активност

Надлежна институција

Период на реализација за Период на реализација за
2012
2013

1

Програма за финансиска поддршка на корисници и
МЗШВ, МТСП, АВРМ,
на социјална парична помош

мај 2012

Мај 2012

2

Потпишување на меморандум за соработка меѓу
МЗШВ, МТСП И АВРМ

МЗШВ, МТСП, АВРМ

јуни 2012

јуни 2012

3

Формирање на заедничко тело

МЗШВ, МТСП, АВРМ

јуни 2012

јуни 2012

4

Распишување на јавен оглас

МЗШВ

Јуни 2012

Јануари 2012

5

Пријавување,
барателите

МЗШВ

Последна недела од јуни
2012

Последна недела од јуни
2012

6

Потпишување на договори, воведување во МЗШВ, Агенција за
владение на државното земјоделско земјиште и катастар на
недвижности, ФПИОМ
регистрирање на дејноста

последна недела од јуни
2012

последна недела од јуни
2012

7

Обука на плодоуживателите преку Програмата за
рурален развој за 2012 година и соработка со МЗШВ
други државни институции

Јули 2012

По потреба

рангирање

и

селекција

на
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5. ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО
5.1 ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО КАКО ПРВО РАБОТНО ИСКУСТВО ДО ВРАБОТУВАЊЕ

1
2
3

Активност

Надлежна институција

Изработка на оперативни упатства
Распишување на јавен оглас до заинтересирани
кандидати и работодавачи и прием на апликации
Селекција од пријавените кандидати и
заинтересираните работодавачи

АВРМ
АВРМ
центри за вработување
АВРМ
центри за вработување
центри за вработување и
работодавачи
работодавачи
центри за вработување,
работодавачи и кандидати
АВРМ

4

Посредување меѓу кандидатите и работодавачите

5

Избор од страна на работодавачите
Потпишување на договор меѓу центрите за
вработување, работодавачите и кандидатите
Покривање на трошоците

6
7

Период на реализација за Период на реализација за
2012
2013
јануари -февруари
јануари -февруари
јуни

јуни

јуни

јули

јули

јули

јули

јули

август

август

тековно во 2012

тековно во 2013
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10. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТI
Активности
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7

8

9.

10.

Формирање на Проектен одбор за
разгледување на доставените
барања и избор на проекти врз
основа на утврдени критериуми за
селекција и носење на одлукиa
Јавен оглас до заинтересирани
ЕЛС
Доставување на пријава со
пропратна документација до
АВРМ-ЦВ
Доставување на пријава со
проекти и пропратна
документација од ЦВ до АВРМ
Оценка и подготовка на ранг листа
според утврдени кртериуми и
носење на одлуки
Известување на ЕЛС за избрани
програми и склучување на
трипартитен договор за правата и
обврските помеѓу невработените
лица, ЕЛС и центрите за
вработување
Склучување на трипартитен
договор за правата и обврските
помеѓу невработените лица, ЕЛС и
центрите за вработување за лицата
кои ќе ги финансира ЕЛС
Реализација на јавните работи
Доставување на месечни извештаи
на унифицирани обрасци до
АВРМ- ЦВ
Мониторинг за реализација на
Јавните работи од страна на
Техничка работна група

Надлежна
институција
АВРМ

АВРМ

Период на
реализација
До крајот на јуни
2013

ЕЛС и АВРМ

Од 01 јули до 10
јули
Од 01 до 10 јули

АВРМ

Од 11 до 15 јули

Проектен одбор,
Совет на ЕЛС

Од 15 до 25 јули

АВРМ

Од 26 ти јули до 30
јули

АВРМ, ЕЛС

Од 26 ти јули до 30
јули

ЕЛС
Техниочка работна
група

Од 1 август 2012
година до 31
јануари 2013 година
До 5 ти во месецот
за претходниот
месец
Континуирано

