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1. ВОВЕД / Контекст и состојби во Прилеп 

 

   

 

Прпцес на развпј на ЛАП 

Лпкалнипт акципнен план за врабптуваое на Рпмите (ЛАП) на Опщтина Прилеп е дпкумент израбптен пп иницијатива на Министерствптп за труд и 

спцијална пплитика (МТСП) на Република Македпнија. 

Вп рамки на прпцеспт за ревизија на Лпкалнипт Акципнен План за врабптуваое на Рпмите вп ппщтина Прилеп, се прганизираще еднпдневна 

рабптилница, дизајнирана и мпдерирана пд г-н Марип Вељкпвиќ, кпнсултант за Стратещки менчмент и развпј на заедниците и Ппстар Експерт 

пдгпвпрен за развпј и ревизија на Лпкални Акципни Планпви вп рамки на прпектпт “Ппддршка вп имплементација на Стратегијата на Рпмите“ кпј истп 

така гп фпрмулираще ЛАП врз пснпва на дискусиите и придпнеспт на ушесниците вп текпт на рабптилницата.Ппсле кпмплетироетп на првипт 

нацрт се пдржа рабптна средба за анализа и ревизија на првипт нацрт пп щтп истипт е финализиран и дпставен дп ппщтина Прилеп на усвпјуваое 

и ппнатампщна имплементација.  

Вп прпцеспт за ревизија  на Акципнипт план за врабптуваое активнп спрабптуваа  преставнци на Единицата за лпкална сампуправа на ппщтина 

Прилеп, преставници на МТСП, преставници на државни институции кпи имаат директна или индиректна врска сп ппдпбруваоетп на 

врабптуваоетп, претставници на здруженија на градани кпи делуваат на ппщтинскп нивп и кпи имаат претхпднп искуствп вп израбптка на 

Акципнен план за врабптуваое на Рпмите на лпкалнп нивп.  

Лпкалнипт Акципнен План за врабптуваое на Рпмите на ппщтина Прилеп се базира на двете јавни пплитики за Рпмите кпи се спрпведуваат вп 

Република Македпнија и тпа: Декадата за вклушуваое на Рпмите 2005 – 2015, какп регипнална јавна пплитика прифатена пд Владата на Република 

Македпнија, и Нациналната стратегија за Рпми, какп државна јавна пплитика израбптена пд страна на Владата на Република Македпнија и кпја 

има ппддрщка пд страна на Спбраниетп на Република Македпнија.   

 



ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ВРАБПТУВАОЕ НА РПМИТЕ  ВП ПРИЛЕП ЗА ПЕРИПДПТ 2012 – 2015 г. 

МТСП, Прпект: Ппддршка вп имплементација на Стратегијата на Рпмите                                                

  

4 

 

 

Ппщуи ппдаупци за Ппщуина Прилеп 

 

Опщтина Прилеп се напда вп централнипт дел пд јужнптп ппдрашје на Република 

Македпнија и зафаќа ппврщина пд 1.194,44км2 пднпснп 4,65 % пд ппврщината на 

Републиката. 

Теритпријата на ппщтина Прилеп гп зафаќа Прилепскп Ппле кпе гп спшинува севернипт дел 

пд најгплемата кптлина вп Македпнија, Пелагпнија, се прпстира пп јужните падини на 

планината Даутица и Бабуна и падините на Селешка Планина. 

Опщтина Прилеп се граниши сп ппщтините Дплнени, Кривпгащтани, Нпваци, Мпгила, 

Кавадарци, Чащка и Рпспман, а граниши и сп Република Грција. 

Опщтина Прилеп се напда на надмпрска виспшина пд 550-800м, а на планините и преку 

1000м. Ширпката птвпренпст на Пелагпниската кптлина на југ и југпзапад пвпзмпжува преку 

магистралнипт патен правец Велес-Битпла-Охрид пдлишнп сппбраќајнп ппврзуваое на 

ппщтинскипт прпстпр сп вардарскипт сппбраќаен кпридпр на истпк, сп населбите пд ппщтина Битпла на југ, сп пхридскп-преспанскипт 

туристишки регипн на југпзапад, какп и сп северна Грција и Сплун преку Битпла. На запад, регипналнипт пат Велес-Прилеп-Кишевп ја 

ппврзува ппщтината сп Ппреше и пттука сп Пплпг и маврпвскипт туристишки рекреативен центар. 

Демпграфија  

 Брпј на жители вп ппщтината: 76.768 

 Вп урбана средина: 69.704 

 Вп руралните средини: 7.064 

 Брпј на дпмаќинства: 24.396 

 Брпј на станпви: 29.651 

 Вкупна ппврщина: 1.194,44 км2 
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 Густина на населениетп: 64,27жители/км2 

 Населени места вп ппщтината: 59 

Структура на населениетп вп ппщтината сппред наципнална припаднпст: 

 Македпнци  70.878 

 Рпми   4.433 

 Турци   917 

 Срби   172 

 Бпщоаци  86 

 Албанци  22 

 Власи   17 

 Останати  243 

 (Сппред Завпдпт за статистика) 

Рпмите вп Прилеп главнп се скпнцентрирани вп населбата Тризла кпја е една пд ппгплемите населби вп Прилеп.  

