Упатство за млади лица – потенцијални корисници на ваучери за обуки за дигитални вештини

Млади лица можат да се јават како корисници на ваучери за обуки за дигитални вештини согласно
Уредбата со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини
заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредната состојба
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.157/20).

Корисници на ваучери се млади лица, односно лица:
‐
‐

државјани на Република Северна Македонија
кои до 13 јуни 2020 година не биле постари од 29 години и ‐
завршено најмалку средно образование.

имаат

За аплицирање за ваучер потребно е лицето да има отворено кориснички профил на ниско ниво на
eID како што е дефинирано на Националниот портал за електронски услуги (во натамошниот текст:
Порталот; https://uslugi.gov.mk/e‐id.nspx)

Општи правила за ваучерите
Ваучери се издаваат само за обуките за дигитални вештини кои се запишани во Листата на даватели
на обуки за дигитални вештини и обуки за дигитални вештини (во натамошниот текст: Листата).
Секој ваучер ги содржи следните елементи:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

име и презиме на корисникот на ваучерот
единствен QR код
рок на важење на ваучерот
назив на обуката за дигитални вештини и назив на давателот на обука за дигитални вештини
кој ја обезбедува обуката
вредност на ваучерот и
други корисни информации и инструкции за употреба.

Правила за ваучерите:
‐
‐
‐
‐

едно лице може да добие еден ваучер
еден ваучер се користи целосно само за една обука, што значи дека еден ваучер не може да
се користи за две или повеќе обуки
ваучерот може да го искористи само лицето на чие име гласи ваучерот
доколку за некоја од обуките има поголем интерес од пријавениот број на млади лица –
потенцијални корисници на ваучери кај еден ист давател на обуки за дигитални вештини,
предност ќе имаат првопријавените кандидати

‐

ваучери се издаваат се додека не се потрошат средствата предвидени за оваа мерка

‐

корисниците на ваучери за обуки за дигитални вештини можат да ги искористат издадените
ваучери во период од 15 август 2020 година до 15 декември 2020, кај давателот на обуки за
дигитални вештини (односно во овој период да ја започнат обуката).

Износ на ваучерот за обуки за дигитални вештини
Ваучерот изнесува 50% од паричната вредност на обуката која корисникот има намера да ја посети,
но не повеќе од 30.000 денари по корисник на ваучер, со вклучен ДДВ, што значи:
‐
‐

за обуки со вкупна вредност до 60.000 денари, износот на ваучерот ќе изнесува 50% од
вредноста на обуката
за обуки со вкупна вредност од 60.001 денари или повеќе, вредноста на ваучерот ќе изнесува
30.000 денари.

Пример 1:
Корисникот посетува обука која чини 30.000 денари. Ваучерот изнесува 50% од цената, што значи дека
ќе изнесува 15.000 денари.
Пример 2:
Корисникот посетува обука која чини 80.000 денари. Ваучерот би требало да покрие 50% од цената,
што во овој случај е 40.000 денари. Сепак, поради ограничувањето на ваучерите на 30.000 денари,
износот на ваучерот за оваа обука од 80.000 денари изнесува 30.000 денари.

Поднесување на барање за ваучер
Барањето за ваучер младото лице го поднесува преку Националниот портал за електронски услуги (во
натамошниот текст: Порталот) во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Листата на даватели на
обуки за дигитални вештини.
Кон барањето се приложува доказ за завршено најмалку средно образование, односно скенирано во
pdf формат: диплома за завршено средно образование, уверение за положени испити, диплома за
завршено високо образование, и сл. Доказот треба да е скениран

Добивање на ваучерот
Министерството за образование и наука го доставува ваучерот електронски до корисничкиот профил
на Порталот на корисникот во рок од 5 дена од денот на кој младото лице го поднело барањето за
ваучер.

