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1. Основни информации за локалните партнерства за вработување 

Пазарот на трудот е место каде што се среќаваат понудата и побарувачката на работна сила. 

Работодавачите сакаат да ги пополнат работните места со соодветни кандидати, и во поголемиот број 

случаи очекуваат поддршка од јавната служба за вработување. Од друга страна, барателите на работа 

очекуваат стручна поддршка за наоѓање соодветна поддршка. 

Во терминологијата на пазарот на трудот усогласување (matching) значи усогласување на вештините 

на луѓето со работните места, или усогласување на условите на едно работно место со соодветните 

вештини на некое лице. Традиционално, јавните служби за вработување имаат посредничка улога на 

пазарот на трудот. Меѓутоа, со современиот развој на економијата, постои притисок во насока на 

промена на пристапот на јавните служби за вработување од обезбедување информации и активни 

мерки за пазарот на трудот кон поактивна улога во обезбедување поддршка во процесот на 

усогласување. Тие не треба да работат само со барателите на работа, туку и активно да ги поддржуваат 

работодавачите во изнаоѓањето најдобри кандидати за одредена позиција. 

Образовните институции, повеќе, не се перцепираат како даватели на услуги за образование, туку и 

како активни учесници во процесот на поврзување, така што обезбедуваат образование и обука за 

идните вработени, за занимањата што се бараат или се планираат за идниот период. 

Стручните и други невладини организации (стопански комори, деловни здруженија, ранливи 

општествени групи итн.), исто така, може да имаат активна улога, да ја зголемат инклузивноста и да 

реализраат активности во насока на застапување и вработување на своите целни групи.  

На посредничките институции им се потребни информации за постоечките и планираните испразнети 

работни места, како и процена на бројот и потребните профили за идните вработени. Со анализа на 

постојните испразнети работни места може да се идентификуваат профилите што недостасуваат, а со 

анкета на работодавачите може да се приберат информации за плановите за вработување и да се 

обезбедат основни информации за политиката за вработување. Сите одлуки треба да се засноваат на 

докази, внимателно анализирани и планирани. 

Концептот партнерства за вработување се концентрира на основната цел – креирање 

работни места и подобрување на процесот на поврзување. Клучот на успехот на партнерствата за 

вработување е сеопфатната анализа на интересните групи – партнерството треба да идентификува 

и вклучува партнери што се заинтересирани и може да помогнат во остварувањето на целта на 

партнерството. Од таа причина, тешко е да се „пропише“ кои се вистинските партнери, особено на 

локално ниво. Секако, важно е да се креираат флексибилни структурни партнерства – партнерства што 

ќе дозволуваат промена на партнерите, фокусот, интерната организација или видовите активности. 

Партнерствата за вработување треба да работат како вистински тимови. Иако во повеќето 

случаи јавни институции (општини, јавни служби за вработување), сите учесници треба да играат 

активна улога. Освен тоа, сите учесници треба да имаат интерес за учество и придобивки од 

учеството во партнерствата – работодавачите преку влијание  на политиките за образование и 
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обезбедување кадровски ресурси, образовните институции преку обезбедување образование што се 

бара на пазарот на трудот, локалните власти преку зголемување на вработувањето, невработените 

лица преку подобрен пристап до информации и потребни работни места итн. 

Партнерствата за вработување, на почетокот, се имплементираа на национално ниво. Централните 

влади вклучуваа национални и мултинационални компании, најважните образовни институции и 

клучни интересни групи на национално ниво во дефинирањето на стратегиите и плановите за 

вработување. Во подоцнежните фази на имплементација, одговорните институции заклучија дека 

националните планови за образование, во голема мера, вклучуваат мали локални работодавачи и 

дека не се приспособени кон различните локални економски услови и конкретното ниво на развој на 

локалната економија. Тоа доведе до создавање локални партнерства за вработување. Иако многу 

земји тврдат дека националните и локалните партнерства за вработување се нивен „изум“, генерално 

се верува дека првото формално партнерство е креирано во Обединетото Кралство. Во годините што 

следуваат, овој концепт е реплициран во многу земји, преку промена на парадигмата на работата на 

јавните служби за вработување, „локализирање“ на политиките итн. 