Спцип-екпнпмски карактеристики и неврабптенпст вп Опщтина Прилеп 
Транзиципните прпмени кпи се слушија вп земјата, се рефлектираа и на стппанскипт развпј, пднпснп дпведпа дп преструктуираое на 
стппанствптп вп Опщтина Прилеп. Транзициските прпблеми ги дпведпа вп незавидна пплпжба некпгащните индустриски гиганти 
("Билјана", "Пплитекс", "Партизанка, "Црн Бпр", "Микрпн" и др.). Какп ппследица на пвие прпцеси гплем брпј пд врабптените вп пвие 
фирми пстанаа без свпите рабптни места. Прилеп вп прпцеспт на транзиција влезе сп знашаен и недпвплнп искпристен материјален и 
кадрпвски пптенцијал ппради нефлексибилна стппанска структура, несппдветна прганизиранпст и изпстрени услпви на 
стппанисуваое. Недпвплната искпристенпст на капацитетите и распплпживите ресурси резултираще сп забавуваое на развпјпт, 
стагнација и запстануваое. Прилагпдуваоетп на рефпрмските прпмени, сп цел да се ппстигне ппгплема прпдуктивнпст и реализира 
ппределбата за пппрпдуктивнп рабптеое и впведуваое нпви технплпщки рещенија вп фирмите, услпви птпущтаое на вищпкпт на 
врабптените. Какп ппследица пд сппственишкптп и прпизвпдственп преструктуираое на ппстпјните претпријатија, а пспбенп 
нпвпрегистрираните фирми, згплемен е брпјпт на претпријатија вп сите дејнпсти. Најгплем дел пд нпвпфпрмираните стппански 
субјекти се мали фирми, кпи леснп се трансфпрмираат.  
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Прпцеспт на преструктуираое пвпзмпжи и ппраципналнп кпристеое на прпстпрпт и лпцираое на нпвпфпрмираните фирми врз 
пазарни пснпви на слпбпден прпстпр вп рамките на ппстпјните лпкации на други стппански субјекти.  
Лпкалнипт екпнпмски развпј на Опщтина Прилеп се карактеризира сп развиена прехранбена индустрија, индустрија на неметали, 
текстилна индустрија, металппрерабптувашка индустрија и електрпиндустрија, какп и развиена индустрија за графишки дизајн, 
пешатеое и пакуваое. Од индустриските гранки ппсебнп се издвпјува тутунската индустрија, ппради нејзината традиципналнп гплема 
застапенпст, а вп кпја и денес е ангажиран гплем дел пд рабптната сила вп Опщтина Прилеп. Гплем дел пд прихпдите на населениетп 
вп ппщтината се пстваруваат и вп земјпделиетп, при щтп најзастапенп е прпизвпдствптп на тутун, житните и градинарските култури. Сп 
релативнп гплема застапенпст се издвпјува и стпшарствптп.  
Главни нпсители на врабптенпста и прпфили на рабптпдавашите: 
Врз пснпва на ппдатпците пд ПИОМ, нп и пние пд  Регипналната стппанска кпмпра – Прилеп, мпже да се кпнстатира дека дпминантни 
сектпри на врабптуваое вп Опщтина Прилеп се тутунската индустрија сп 1400 врабптени, прехранбената индустрија сп 1300 
врабптени, индустријата на прерабптка на мермер и камен сп 1000 врабптени, текстилната индустрија сп 1300 врабптени, 
електрпиндустријата сп 1000 и тргпвијата сп 2000 врабптени.  
Од аспект на ппстпјната и идната врабптенпст знашајнп е да се имаат предвид прпфилите на најгплемите рабптпдаваши вп ппщтината: 
 АД Тутунски кпмбинат – фпрмиран вп далешната 1873 гпдина, некпгащен гигант вп тутунската индустрија кпј денес има 1300 
врабптени. Од ппшетпкпт на транзицијата се сппшува сп прпблеми вп рабптеоетп. Пптребни се рефпрми, какп и прпнапдаое на 
стратещки инвеститпр, сп щтп би се зајакнала спстпјбата на пвпј кпмбинат. Кпмбинатпт свпите прпизвпди ги прпдава на пазарпт вп 
земјата и вп странствп. 
 АД „Витаминка“ – впдешка фирма вп прехранбената индустрија вп градпт, нп и ппщирпкп вп земјата. Фпрмирана е вп 1956 
гпдина и денес има 500 врабптени. Прпизвпдната прпграма на „Витаминка“ ппфаќа щирпк аспртиман на прехранбени прпизвпди: 
кпндитпрски прпизпди, зашини, кешап, мајпнез, пудинзи, щлагпви, прерабптен и кпнзервиран зеленшук и др. „Витаминка“ свпите 
прпизвпди ги пласира на пазарпт вп Македпнија, нп и вп пкплу 25 земји вп светпт. 
 АД „Прилепска Пиварница“ – фпрмирана вп 1924 гпдина. Денес има пкплу 250 врабптени. Вп ппгпните на Прилепска пиварница 
гпдищнп се прпизведуваат пкплу 150.000 Хл квалитетнп пивп и безалкпхплни пијалпци пд лиценците Пригат и Пепси, а прпизвпдите ги 
прпдава на дпмащнипт и странскипт пазар. 
 АД „Мермерен кпмбинат“ – најгплема кпмпанија пд пбласта на мермерната индустрија, сп 470 врабптени. Мерметнипт 
кпмбинат е вп сппственпст на странски инвеститпр и ппгплемипт дел пд прпизвпдствптп гп извезува.  
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 Од електрпиндустријата ппсебнп треба да се истакне дека вп Опщтина Прилеп рабпти и впдешкипт припизвпдител на ппрема за 
индустријата на кпмппзитни материјали и CNC мащини – Микрпсам. Оваа кпмпанија нема гплем брпј на врабптени, нп е мнпгу е 
знашајна пп виспкптп нивп на технплпщки развпј, нп и пп мпжнпстите за развпј и напредуваое на млади таленти вп пбласта на 
инфпрматишките технплпгии щтп ги нуди преку Микрпсам Академијата. 
Сппред ппдатпците пд Центарт за врабптуваое – Прилеп, спстпјба на 31.10.2010 гпдина: 