Опис на активностите
1. Формирање на Проектен одбор за разгледување на доставените барања и избор на
програми врз основа на утврдени критериуми за селекција и носење на одлуки
АВРМ доставува барање до ЗЕЛС, МЛС, МТСП, МФ, Кабинетот на Потпретседателот
на Владата на Република Македонија за економски прашања за номинирање на членови
и заменик членови во Проектниот одбор.
2. Јавен оглас до заинтересирани ЕЛС
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АВРМ објавува јавен оглас во печатените и електронските медиуми до
заинтересираните ЕЛС за изведување на јавни работи за проекти кои ќе се финансираат
од Буџетот на РМ. Во огласот се наведуваат условите и критериумите за реализација на
проектот утврдени и пропишани од страна на Проектниот одбор.
3. Доставување на пријава со проекти пропратна документација до АВРМ-ЦВ
Пополнетите Пријави ЕЛС со пропратна документација ги доставува до АВРМ- ЦВ
за проектите кои ќе се финансираат од Буџетот на Република Македонија.
4. Доставување на пријава со пропратна документација од ЦВ до АВРМ
Центар за вработување доставените пријави од ЕЛС со пропратна документација за
проектите кои ќе се финансираат од Буџетот на РМ.
5. Оценка и подготовка на ранг листа според утврдени кртериуми и носење на одлуки
Проектниот одбор ги разгледува доставените барања, подготвува ранг листа на
проекти доставени од ЕЛС кај кои може да се изведуваат јавни работи, врши избор на
проекти и подготвува унифицирани обрасци за известување. Проектниот одбор
унифицираните обрасци ги доставува до сите ЕЛС кај кои ќе се реализираат јавните
работи. Во обрасците се наведени податоците кои редовно треба да се доставуваат до
АВРМ- ЦВ.
Оценка и подготовка на ранг листа за проекти кои ќе се финанисраат од ЕЛС, според
утврдени критериуми и носење одлука за финансирање, носи тело кое ќе го формира
ЕЛС.
6. Известување на ЕЛС за избрани проекти и склучување на трипартитен договор за
правата и обврските помеѓу невработените лица, ЕЛС и центрите за вработување
АВРМ ги известува ЕЛС за избраните проекти и склучува трипартитни договори за
правата и обврските помеѓу невработените лица, ЕЛС и центрите за вработување.
7. Склучување на трипартитен договор за правата и обврските помеѓу невработените
лица, ЕЛС и центрите за вработување за лицата кои ќе ги финансира е ЕЛС
ЕЛС, АВРМ- ЦВ и лицата кои ќе бидат ангажирани склучува трипартитен договор за
правата и обврските помеѓу невработените лица , ЕЛС и АВРМ- ЦВ за ангажирање на
невработени лица во јавни работи кои ќе се финанисраат од буџетите на ЕЛС.
8. Реализација на јавните работи
Јавните работи ќе се реализираат во периодот од август 2012 година до јануари 2013
година.
9. Доставување на месечни извештаи на унифицирани обрасци до АВРМ- ЦВ
Врз основа на претходно подготвени унифицирани обрасци , ЕЛС доставува месечни
извештаи до АВРМ-ЦВ до 5-ти во месецот за претходниот месец за проектите кои се
финансираат од Буџетот на РМ и проектите кои ќе се финансираат од буџетот на ЕЛС .
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10. Мониторинг за реализација на Јавните работи од страна на Техничка работна
група
АВРМ доставува барање до МЛС, МТСП, ЗЕЛС, МФ и МЕ за номинирање на членови
и заменици на членови за Техничката работна група .Техничката работна група врши
мониторинг за време на на реализација проектите и тоа на преоктите кои се
финансираат од Буџетот на РМ , ЕЛС.
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АНЕКС Број. 2

1. ПРОГРАМА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ
Износ
(во денари)

Опис
Основна обука за водење на бизнис
Ваучер систем за изработка на бизнис план
Обука
со
советување
за
бизнис
и
претприемништво
Регистрација на фирма
Поддршка за набавка на опрема и материјали за
започнување на бизнисот
Вкупно за 900 лица
Поддршка за имплементација
Вкупно
Буџет на МТСП кон АВРМ (УНДП)
Вкупно обезбедени