Начин на регистрација на Порталот
1.
За млади лица кои се регистрирани во базата на даночни обврзници‐физички лица на
Управата за јавни приходи
Младите лица кои се регистрирани во базата на даночни обврзници‐физички лица на Управата за
јавни приходи можат да се регистрираат на Порталот со употреба на истото корисничко име и лозинка
со кои се регистрирани во УЈП.
Проверката на идентитетот на младото лице при регистрација на Порталот се врши преку базата на
даночни обврзници‐физички лица на Управата за јавни приходи, која веќе има извршено проверка и
потврда на поврзаноста на физичкото лице со корисничкото име и лозинка.
Проверката во базата на даночни обврзници‐физички лица се врши само ако младото лице одобри
користење на неговите лични податоци содржани во базата на даночни обврзници‐физички лица на
Управата за јавни приходи.
По потврдувањето на идентитетот на младото лице на овој начин, лицето добива автоматски
генерирана потврда во електронска форма. По извршената проверка на идентитетот на младото лице,
за истото се создава кориснички профил на Порталот.

2.
За млади лица кои не се регистрирани во базата на даночни обврзници‐физички лица на
Управата за јавни приходи
Младите лица потребно е да се регистрираат во базата на даночни обврзници‐физички лица на
Управата за јавни приходи. Регистрацијата се врши на следниот начин:
‐
Се пополнува образецот на барањето за регистрација на нов корисник, достапен на следниот
линк: https://e‐pdd.ujp.gov.mk/ppf/register.seam
‐
Пополнетото барање за регистрација ќе биде доставено на електронската адреса наведена
во самиот образец, по што истото ќе треба да се испечати и да се поднесе во даночна канцеларија на
УЈП, лично или преку полномошник.
‐
По доставата на барањето во даночната канцеларија на УЈП, Управата го евидентира младото
лице во базата на даночни обврзници‐физички лица.
Откако младото лице ќе го заврши процесот на регистрација во УЈП на овој начин, може да креира
свој кориснички профил на Порталот со употреба на истото корисничко име и лозинка со кои се
регистрирани во УЈП. (види 1. За млади лица кои се регистрирани во базата на даночни
обврзницифизички лица на Управата за јавни приходи)

3.
Доколку не е возможна регистрација на Порталот, на еден од двата начини од точка 1 и
точка 2 наведени погоре (пример: заради самоизолација, технички или системски проблеми),
младото лице може да биде регистрирано на Порталот на следниот начин:
‐
Младото лице испраќа барање во форма на електронска порака на наменската електронска
адреса obuki@uslugi.gov.mk, со која управува Министерството за информатичко општество и
администрација. Кон пораката задолжително треба да приложи скенирана лична карта или патна
исправа и телефонски број за контакт.
‐
Доколку барањето е комплетно, Министерството за информатичко општество и
администрација спроведува постапка за автентикација на податоците на начин што му се јавува на
младото лице на телефонскиот број за контакт со цел да ги потврди податоците од прилозите на
електронската порака.
‐
Откако ќе ја спроведе автентикацијата, Министерството за информатичко општество и
администрација дава дополнителни насоки за физичка идентификација и регистрација на кориснички
профил на Порталот, по што тоа може да поднесе барање за ваучер.
Со испраќањето на барањето во форма на електронска порака на наменската електронска адреса
obuki@uslugi.gov.mk се смета дека младото лице на Министерството за информатичко општество и
администрација му дало согласност за обработка на неговите лични податоци.
Доколку кон пораката младото лице нема приложено скенирана лична карта или патна исправа и
телефонски број за контакт, ќе се смета дека неговото барање не е комплетно. За некомплетните
барање Министерството за информатичко општество и администрација нема да ја спроведе
постапката за автентикација на податоците, односно нема спроведе чекори кон регистрација на
кориснички профил на Порталот.
Собраните податоци на наменската електронска адреса obuki@uslugi.gov.mk ќе бидат целосно
избришани најдоцна до 31.01.2021 година, согласно Законот за заштита на личните податоци.