 Евидентирани неврабптени лица вп Центарпт за врабптуваое Прилеп1 – 22000, пд кпи вп градпт Прилеп се приближнп 16000, а 
пстанатите се вп селата.  
 

Брпј и сурукуура на неврабпуениуе Рпми сп спсупјба 31.12.2011 гпдина:  

 Брпј на неврабптени Рпми кпи се пријавуваат вп Центарпт за врабптуваое Прилеп изнесува 1575 

- Сппред ппл: 784 жени, 791 мажи 

- Сппред пбразпвание: нкв 1638, кв 13, ссс 36 

- Сппред впзраст: 

o Од 15 – 19 гпдини - 37 лица 

o Од 20 – 24 гпдини - 191 лица 

o Од 25 – 29 гпдини  - 229 лица 

o Од  30 – 34 гпдини - 248 лица 

o Од 35 – 39 гпдини - 220 лица 

o Од 40 – 44 гпдини - 177 лица 

o Од 45 – 49 гпдини - 167 лице 

o Од 50 – 54 гпдини - 161 лица 

                                                        
1
 Ценуарпу за врабпууваое – Прилеп ги евиденуира и неврабпуениуе лица пд ппщуиниуе Дплнени и Кривпгащуани  
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o Од 55 – 59 гпдини - 108 лица 

o Над 60 гпдини - 37 лица 

- Брпј на дплгпрпшнп неврабптени лица- над 8 гпдини шекаое- 709 лица 

- Брпј на млади неврабптени лица –дп 27 гпдини- 457 лица 

- Брпј на неврабптени лица- над 55 гпдини- 145 лица 

- Брпј на неврабптени  лица сп ппсебни пптреби- / (нема) 

- Брпј на лица кприсници на ПН Стешај- 1 лице 

- Брпј на лица кприсници на технплпщки вищпк- 10 лица 

 
 

Треба да се земе вп предвид дека се пшекува прилив на нпви  среднпщкплци кпи заврщуваат секпја гпдина, а се пшекува да заврщат и  

3 лица сп виспкп пбразпвание. Треба да се земе вп предвид и фактпт дека гплем брпј  пд неврабптените лица не се евидентираат вп 

Центарпт за врабптуваое.  Дппплнителен прпблем истп претставуваат и лицата без матишна евиденција кпи еднпставнп не мпжат да 

се евидентираат вп институциите. Сп пглед на пва, мпже да се претппстави дека реалната брпјка на неврабптени Рпми е ппгплема.  
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2. ВИЗИЈА 

“Прилеп  е ппщуина сп гплем брпј на квалификувани и пбразпвани Рпми кпи се врабпуени вп јавнипу и реалнипу секупр и 

сп упа даваау придпнес кпн ппдпбруваое на спцијалнауа спсупјба и спцијалнауа инклузија на Рпмскпуп население вп 

заедницауа“ 

 

3. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ  

 

1. Да се згплеми суепенпу врабпуенпсуа на Рпмиуе вп Прилеп за најмалку 20 % вп перипдпу пд 20 гпдини.  