Бр.
на
Вкупно денари
лица

2.297,00
11.600,00

1000
750

2.297.000,00
8.700.000,00

1.600,00

350

560.000,00

3.000,00

900

2.700.000,00

185.000,00

900

166.500.000,00
180.757.000,00
7.557.350,00
188.314.350,00
188.314.350,00
188.314.350,00

4.ПИЛОТ ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПЛОДОУЖИВАТЕЛИ НА
ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
Износ (во денари)
Опис

6 месеци од
2012 година

Субвенционирање
на
плодоуживатели на државно
земјоделско земјиште со:
- Паричен надоместок
3.235.800,00
- Социјални придонеси
1.020.000,00
Вкупно
4.255.800,00
Буџетот на АВРМ за 2012
4.255.800,00
Вкупно
обезбедени
за
4.255.800,00
програмата за 2012 година

12 месеци
20131

Бр. на лица

4.853.700,00
2.040.000,00
6.893.700,00
6,893.700,00

100
100
100

Вкупно денари

9.707.400,00
4.080.000,00
13.787.400,00
13.787.400,00

5. ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО
5. 1 ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСТВО КАКО ПРВО РАБОТНО ИСКУСТВО ДО
ВРАБОТУВАЊЕ

Опис

Износ
(во ден.)

Бр .на
месеци

Бр. на
лица

Вкупно денари

1

За лицата на кои ќе им се додели земјижте за плодоужување , согласно утврдените
критериуми, ќе треба да се планираат финансиски средства и за 2014 година.
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Финансиска поддршка за лицата до
27 години
Буџет на АВРМ – пот сметка за
активни програми и мерки за
вработување
Вкупно
Вкупно обезбедени

5.000,00

3

233

3.495.000,00
3.495.000,00

233

3.495.000,00
3.495.000,00

6. ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

6

Програми за подготовка за
вработување

6.1 Обука кај познат работодавач
Парична помош за
невработеното лице
Парична помош за
невработеното лице до 27
години
Вкупно за 6.1 за 1000лица
Обука за напредни ИТ
6.2
вештини
Вкупно за 6.2 за 164 лица
Обука за задоволување на
6.3 побаруваните занимања на
пазарот на трудот
Вкупно по лице за
спроведувачите на обука
Надоместок
за
храна
и
превоз(со вклучен персонален
данок на доход и осигурување
во случај на несреќа при работа
и професионално заболување)
Вкупно по лице
Вкупно 6. 3 за 216 лица
Едукација за започнување на
6.4
бизнис
Буџет на МТСП
Буџет на АВРМ
Буџет на АВРМ – Под- сметка
за активни програми и мерки за
вработување
Вкупно
Вкупно обезбедени

Износ
(во ден.)

Период/
месеци

Бр.на лица

Вкупно

4.400,00

3

750

9.900.000,00

4.000,00

3

250

3.000.000,00

13.200,00

3

1000

12.900.000.00

69.759,00

164

11.440.450,00

69.759,00

164

11.440.450,00

32.000,00 2

216

6.912.000,00

216

4.060.800,00

216

10.972.800,00
10.972.800,00

2000

0

4.700,00

50.800,00

4

2.594.850,00
5.000.000,00
27.718.400,00
3.380

35.313.250,00
35.313.250,00

2

Од износот ќе се исплатува по 3,000.00 денари за работодавачите (со вклучен персонален данок) за покривање на
материјалните трошоци за лицата кои ќе бидат упатени на практична работа.
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10. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ
Износ (во денари)
Опис
Број на лица
- Средства за 2012 година
- Средства за 2013 година
Вкупно
Буџетот на МТСП за 2012
АВРМ-Потсметка активни
програми и мерки за
вработување
Буџет на ЕЛС

4.000
4.000
4.000
2.000

7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00

Бр. на
месеци

Вкупно денари
4
2
6
4

121.600.000,00
60.800.000,00
182.400.000,00
60.448.200,00
350.800,00

2.000

7.600,00

4

60.800.000,00
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