Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и
услуги на пазарот на труд за 2017 година, Агенцијата за вработување на Република
Македонија на 20.02
20.02.201
.02 2017
2017 година објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
до
невработените лица
1.

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица своето вработување да го
решат со поддршка преку Програмата за самовработување.
самовработување Заинтересираните
евидентирани невработени лица се упатуваат да се пријават во работниот клуб во
надлежниот Центар за вработување на АВРМ. Лицата кои во изминатите години
користеле поддршка преку Програмата за самовработување немаат право да
аплицираат за повторно учество во Програмата.
Се охрабруваат младите невработени лица кои активно бараат работа своето
вработување да го решат со поддршка преку Програмата за самовработување.
самовработување.
Дополнително се повикуваат и сите кандидати – активни баратели на работа кои
во рамки на Програмата за самовработување во 2016 година се стекнале со статус
на: (1) селектиран кандидат за основање на ПЗУ или адвокатска дејност кој поради
објективни околности не регистрирал правен субјект до крајот на 2016 година, или
(2) резервен кандидат за основање на бизнис, или (3) резервен кандидат за
изработка на бизнис план, да се пријават во работниот клуб на надлежниот
Центар за вработување. Овие кандидати, во согласност со нивниот статус односно
освоените бодови, ќе добијат можност за директно вклучување во следна фаза на
Програмата за самовработување или за повторна евалуација во рамки на Циклус 1
во 2017 година.

2. Програмата
Програмата Самовработување нема да поддржи
поддржи основање на бизнис во:
во
- Земјоделска дејност, односно дејност од Сектор А/А, Оддел 01 – Растително и
животинско производство, лов и услужни дејности поврзани за нив, со
исклучок на дејностите:
o 01.41 – Одгледување на молзни крави
o 01.42 – Одгледување на други говеда и биволи
o 01.45 – Одгледување на овци и кози
o 01.46 – Одгледување на свињи
- Производство и дистрибуција на оружје, односно дејност од класа 25.40 –
Производство на оружје и муниција;
- Финансиски и осигурителни бизниси и активности кои вклучуваат игри на
среќа, односно дејност од Сектор K/И – Финансиски дејности и дејности на
осигурување;
- Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на
моторни возила и мотоцикли, односно дејности од Оддел 45 со исклучок на
дејностите:
o 45.20 – Одржување и поправка на моторни возила,
o 45.32 – Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила, и
o 45.40 – Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување
и поправка на мотоцикли;

-

Трговија на големо, односно дејностите од Оддел 46;
Бизниси во дејност од класа 49.32 - Такси служба;
Дејност од Сектор L/Ј – Дејности во врска со недвижен имот;
Дејност од Оддел 70 - Управувачки дејности, советување во врска со
управувањето.

3. Финансиската поддршка опфаќа обезбедување на:
на
− експертска поддршка во форма на обука за претприемништвото и водење
бизнис, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при
регистрирање на бизнисите во висина од 17.940,00 денари;
− финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема и/или
репроматеријали во висина од 246.000,00 денари;
− финансиска поддршка за дополнително вработено лице во вид на опрема
и/или материјали во износ од 92.000,00 денари за кандидати кои ќе
презентираат одржлив бизнис план, кој јасно укажува на потреба од
вработување на уште 1 (едно) лице за успешно функционирање на бизнисот, но
и преку економски и финансиски параметри ја потврдува одржливоста на
дополнителното вработување;
Лицето кое ќе биде вработено со дополнителниот грант треба да биде исто така
невработено лицe активен барател на работа.
4. Лицата кои ќе ги искористат средствата за набавка на опрема и/или материјали
преку Програмата Самовработување, не може да се вратат во евиденцијата на
невработени лица се до истекот на рокот на договорот за доделување на грант или
додека не го вратат долгот произлезен од непочитувањето на одредбите во
договорот, или во случај кога средствата од грантот се спогодбено вратени.
5. Ако фирмата основана со грант за самовработување е финансиски неактивна,
основачот/корисникот на грантот е должен да врати:
- 100% од грантот доколку по истекот на било кои 3 последователни месеци од
регистрација на фирмата и дополнителните 2 месеци по доставената опомена
нема реализирано финансиски трансакции преку УЈП.
Ако фирмата основана со грант за самовработување престане со својата дејност,
основачот/корисникот е должен да врати:
− 80 проценти од грантот, доколку дејноста престане во рок од една година од
регистрацијата на фирмата; или
− 60 проценти од грантот, доколку дејноста престане во рок од две години од
регистрацијата на фирмата.
6. Заинтересираните невработени лица од точка 1 на овој Јавен оглас, пријави можат
да поднесат најдоцна до 10.
10.03.
03. 2017
2017 година во работните клубови на 30-те Центри
за вработување во РМ.
7. Условите, правата и обврските поконкретно ќе бидат уредени со склучување на
Договор на невработените лица со АВРМ и УНДП.
Детални информации можат да се добијат во работните клубови на Центрите за
вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во контакт
центарот на телефон (02) 3111-850 и на веб страниците www.avrm.gov.mk и
www.rabotaimoznosti.mk
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
Р Е П У Б ЛИ К А М А К Е Д О Н И Ј А