2. Да се намали неврабпуенпсуа на младиуе Рпми дп 27 гпдини, сампхраниуе рпдиуели Рпми и какп и кај лицауа пд 

ппвеќешлени Рпмски семејсува. 

 

 4.  ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ  

 

Клушени прпблеми ппврзани сп неврабпуенпсуа на Рпмиуе се:  

 Гплем прпцент на неврабптени Рпми без квалификации, сп дплгпгпдищна неврабптенпст.  

 Гплем прпцент на неврабптени Рпми сп неппвплна структура пд сите аспекти, а пд друга страна и неппвплни услпви за 
врабптуваое. (криза, слаба екпнпмија, ...) 

 Дплгпгпдищна неврабптенпст на квалификуваните Рпми 
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 Мал брпј на Рпми пд Прилеп ги искпристуваат мерките за сампврабптуваое и фпрмализираое на ппстпешки бизниси 

 Рпмите пд Прилеп не се сппдветнп и правилнп застапени вп јавните институции спгласнп Рамкпвнипт дпгпвпр 

 Ппстпеое на предрасуди и дискриминација 
 

Ппуреби кај Рпмскауа заедница вп наспка на ппдпбруваое на врабпуливпсуа се: 

  

 Згплемуваое на врабптливпста на млади Рпми  

 Технишка ппддрщка за делпвнп планираое и ракпвпдеое. 

 Шираое на инфпрмации за мпжнпсти за врабптуваое. 

 Анализа на пптреби пд врабптуваое на Рпми 

 Дпбра практика – директнп вклушуваое на засегнати, дппплнитална мптивација. 

 Пптреба пд субвенципнираое 

 Следеое на спрпведуваое на мерките. 

 Нефпрмална екпнпмија (дпбра практика. 

 Кредитираое на стппанствп пд приватни кредитни линии – банки (пр. хпризпнти, прпкредит банка, МРФП, МБР, итн) – 
неппвплнп за рпмската заедница 

 НВО кпи рабптат на врабптуваое  

 Јавни рабпти  

 Вплпнтерствп / практикантствп – не се спрпведува какп мерка вп пвие две ппщтини 

 Вещтини за бараое рабпта – малку се спрпведува (се ппмалку) нп има капацитети за спрпведуваое 

 Пптреба пд ппддрщка на развпјпт на стппанствптп кпе веќе ппстпи вп рпмската заедница  
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   5. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 1: Да се ппдпбрау вещуиниуе на најмалку 120 евиденуирани неврабпуени Рпми сп заврщенп среднп или снпвнп  
                                     пбразпвание за успещнп вклушуваое на пазарпу на урудпу вп перипдпу 2012-2015.  

 
Краткпрпчна цел 1.1:  Да се ппдпбрат вещтините за странски јазици, кпмпјутерски вещтини, бизнис вещтини кај најмалку 30 Рпми на  
                                             гпдищнп нивп. 
Краткпрпчна цел 1.2:  Да се ппдгптват најмалку 30 Рпми на гпдищнп нивп за успещна кпмуникација сп мпжните рабптпдаваши,  
                                             преку имплементација на пбука на темите: Ппдгптпвка за интервју, Израбптка на CV и мптиваципнп писмп,  
                                             Управуваое сп прпектен циклус и Кпмуникациски вещтини. 
Краткпрпчна цел 1.3.  Стекнуваое на искуствп преку вплпнтерствп на  најмалку 3 ВСС и 20 ССС вп перипдпт 2012 – 2015г.; 
 

ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 2: Ппдигаое на нивпуп на инфпрмиранпсу на неврабпуениуе лица Рпми за мпжнпсуиуе за  
                                         врабпууваое и сампврабпууваое дп 2015 
 

 
Краткпрпчна цел 2.1:  Да се ппдпбри инфпрмиранпста на најмалку 100 неврабптени Рпми гпдищнп за мпжнпстите за пбуки кпи ги  
                                             нудат АВР,  рабптните клубпви, едукативните центри и НВО. 
Краткпрпчна цел 2.2: Да се ппдпбри инфпрмиранпста на Рпмите за мпжнпстите щтп се нудат спгласнп активните мерки и пплитики  

за врабптуваое на АВРМ- Центар за врабптуваое Прилеп 
 
Краткпрпчна цел 2.3.. Врабптуваое на најмалку 3 Рпми на гпдищнп нивп преку активни мерки и прпграми за врабптуваое спгласнп  
                                            пперативните планпви на АВРМ вп перипдпт 2012 – 2015 гпдина;  
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ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 3: Намалуваое на неврабпуенпсуа на млади рпми дп 27 гпдини, сп ппсебен акцену на сампхрани рпдиуели, деца              

без рпдиуели и лица сп ппсебни ппуреби 

 

Краткпрпчна цел 3.1  Анализа на структурата и пптребите на најмалку 500 неврабптени лица пд таргетираните групи пп пснпв на пбразпвание 

или квалификации за занимаое или занает за перипд 2012-2015 гпдина 

            

ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 4: Згплемуваое на сппспбнпсуа за врабпууваое на 60 Рпми преку пбуки за занаеуи и занимаоа вп   
                                          перипдпу пд 2012 – 2015г. 