Иако е тешко да се процени креирањето работни места и подобрувањето на усогласеноста како исход 

на само една политика (локални партнерства за вработување - ЛПВ), се верува дека резултат на оваа 

политика е намалувањето на стапката на невработеност за 3% во Обединетото Кралство за период од 

девет години имплементација. Невработеноста во Хрватска е намалена за 2% во релевантниот период, 

што донекаде може да се припише на поголемата ефикасност на јавната служба за вработување, како 

резултат на нејзината вклученост во локалните партнерства за вработување. 

На денешниот пазар на трудот, ЛПВ ја поттикнуваат средината за локален економски развој, како и 

креирањето нови работни места. Главни фактори за успех на локалните партнерства за вработување 

се: 

➢ иновативен и креативен пристап во однос на вработувањето; 

➢ соработка со локалните заинтересирани страни во донесувањето одлуки; 

➢ креирање локални стратегии и планови за развој и вработување; 

➢ посилно и поактивно партнерство меѓу локалните актери; 

➢ мандат за решавање на прашањата поврзани со вработувањето на локално ниво; 

➢ интеграција на делувањето на национално ниво со делувањето на локално ниво во насока на 

исполнување на конкретните локални барања. 

Локалните партнерства за вработување и локалниот економски азвој може да придонесат кон целите 

на политиките за вработување на локално ниво преку: 

➢ зголемување на бројот на вработени и намалување на невработеноста; 

➢ привлекување луѓе со нови искуства, квалитети, вештини и различни аспирации на пазарот на 

трудот, со адресирање на потребите на маргинализираните групи; 

➢ креирање целосно нови работни места или развивање нови сектори во локалната економија; 

➢ обезбедување нови занимања, идентификување креативни начини да се покријат потребите и 

јазовите во локалните сектори за производство и услуги; 
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➢ изнаоѓање подобри начини да се задоволат потребите на младите, повозрасните лица и 

вработените родители заради подобро урамнотежување на работниот и приватниот живот; 

➢ креирање локална култура за доживотно учење; 

➢ негување на идеите „што може да успеат“ и локално претприемништво; 

➢ унапредување на довербата и чувство на заедничка цел. 

Локалните партнерства за вработување се во согласност со одредниците од Стратегијата Европа 2020, 

којашто претставува програма на ЕУ за економски раст и креирање работни места. Целта е да се 

создадат услови за модернизација на пазарот на трудот во насока на подигнување на нивото на 

вработеност и осигурување одржливост на општествените модели. Тоа вклучува охрабрување на 

луѓето преку стекнување нови вештини, со цел моменталната и идната работна сила да се приспособи 

на новите услови, да се намали невработеноста и да се зголеми продуктивноста на трудот. Во рамки 

на оваа иницијатива, земјите развиваат партнерства меѓу секторите за образование и секторите за 

труд, а особено со вклучување на социјалните партнери во планирањето на образованието и обуките. 
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2. Искуства од другите земји 

 

Хрватска 

Локалните партнерства за вработување во Хрватска се воспоставени со техничка помош финансирана 

од Европската Унија. Проектот се спроведуваше во три фази: 

- oктомври 2004 – април 2006 г. – 4 ЛПВ во 4 жупании 

- ноември 2005 – мај 2007 г. – 4 ЛПВ во 4 жупании 

- февруари 2010 – јануари 2012 г. – ЛПВ во преостаните 13 жупании 

ЛПВ вклучуваат заинтересирани страни од локалниот пазар на трудот, кои го претставуваат јавниот, 

приватниот и граѓанскиот сектор. Тука, најчесто, спаѓаат јавните служби за вработување – локалните 

канцеларии, невладините организации, работодавачите, здруженијата на работодавачи, стопанските 

комори, синдикатите, регионалните развојни агенции, формалните и неформалните образовни 

институции, регионалната и локалната администрација и други релевантни заинтересирани страни. 

