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ПОКАНА ЗА ОБУКА  НА ТЕМА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА, ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СО 
ОСВРТ И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 

Обуката  ке се одржи  во просториите на Тренинг Центар ЦЕС на ул. Антон Попов бр.  1-4/15 

Скопје, на ден 24.06.2020, со почитување на сите пропишани заштитни мерки од КОВИД 19 

Обуката е наменета за директори, правници, вработени во секторот за човечки ресурси и сите 
заинтересирани за оваа проблематика. Предвиден е интерактивен пристап и дискусија во однос на 
сите актуелни проблеми со кои се соочуваат вработените во пракса. Предвидено е разгледување на 
конкретни примери, анализа на проблеми и наоѓање на најсоодветно решение за истите. 

ОПФАТЕНИ ТЕМИ НА ОБУКАТА: 

 

1. Пополнување на работни места во јавниот сектор  

• Законски основ за подготовка на годишниот план; 
• Обврска за планирање на вработувањата; 
• Постапка за донесување на годишен план за вработување; 

➢ Надлежни органи кои даваат согласност и мислење на планот;  
➢ Што во случај на недобивање согласност; 
➢ Ненавремено постапување по планот од страна на органите надлежни за давање 

согласност; 
• Неправилности во поглед на донесувањето на годишни планови за вработување; 
• Временска рамка на постапката за донесување на планот; 

2. Форма и содржина на годишниот план за вработување 

• Како правилно треба да се прикаже постојната состојба на вработени во институцијата;    
• Прикажување на вработените на кои треба да им престане работниот однос по основ 

на пензионирање, но може да го искористат законското право да продолжат со работа; 
• Податоци за движења на вработените во рамки на институцијата и/или јавниот сектор;  
• Предвидување и планирање на нови вработени; 
• Најчести грешки при пополнување на годишните планови; 
• Извештај за реализација на годишниот план; 
• Изменување и дополнување на годишниот план за вработување. 

 

3.  Случаи кога не е направено планирање на вработувања 
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• Екипирање кадар во законска постапка надвор од рамките на годишниот план за 
вработување; 

• Непредвидливи случаи кои доведуваат до потреба од измена на планот; 
• Одговорност при непочитување на одредбите за спроведување на постапката за 

донесување на годишниот план за вработување. 
 

Предавач-експерт со долгогодишно практично искуство во областа:  

 Андријана Матлиоска – предавач  со долгогодишно работно практично искуство  во 
областа 

 

По завршување на обуката Тренинг центар ЦЕС Ви овозможува  консалтинг услуга која ќе Ви 
помогне слободно да ни  се обратите  за секое прашање или дилема поврзано  со темата, а нашиот 
предавач ќе помогне во решавање на истото. Прашањата треба да бидат  адресирани на меил 
адресата trainingcenterces@gmail.com 

 

 

Пријавата за обуката може да ја направите преку електронски пат со пополнување на пријава за учество 
на обуката најдоцна до  17.06.2020 год. -  и враќање на истата на e- меил trainingcenterces@gmail.com  

. 

.Уплатата за котизација се врши на жиро сметка на ТРЕНИНГ ЦЕНТАР ЦЕС ДООЕЛ 
СКОПЈЕ бр. 330 200 168 970 683, депонент на  Капитал банка 

1. Котизација за обуката по лице ............................................... 4.700,00 денари (+ пресметан ДДВ) 

2. Котизација за обука за второ лице од иста институција .... 4.000,00 денари (+ пресметан ДДВ) 

За сите дополнителни информации во врска со обуката слободно контактирајте не 

Контакт лице-Андријана Јаневска   

         Контакт е-маил: trainingcenterces@gmail.com  

         Контакт телефони: ++38975 225-526  , ++38978 339 502; ++389 2 32- 32- 510 
 

 

mailto:trainingcenterces@gmail.com