 

Краткпрпчна цел 4.1.. Организираое на курсеви за занаети преку Центарпт за пбука сп занаети на 20 лица гпдищнп вп перипдпт  

                                             2013 -2015г. 

Краткпрпчна цел 4.2.. Организираое на курсеви за занимаоа преку Центарпт за струшнп пбразпвание и пбука на 20 лица гпдищнп вп   
                                                 перипдпт 2013 -2015г. 
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6. МЕРКИ И КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ / МОЖНИ ПРОЕКТИ 

 

Клушни активнпсти и мерки пднпснп мпжни прпекти вп пднпс на Ппдпбруваоеуп на вещуиниуе на најмалку 120 евиденуирани 
неврабпуени Рпми сп заврщенп среднп или снпвнп пбразпвание за успещнп вклушуваое на пазарпу на урудпу вп перипдпу 2012-
2015. се: 

 Едукативни кампаои за ппзнаваое на странски јазици и рабпта на кпмпјутери заради ппдигаое на нивптп на квалификуванпст 

на неврабптените Рпми кпи ппкажуваат интерес за квалификација  

 Прпграми за едукација на евидентираните Рпми за да наушат Делпвна кпмуникација и други бизнис вещтини 
 

Клушни активнпсти и мерки пднпснп мпжни прпекти вп пднпс на Ппдигаоетп на нивптп на инфпрмиранпст на неврабптените 
лица Рпми за мпжнпстите за врабптуваое и сампврабптуваое дп 2015 се: 

 Мерки и прпграми за ппдпбруваое на дистрибуцијата на инфпрмации за мерките и мпжнпстите за врабптуваое дп  
евидентираните неврабптени Рпми 

 Мерки и прпграми за дистрибуција на инфпрмации за мерките и мпжнпстите за сампврабптуваое дп евидентираните 
неврабптени Рпми 

 

Клучни активности и мерки односно можни проекти во однос на Намалуваое на неврабптенпста на млади рпми дп 27 гпдини, сп 

ппсебен акцент на сампхрани рпдители, деца без рпдители и лица сп ппсебни пптреби дп 2015 се: 

 Анализа на неврабптени рпми пд таргетираната група пп пснпв на пбразпвание или квалификации за занимаое или занает  

 Ппдгптвуваое на база на ппдатпци  
 

Клушни активнпсти и мерки пднпснп мпжни прпекти вп пднпс на Згплемуваое на сппспбнпсуа за врабпууваое на 60 Рпми преку 
пбуки за занаеуи и занимаоа вп перипдпу пд 2012 – 2015г. се: 
 

 Едукативни кампаои за ппзнаваое на дефицитарни и кпнкурентни занаети 

 Едукативни кампаои за ппзнаваое на дефицитарни и кпнкурентни занимаоа 
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7. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ 

 

Ошекувани резултати и индикатпри вп пднпс на  Ппдпбруваоеуп на вещуиниуе на најмалку 120 евиденуирани неврабпуени Рпми сп 
заврщенп среднп или снпвнп пбразпвание за успещнп вклушуваое на пазарпу на урудпу вп перипдпу 2012-2015. се: 

 Утврдени пптреби  

 Спрпведени едукации  

 Изградени капацитети 
 

Ошекувани резултати и индикатпри вп пднпс на  Ппдигаоетп на нивптп на инфпрмиранпст на неврабптените лица Рпми за 

мпжнпстите за врабптуваое и сампврабптуваое дп 2015 се: 

 Ппдпбрена инфпрмиранпст 

 Згплемен брпј на врабптени Рпми 

 Згплемен брпј на Рпми кпи ги кпристат мерките за сампврабптуваое 
 
Ошекувани резултати и индикатпри вп пднпс на Намалуваое на неврабптенпста на млади рпми дп 27 гпдини, сп ппсебен акцент 

на сампхрани рпдители, деца без рпдители и лица сп ппсебни пптреби дп 2015 се: 

 

 Згплемен брпј на врабптени Рпми пд таргетираната група 

 Ппдпбрена инфпрмиранпст и зајакната кпмуникација ппмеду рабптпдавците и неврабптените рпми пд таргетираната група 
 
Ошекувани резултати и индикатпри вп пднпс на Згплемуваое на сппспбнпсуа за врабпууваое на 60 Рпми преку пбуки за занаеуи и 
занимаоа вп перипдпу пд 2012 – 2015г. се: 
 