Главната цел на ЛПВ е обезбедување рамка за координирана работа на актерите на локалниот пазар 

на трудот во насока на подобрување на локалната економија и локалниот пазар на трудот преку развој 

и имплементација  на заедничките локални политики и стратегии. ЛПВ имаат советодавна структура и 

се одговорни за координирање на активностите на различните актери и за одредување на стратешките 

насоки на локалните пазари на трудот. Исто така, дел од мисијата на ЛПВ е следење на трендовите на 

локалните пазари на трудот и развој и имплементација на стратегија за развој на локални кадровски 

ресурси. 

 

Обединето Кралство    

Во Обединетото Кралство, идејата за локалните партнерства за вработување подразбираше 

поттикнување за сите вклучени актери.  

Активните мерки за пазарот на трудот вклучуваа: 

- обука кај работодавач, од волонтерски карактер и без надоместок од работодавачот; 

- воведување во работата и техничка обука за лица без соодветно работно искуство; 

- помош при дизајнирање обука пред вработување на потенцијалните кандидати; 

- воведување или зголемување на бројот на субвенционирани места; 

- гарантирање интервјуа/работа за лица што ќе поминат обука или ќе ги исполнат договорните 

обврски; 

- одреден број места за невработени лица од ранливи групи; 

- поттикнување на вработените да волонтираат за менторство; 



  STRENGTHENING SOCIAL DIALOGUE 

  

 
 

   

 
 
This project is funded by the European Union, and 
implemented by the International Labour Organization 

 
 

 

- ревидирање на процесот за пријавување за позиција;  

- семинари за невработени. 

Сите ЛПВ се базираа на ист модел, вклучување на локалните влади, претставници од локалните 

компании и претставници од образовните институции. Сите ЛПВ имаат подготвено стратегиски 

документи и планови за работа. 

ЛПВ од Обединетото Кралство се промовираат како примери на успех. Клучни научени лекции се: 

- флексибилна структура на ЛПВ, приспособени да ја застапуваат локалната економија; 

- управување со ЛПВ преку одбори и голем степен на транспарентност; 

- јасен стратегиски план со активности, со јасно дефинирани целни групи и актери. 
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3. Постапка за воспоставување локални партнерства за вработување 

Препорачани чекори во овој процес се: 

• Чекор 1 – Идентификување на актерите и партнерите на ЛПВ 

• Чекор 2 – Воспоставување ЛПВ 

• Чекор 3 – Истражување на локалниот пазар на трудот 

• Чекор 4 – Подготовка на локален акциски план за вработување 

• Чекор 5 – Управување со активностите од ЛПВ 

 

Чекор 1 – Идентификување на актерите и партнерите на ЛПВ 

Со локалните партнерства за вработување може да управуваат општинската администрација, 

локалните канцеларии на јавните служби за вработување, локалните или регионалните развојни 

агенции или успешни НВО што работат на локален економски развој. Активностите на ЛПВ ги 

координира и следи локалниот економско-социјален совет. 

Првата активност во воспоставувањето локални партнерства за вработување е идентификување на 

целната област. Тоа е најчесто областа на општината, со некое преклопување со соседните општини 

што е генерално резултат на деловната средина (ангажирање работници од соседните општини или 

регионален карактер на работодавачите). 

Откако ќе се дефинира целното подрачје, следната активност е идентификација на релевантни актери. 

Покрај водечкиот субјект и координаторот на ЛПВ, списокот со актери треба да ги опфаќа: локалната 

администрација, јавната служба за вработување, локалната/регионалната развојна агенција, локална 

образовна институција, најистакнати локални големи работодавачи/приватни фирми, релевантен 

примерок од 3 до 5 микро и мали претпријатија, локални НВО со релевантен капацитет и мандат. 

 

Чекор 2 – Воспоставување ЛПВ 

Втор чекор во процесот е формализација на локалните партнерства за вработување. Откако ќе се 

идентификуваат целната област и актерите, треба да се склучи договор за ЛПВ, и координаторот на 

ЛПВ да организира состанок со актерите што се подготвени активно да учествуваат во ЛПВ. 

