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Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија (АВРСМ) во рамките на проектот “Активација на 

ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од ЕУ, објавува: 

 

 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС И ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР 

за 

Програма за Советување и Мотивација – Менторска поддршка за   

активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на трудот 

Реф. бр. 12-7581/1-6.2   

 

Реформата во системот за социјална заштита со воведувањето на Гарантирана Минимална Помош 

(ГМП), опфаќа засилено активирање на корисниците на ГМП. Проектот “Активација на ранливи групи на 

пазарот на трудот” имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија,  

финансиран од Европска унија, треба да даде поддршка на новиот пристап за активирање, согласно со потребите 

на ранливите групи невработени лица, како што се корисниците на ГМП, како и други тешко вработливи лица 

(пр. долгорочно невработени лица, или лица кај кои постои ризик да бидат долгорочно невработени, лица со 

ниски квалификации, лица  кои се соочуваат со потешкотии да се вклучат на пазарот на трудот и други). Овие 

лица, ќе посетуваат интензивна индивидуална поддршка во еден подолг временски период, која што има за цел 

да им помогне на овие лица да ги надминат потешкотиите со кои се соочуваат при вработувањето, како и да им 

помогне во процесот на наоѓање на работа или самовработување.   

СИМ Програмата – Програмата за Советување и Мотивација, како една од компонентите на проектот, има за 

цел да го поддржи и помогне процесот на вклучување на корисниците на ГМП во обуки или други активни 

мерки за вработување, како и да им даде поддршка на овие лица во процесот на нивното вклучување на пазарот 

на трудот и нивното вработување.  Менторските услуги имаат за цел на корисниците на ГМП да им се дадат 

услуги согласно со нивните потреби, во форма на интензивно советување, теренска работа и индивидуални 

контакти со  ГМП корисниците за време на Психо-социјалната поддршка, како и за време на интегрирањето на 

лицата во обуки за стекнување на вештини и искуства или работно ангажирање преку програмите и мерките за 

вработување. Интензивното советување и директната поддршка треба да овозможи детектирање на личните и 

професионалните потешкотии и бариери со кои ГМП корисникот се соочува за време на обуката или 

вработувањето, како и идентификување на факторите и причините кои ја попречуваат интеграцијата на ГМП 

корисникот во работната средина, и преземање на соодветини активности заедно со стручните лица од ЦСР, ЦВ 

и  психолозите кои ја спроведуваат Психо-социјалната поддршка. 

Со оваа Покана за тендер, Агенцијата за вработување има за цел да склучи договор за услуги со правни лица, 

вклучитено и конзорциуми, и преку партнерство и соработка со јавните институции (ЦСР и Центри за 

вработување) треба да го помогнат, поддржат и забрзаат процесот на активирање на корисниците на ГМП на 

пазарот на трудот со помош на менторската поддршка која ќе претставува надополнување на Психо-социјалната 

поддршка во процесот на активирање на корисниците на ГМП. 
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Процедура и рок за аплицирање 

Комплетното тендерско досие во електронска форма е достапно единствено со пополнување на формулар за 

апликација кој може да се најде на веб страните на Агенцијата за вработување (АВРСМ) и на Министерството 

за труд и социјална политика (МТСП): www.av.gov.mk и www.mtsp.gov.mk.  

Формуларот за апликација скениран во pdf формат треба да се испрати на следните е-меил адреси: 

ipa@av.gov.mk  и  ipa4esarnm@gmail.com   

  

Документите за тендерот мора да бидат испратени на следнава адреса, која што е дадена и во Инструкциите до 

понудувачите: 

Агенција за вработување (АВРСМ) 

Адреса: ул. Васил Ѓоргов Бр. 43, 1000 Скопје  

Крајниот рок за поднесување на понудите е вторник 23 Март 2021 до 15:00 часот.   

Тендерот и сите документи барани во тендерското досие мора да бидат поднесени со користење на систем со 

двоен коверт, односно надворешниот пакет или коверт да содржи два затворени коверти (еден со техничката 

понуда и еден со финансиската понуда) со следниот текст "Labour market activation of vulnerable groups"; 

„Ref.no 12-7581/1-6.2 ”Да не се отвора пред сесијата на отварање на понудите”, на надворешниот дел на 

ковертот.  

Некомплетните како и документите добиени после рокот за аплицирање нема да бидат земени во предвид.   
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