 Организирани курсеви за занаети преку Центарпт за пбука   
 Организирани курсеви за занимаоа преку Центарпт за пбука  
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8. Мерки за имплементација на ЛАП 

 Фазата на имплементацијата на ЛАП за Вработување на Роми во Прилеп за период 2012-2015 година ќе биде следена односно 
мониторирана од страна на Работна група кој ќе брои 10 члена. Во нејзин состав ќе бидат инволвирани лица кои беа директно 
вклучени уште во фаза на  подготовка на ЛАП за Вработување на Роми во Општина Прилеп, и тоа: Референтот за етнички 
прашања- Општина Прилеп, претставниците на Одделението за Локален економски развој - Општина Прилеп, вработените во 
Ромски информативен центар- Прилеп, претставници од НВО „Ромска солза“- Прилеп, Директорот на Меѓуопштинскиот центар 
за социјални грижи- Прилеп, Директорот на Агенцијата за вработување- Прилеп, како и претставници од Советот на Општина 
Прилеп кои ги третираат прашања поврзани со етничките заедници.  

 Работната група ќе има за цел да врши комплексно следење /мониторинг/ на сите фази на реализација на планот од сите 
аспекти, посебно во делот на имплементација на мерките односно активностите и делот на буџет односно можен извор на 
финансии. 

 Работната група ќе се состанува  два пати годишно, со определен дневен ред на кој ќе се подготвуваат полугодишните 
извештаи, односно процентната реализацијата на планот до дадениот момент.  

 Извештаите  ќе се базираат на податоци кои ќе бидат побарани и доставени од страна на институции и организации кои се 
вклучени во самата имплементација на планот. Сумираните податоци од извештаите ќе послужат во крајната евалуација на 
планот. На секоја работна средба ќе се води Записник со сите забелешки, дискусии и крајни заклучоци. Записникот ќе биде 
доставуван до архивата на Општина Прилеп, Градоначалникот на Општина Прилеп, до сите Советници на Советот на 
Општина Прилеп, како и  сите членови на Работната група. Препораките од крајната евалуација ќе бидат земени во предвид 
при изработка и имплементација на следниот локален  акционен план за вработување на Роми во Општина Прилеп. 

 Контакт лице за коресподенција со сите вклучени страни во ЛАП за вработување на Роми во Општина Прилеп ќе биде 
Референтот за етнички прашања  при Општина Прилеп. 
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9. ПЛАН ЗА АКЦИЈА  
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ПРОГРАМСКА ЦЕЛ 1: Да се ппдпбрау вещуиниуе на најмалку 120 евиденуирани неврабпуени Рпми сп заврщенп среднп или  
                                                снпвнп пбразпвание за успещнп вклушуваое на пазарпу на урудпу вп перипдпу 2012-2015. 

Мерки / 
Акуивнпсуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Индикаупри Рпк Мпжен 
имплеменуаупр 

Бучеу 

Сума Мпжен 
извпр 

Кпменуар 

Краткпрпчна цел 1.1:  Да се ппдпбрау вещуиниуе на најмалку 30 евиденуирани неврабпуени Рпми сп заврщенп среднп или   
                                                пснпвнп ушилищуе на гпдищнп нивп  
Прганизираое на курсеви 
за вещуини преку 
Ценуарпу за врабпууваое 
вп пбласуиуе: 
-сурански јазици 
-кпмпјууерски    
 вещуини 
-бизнис вещуини 
-израбпука на CV и др. 
 

Најмалку 30 
евиденуирани 
неврабпуени Рпми сп 
заврщенп среднп или                                              
пснпвнп ушилищуе на 
гпдищнп нивпда се 
суекнау сп вещуини вп 
пбласуиуе  
-сурански јазици 
-кпмпјууерски    
 вещуини 
-бизнис вещуини 
-израбпука на CV и др 

Брпј на Рпми кпи 

успещнп заврщиле 

пбуки и се суекнале сп 

вещуини на гпдищнп 

нивп вп перипдпу 2012-

2015. 

На 

гпдищнп 

нивп вп 

перипдпу 

2012-2015. 

 Ценуар за врабпууваое,  

 РИЦ,  

 НВП,  

 Референу за еунишки 

пращаоа 

 

 Бучеу на 

МТСП/ 

АВРМ, 

Дпнаупри, 

Бизнис 

секупр 

 

Краткпрпчна цел 1.2:  Да се ппдгпувау најмалку 30 Рпми на гпдищнп нивп за успещна кпмуникација сп мпжниуе рабпупдаваши,  
                                            преку имплеменуација на пбука на уемиуе: Ппдгпупвка за инуервју, Израбпука на CV и мпуиваципнп писмп,  
                                            Управуваое сп прпекуен циклус и Кпмуникациски вещуини. 
Прганизираое на курсеви 
за вещуини преку 
Ценуарпу за врабпууваое 
вп пбласуиуе: 
-Ппдгпупвка за инуервју,  
-Израбпука  мпуиваципнп   
 писмп 
-Управуваое сп прпекуен   
 циклус                                                  
-Кпмуникациски вещуини 

 

Најмалку 30 
евиденуирани 
неврабпуени Рпми сп 
заврщенп среднп или                                              
пснпвнп ушилищуе на 
гпдищнп нивпда се 
суекнау сп вещуини вп 
пбласуиуе  
-Ппдгпупвка за 
инуервју,  
-Израбпука  

Брпј на Рпми кпи 
успещнп заврщиле 
пбуки и се суекнале сп 
вещуини на гпдищнп 
нивп вп перипдпу 2012-
2015. 
 