 

Чекор 3 - Истражување на локалниот пазар на трудот 

Третиот чекор во процесот е ситуационата анализа – истражување на локалниот пазар на трудот 

(релевантната целна област). Истражувањето може да биде поедноставено (без потреба за 

ангажирање надворешни консултанти) – целта е да се направи анализа на постојните потреби на 
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пазарот на трудот (моменталната и идната потреба од број на работници и занимања и понудата) – и 

реалниот број и профил на активни баратели на работа. 

 

Чекор 4 – Подготовка на локален акциски план за вработување 

Откако ќе се воспостави ЛПВ и ќе се анализира моменталната и планираната понуда и побарувачка на 

локалниот пазар на трудот, актерите на ЛПВ треба да изработат локален акциски план за вработување 

(ЛАПВ). ЛАПВ треба да се заснова на целите и приоритетите на ЛПВ и треба да вклучува конкретни 

активности и одговорни лица/институции/агенции. 

 

Чекор 5 – Управување со активностите од ЛПВ 

Координацијата и следењето на активностите од ЛПВ ги вршат локалните економско-социјални 

совети.  

Локалните партнерства за вработување имаат значајна улога и генерираат позитивна клима за нови 

вработувања во локалната заедница само доколку сите партнери ја разберат својата улога одговорно 

и се вклучат максимално и активно, секој во својот домен на делување. 

Секој од партнерите во локалното партнерство за вработување може да придонесе на соодветен 

начин: 

Локална самоуправа: 

- Обезбедување информации и податоци што може да бидат корисни при подготовката на нови 

иницијативи и активности; 

- Обезбедување простор за одржување работилници, семинари и други активности за градење 

капацитети; 

- Планирање стимулативни мерки за спроведување на активностите од ЛПВ преку општинскиот 

буџет; 

- Креирање нови одлуки за создавање клима што ќе генерира нови работни места; 

- Доделување концесии или слични договори на заинтересирани страни и инвеститори. 

Образовни институции: 

- Изработка на наставни планови и програми за нови занимања, согласно потребите на пазарот 

на трудот; 

- Приспособување на постојните наставни планови и програми; 

- Обезбедување простор и опрема за изведување настава/обука; 

- Прибирање и анализа на информации од секторот образование; 

- Ангажирање наставен стручен кадар; 

- Организирање обуки (доквалификации, преквалификации). 
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Јавна служба за вработување: 

- Приспособување и насочување на постојните и идните активни мерки за вработување; 

- Идентификување на невработените лица, на кои ќе им биде понудено да се вклучат во обука 

или други активности; 

- Собирање информации и анализа на пазарот на трудот; 

- Организирање обуки за преквалификација или доквалификација. 

Бизнис сектор: 

- Обезбедување информации за потребите на пазарот на трудот, квалификациите, бројот на 

новоотворени работни места, побарувани вештини и занимања; 

- Пристап до работни места за практично изведување на обуките; 

- Обезбедување помош при изработка на наставни планови и програми. 

Невладини организации: 

- Поттикнување проектни иницијативи; 

- Споделување знаење и искуства за управување со проектен циклус; 

- Обезбедување поддршка на сите други партнери во исполнувањето на сопствените обврски. 
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4. Постапка за аплицирање за локално партнерство за вработување 

 
Локалните партнерства за вработување имаат за цел да изнајдат решенија за специфичните 
предизвици со вработувањето во својата општина. 
 
1. Секое партнерство мора да вклучува локален Економско-социјален совет (основан со 

спогодба и со трипартитна структура) и најмалку 3 дополнителни партнери; 
2. Покрај ЛЕСС, секое партнерство мора да вклучува најмалку еден правен субјект од секоја од 

следниве категории: (i) Јавна служба за вработување (ЈСВ); (ii) Институции за 
образование/обука; (iii) деловни субјекти (како што се даватели на услуги, преработувачи, 
трговци на мало, итн.). Други невладини актери (како што се стопанските комори, 
регионалните развојни агенции, граѓанските организации, итн.) може да се приклучат  на 
партнерството; 

3. Партнерите мора да бидат регистрирани (во земјата, со исклучок на деловните субјекти) 
пред објавувањето на повикот; 

4. Партнерите не смее да бидат предмет на стечајна постапка или да бидат осудувани. 
 