На 
гпдищнп 
нивп вп 
перипдпу 
2012-2015. 

 Ценуар за врабпууваое,  
 РИЦ,  
 НВП,  
 Референу за еунишки 

пращаоа 
 

 Бучеу на 
МТСП/ 
АВРМ, 
Дпнаупри, 
Бизнис 
секупр 
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 мпуиваципнп   
 писмп 
-Управуваое сп     
 прпекуен   
 циклус                                                  
-Кпмуникациски  
 вещуини 

Краткпрпчна цел 1.3.  Суекнуваое на искусувп преку вплпнуерсувп на  најмалку 3 ВСС и 20 ССС вп перипдпу 2012 – 2015г.; 

Израбпука на план 
прпграма за 
пракуикансувп вп 
спрабпука сп фирмиуе  

Израбпуен план и  
прпграма за 
пракуикансувп  
 
 

Изготвен еден план и 

програма за 

практиканство во кои се 

вклучени 30 роми  

годишно -Работна група на ЛАП за 

Вработување на Роми 
 (дпнаупр, 

бизнис 

секупр) 

 

Спрпведуваое на 
пракуикануска рабпуа и 
евалуација на 
најуспещниуе ушесници 

Спрпведена 
пракуикансука рабпуа 

 

Број на  роми кои 

учествувале и успешно 

ја завршиле 

практикантската работа 

во период од 2012-2015 

год. 

годишно -работна група на ЛАП за 

Вработување на Роми 

 

-Вклучени фирми  

 (дпнаупр, 

бизнис 

секупр) 
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ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 2: Ппдигаое на нивпуп на инфпрмиранпсу на неврабпуениуе лица Рпми за мпжнпсуиуе за  
                                            врабпууваое и сампврабпууваое дп крајпу на 2015 
 

Мерки / 
Акуивнпсуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Индикаупри Рпк Мпжен 
имплеменуаупр 

Бучеу 

Сума Мпжен 
извпр 

Кпменуар 

Краткпрпчна цел 2.1..  Да се ппдпбри инфпрмиранпсуа на најмалку 100 неврабпуени Рпми гпдищнп за мпжнпсуиуе за  пбуки кпи ги нудау   
                                                  АВР, рабпуниуе клубпви, едукауивниуе ценури и НВП. 
Прганизираое на 

најмалку 2 прпмпции на 

мпжпсуивп Рпмскиуе 

населбипреку Ценуарпу 

за врабпууваое 

Пдржани 2 

прпмпции  вп 

Рпмска населба за 

мпжнпсуи за пбука 

преку Ценуарпу за 

врабпууваое 

 

Инфпрмирани 100 рпмски 

лица за мпжнпсуи за пбуки 

преку Ценуарпу за 

врабпууваое 

гпдищнп - Ценуар за врабпууваое  
 
-Референу за еунишки 
пращаоа 

 -АВРМ  

Ппсуавуваое на 

инфпрмауивни уабли вп 

Рпмскиуе населби 

Ппсуавени  4 

инфпрмауивни уабли 

вп рпмска населба 

Брпј на ппсуавени уабли вп 

перипд 

2012-

2015 г. 

-Пдделение  за ЛЕР-
Ппщуина Прилеп 
-Референу за еунишки 
пращаоа 

 -МТСП  

Едукација пд врауа на 
врауа вп Рпмскиуе 
населби пд сурана на 
Агенцијауа за 
врабпууваое за меркиуе 
и мпжнпсуиуе за 
врабпууваое на Рпмиуе 
 
 
 
 

Едуцирани 60 

рпмски семејсува пд 

сурана на Агенцијауа 

за врабпууваое 

Брпј  на ппсеуени и 

едуцирани рпмски 

семејсува за мпжнпсуиуе за 

врабпууваое 

вп 

перипд 

2012-

2015 г. 

-Агенцијауа за 
врабпууваое- Прилеп 
-Рпмски инфпрмауивен  
ценуар- Прилеп 
-Референу за еунишки 
пращаоа 

 -АВРМ  
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Краткпрпчна цел 2.2. Да се ппдпбри инфпрмиранпсуа на Рпмиуе за мпжнпсуиуе щуп се нудау спгласнп акуивниуе мерки и пплиуики 

за врабпууваое на АВРМ- Ценуар за врабпууваое Прилеп 

Врабпууваое на    

најмалку 3 Рпми на 

гпдищнп нивп преку 

акуивни мерки и 

прпграми за 

врабпууваое спгласнп 

пперауивниуе планпви на 

АВРМ вп перипд 2012-

2015 гпдина 

 

 

Врабпуени 3 рпми 

преку акуивниуе 

мерки за 

врабпууваое 

Брпј на врабпуени Рпми 

преку акуивниуе мерки за 

врабпууваое 

на 

гпдищнп 

нивп 

- Агенција за врабпууваое- 

Прилеп 

-Рпмски инфпрмауивен 

ценуар- Прилеп 

-Референу за еунишки 

пращаоа 
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ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 3: Намалуваое на неврабпуенпсуа на млади рпми дп 27 гпдини, сп ппсебен акцену на сампхрани рпдиуели, деца         

без рпдиуели и лица сп ппсебни ппуреби 

 

Мерки / 
Акуивнпсуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Индикаупри Рпк Мпжен 
имплеменуаупр 

Бучеу 

Сума Мпжен 
извпр 

Кпменуар 

Краткпрпчна цел 3.1.  Анализа на сурукуурауа и ппуребиуе на најмалку 500 неврабпуени лица пд уаргеуираниуе групи пп пснпв на пбразпвание 

или квалификации за занимаое или занаеу за перипд 2012-2015 гпдина 

Спрпведуваое на анкеуа 

и прибираое на ппдаупци 

за неврабпуени лица пд 

рпмска пппулација 

Пппплнеуи 500 

анкеуни 

пращалници  

Брпј на анкеуни 

пращалници 

за 

перипд 

2012-

2015 г. 

-Референу за еунишки 

пруащаоа 

-Рпмски инфпрмауивен 

ценуар-Прилеп 

   

Креирана база на 

ппдаупци на неврабпуени 

лица рпми 

Изгпувена база на 

ппдаупци 

Брпј на запищани 

неврабпуени рпми вп база 

на ппдаупци  

за 

перипд 

2012-

2015 г. 

  

-Референу за еунишки 

пруащаоа 

-Рпмски инфпрмауивен 

ценуар-Прилеп 

   

Ппсуавуваое на база на 

ппдаупци на  ппщуинска 

веб сурана  и дпсуавуваое 

на исуауа дп 

рабпупдаваши 

Ппсуавена и 

кприсуена база на 

ппдаупци на 

неврабпуени лица 

Рпми 

-Брпј на запищани  

неврабпуени лица Рпми вп 

база на ппдаупци 

-Брпј на рабпупдаваши дп 

кпи е дпсуевена базауа на 

ппдаупци 

за 

перипд 

2012-

2015 г. 

  

-Пдделение за лпкален 

екпнпмски развпј- Ппщуина 

Прилеп 
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ПРПГРАМСКА ЦЕЛ 4: Згплемуваое на сппспбнпсуа за врабпууваое на 60 Рпми преку пбуки за занаеуи и занимаоа вп   
                                          перипдпу пд 2012 – 2015г. 

    

Мерки / 
Акуивнпсуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Индикаупри Рпк Мпжен 
имплеменуаупр 

Бучеу 

Сума Мпжен 
извпр 

Кпменуар 

Краткпрпчна цел 4.1.. Прганизираое на курсеви за занаеуи преку Ценуарпу за пбука сп занаеуи на 20 лица гпдищнп вп перипдпу 2013 -2015г. 
 

Прганизираое на 
курсеви за занаеуи: 

-мплер 

-тидар 

-шевлар 

-кпжар . 

Спрпведени курсеви 

за занаеуи за 20 лица 

Брпј на рпмски лица кпи се 

суекнале сп пбука за занаеу  

гпдищнп -Рабпуна група на ЛАП за 

врабпууваое на рпми 

-Ценуар за пбука 

-Рабпунишки универзиуеу-

Прилеп 

 

 Дпнаупр 

Влада на Р.М 

 

Краткпрпчна цел 4.2.. Прганизираое на курсеви за занимаоа преку Ценуарпу за сурушнп пбразпвание и пбука на 20 лица гпдищнп вп   
                                                 перипдпу 2013 -2015г. 
Прганизираое на 

курсеви за занимаоа: 

-фризер 

-авупсервисер за лесни 

ппправки 

 

Спрпведени курсеви 

за занимаоа за 20 

лица 

Брпј на рпмски лица кпи се 

суекнале сп пбука за 

занимаоа 

гпдищнп -Рабпуен клуб-Прилеп 
 
-Рабпунишки универзиуеу-
Прилеп 

 Дпнаупр 

Влада на Р.М 

 

 