Локалните економско-социјални совети треба да бидат функционални, со валидни мандати на 
членовите. Тие ќе служат како платформа за договарање на овие партнерства, нивно 
координирање и следење на спроведувањето. 
 
Еден субјект од партнерството треба да биде водечки, и тој ќе биде одговорен за подготовката 
на апликацијата, и понатаму управувањето со проектот. Водечкиот субјект мора да биде правно 
лице, а прифатливи се Општината во име на ЛЕСС, агенцијата за вработување, невладина 
организација. 
 
Документи што треба да се приложат: 

- Пополнет образец за изразување интерес на македонски јазик (стр. 7-10 од Повикот) 
- Потпишана спогодба за основање локален економско-социјален совет; 
- Потврда за регистрација од Централен регистар на водечкиот субјект, освен во случаите 

кога водечки субјект е општината (не постара од шест месеци); 
- Потврда за регистрација на партнерите од Централен регистар (не постара од шест 

месеци); 
- Заверена тековна состојба од Централен регистар (не постара од шест месеци) и 

последниот ревизорски извештај за сите партнери; 
- Потврда дека субјектот не е предмет на стечајна постапка и не е осудуван, односно не му 

е изречена забрана за вршење дејност (не постари од шест месеци). 
 
Во оваа фаза на апликација се доставува само концепт за проект, односно краток опис на 
состојбата на пазарот на трудот и предложени активности за надминување на предизвиците и 
проблемите (не повеќе од 300 збора). Имајте предвид дека во втората фаза ќе треба да се 
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подготви сеопфатна анализа со детални мерки за поттикнување на 
вработувањето/формализацијата. 
 
Трошоците за избраните четири (4) локални партнерства за вработување, како и за реализација 
на мерките од најдобриот (1) локален план за вработување, ги покрива проектот Зајакнување на 
социјалниот дијалог. 
 
Активности што може да се опфатат се: 

• Основање нови претпријатија (стартапи, микро/мали/средни претпријатија, занаетчии) 
преку финансиска поддршка (грантови за нови претпријатија). Претпријатијата треба да 
имаат за цел отворање работни места; 

• Обезбедување техничка (нефинансиска) поддршка и услуги за новите претпријатија и 
постојните ММСП (како што се подучување, менторство и обука за раководството во 
согласност со методологиите на МОТ);  

• Воспоставување или подобрување на услугите за деловен развој и/или претприемачка 
инфраструктура преку партнерство меѓу локалните власти, јавните служби за 
вработување, претпријатијата, давателите на услуги за образование/обука, развојните 
агенции (регионални или општински) и НВО, вклучувајќи градење на капацитетите на 
членовите на ЛПВ.   

• Развој на приспособливоста и подобрување на вработливоста на работната сила, со фокус 
на младите луѓе и жените, вклучително преку партнерства меѓу работодавачите и 
образовниот систем, технолошки иновации и унапредување на нивните интереси за 
претприемништво и самовработување.     

• Поддршка при отворањето работни места и подобрувања на конкурентноста преку 
превентивни пристапи, воведување чисти технологии и управување со животната 
средина. 

• Олеснување на економската диверзификација, модернизација и надградување на 
продуктивноста во руралните области (вклучително преку поттикнување на 
здружувањето и поддршка на формализацијата). 

• Инфраструктурни работи (вклучувајќи реновирање и приспособување на простории) и 
набавка на опрема, но трошоците за нив не смее да изнесуваат повеќе од 15% од 
вкупното финансирање на проектот, 

 
Како и други активности што промовираат еднакви можности за мажите и жените, младото 

население и луѓето со попречености, и кои имаат потенцијал за отворање работни места. 

  
Во однос на претходното искуство, локалното партнерство за вработување може да се повика 
на/да го наведе искуството на секој од партнерите во спроведување иницијативи/проекти од 
значење за предложените активности. 

 

 

 


