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Вовед 
Овој документ ги опишува опциите за промени во системот и мерките за обезбедување 
подобра, приспособена поддршка за ранливите невработени лица. Ранливите категории на 
невработени лица се дефинирани како оние невработени лица кои, исто така, се социјално 
исклучени, на пример: корисници на социјална помош (пред сè, социјалната парична помош - 
СПП), самохрани родители, бездомни лица, Роми, жени жртви на семејно насилство, итн. 

Анализата на ситуацијата во овој извештај се заснова на квалитативно истражување, коешто 
потоа е дополнето со документациска анализа на владини документи, оперативни планови за 
активните политики за вработување, итн. Квалитативното истражување беше спроведено 
преку дискусии во фокус групи со стручни лица кои работат во Агенцијата за вработување 
(АВРМ) и Центрите за социјална работа (ЦСРи). Беа организирани три дискусии во фокус групи 
со стручни лица од: i) локалниот Центар за вработување во Куманово (со пет вработени во 
Центарот, на 7 декември 2016), ii) ЦСРи во Скопје и Тетово (организирана на 9 декември 2016 
година, со 7 вработени во тие ЦСРи) и iii) ЦСРи во Кратово и Куманово (со пет вработени од тие 
ЦСРи). Освен тоа, спроведено е длабинско интервју со вработен во Центарот за вработување - 
Охрид на 24 април 2017 година.  

Документациската анализа се заснова на планираните и спроведените активни политики на 
пазарот на труд во блиското минато, со фокус на мерките коишто конкретно се насочени кон 
ранливите невработени лица (особено корисниците на социјална помош).  

Последниот дел од извештајот се фокусира на некои нови или надградени мерки и услуги 
коишто може да ги подобрат резултатите на пазарот на труд за ранливите невработени лица.  

Документот е изработен во рамки на проектот „Унапредување на активното вклучување на 
маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд“, поддржан и финансиран од 
Европската Унија. 
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1. Актуелни активни мерки и програми за поединци 

изложени на ризик од социјално исклучување 
Овој дел се заснова на планираните мерки во рамки на Оперативниот план (ОП) за активни 
политики на пазарот на труд коишто посебно ги таргетираат поединците изложени на ризик од 
социјално исклучување. Имајќи ја предвид високата невработеност во земјата и високата 
долгорочна невработеност (околу 80% од невработените се без работа подолго од 1 година), 
речиси сите регистрирани невработени лица може да се дефинираат како ранливи. Особено, 
ОП за 2016 година ги дефинира ранливите категории на невработени лица како: млади лица 
до 29 години со ниски квалификации, жртви на семејно насилство, деца без родители или 
родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на 
улица, самохрани родители, Роми, осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа, 
невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година, млади невработени лица 
евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци, родители на деца со пречки во развојот, како и 
родители на 3 и повеќе деца (стр.30). Таквата широка дефиниција на ранливите категории на 
невработени лица доведува до силна конкуренција меѓу активните баратели на работа (за 
вработување или обука), а со тоа се намалуваат шансите на најмаргинализираните групи на 
невработени лица (вклучувајќи ги и корисниците на СПП) за успешно вработување.  

Во последните години, фокусот на ОП е ставен на младите лица (до 29 години) за кои, исто 
така, постојат и посебни квоти во рамки на секоја мерка, но тоа не важи за лицата кај кои 
постои ризик од социјално исклучување (пред сè, корисниците на СПП). И покрај тешкотиите 
при мотивирањето на тие лица да се вработат (главно бидејќи ќе го загубат правото на СПП), 
неодамна, Владата определи посебни програми за вработување наменети за оваа категорија 
на невработени лица. ОП за 2016 година има четири мерки коишто директно ги таргетираат 
токму невработените лица кои се изложени на ризик од социјално исклучување: 

- Програма за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во 
социјален ризик 

- Обука на работното место со субвенционирано вработување 
- Програма за општинско-корисна работа 
- Услуги за активирање на поединците изложени на ризик од социјално исклучување. 

Иако постои напредок во таргетирањето на невработените лица под ризик од социјално 
исклучување (или корисници на социјална помош), основниот недостаток на програмите е тоа 
што сè уште се фокусираат на отстранување само една бариера за учество во пазарот на труд 
или вработување. Од друга страна, оние работници кои најтешко се позиционираат обично се 
соочуваат со повеќе пречки при вклучувањето во пазарот на труд, за што е потребна група 
услуги или програми коишто вклучуваат индивидуализиран пристап наместо едно 
универзално решение. Освен тоа, не може да очекуваме дека тие лица ќе најдат работа и ќе 
останат вработени со првата интервенција/програма во којашто ќе учествуваат. Напротив, 
институциите треба да им обезбедат долгорочна грижа и советување, мониторинг и 
поддршка.  

Новата програма, услуги за активирање на лицата изложени на ризик од социјално 
исклучување, е прва програма којашто обезбедува сеопфатен пристап за повеќе пречки со 
коишто се соочуваат најмаргинализираните невработени лица. Таа има неколку позитивни, 
нови елементи: 

- програмата вклучува обучени ментори и обучувачи кои ќе бидат во редовен контакт со 
ранливите граѓани; 

- таа вклучува неколку интервенции, а не само една (обезбедување информации за 
можностите на пазарот на труд, зголемување на мотивацијата кај тие лица, оценување 
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на вештините и квалификациите, изработка на индивидуален план за вработување, 
упатување на АППТ врз основа на индивидуалната ситуација на лицето, итн.); 

- долгорочен мониторинг, поддршка и грижа за состојбата на учесниците, дури и откако 
ќе најдат работа и 

- програмата се спроведува на локално ниво, каде што лицата добро се познаваат меѓу 
себе и, оттука, лесно може да ги идентификуваат и поддржат оние кои имаат потреба 
од оваа мерка. 

Програмата има поширока социјална димензија и оправданост, но тоа подразбира и дека не 
може да очекуваме големи резултати од програмата на краток рок, во однос на придобивките 
од вработувањето на учесниците во програмата. Имено, не треба да има општествен притисок 
за голема рентабилност на овој вид програма. ОП не утврдува резултати или таргети за 
успешност и затоа не можеме да извлечеме заклучок за очекувањата околу успешноста на 
оваа програма.  

Како што беше споменато, најранливите лица, исто така, имаат можност да учествуваат и во 
други АППТ и услуги, но таму се во конкуренција со другите невработени лица. 

2. Зголемување на соработката меѓу Центрите за 

социјална работа и Центрите за вработување 
Социјалните служби треба да се сфатат како клучен партнер во политиката за вработување на 
оние невработени лица кои се најоддалечени од пазарот на труд и кои имаат најголема 
потреба од поддршка. Освен тоа, имајќи ја предвид нивната улога да обезбедуваат поддршка 
и заштита на оние под ризик од сиромаштија, тие треба активно да учествуваат во 
активирањето и вклучувањето на нивните клиенти во пазарот на труд и, потенцијално, во 
вработувањето. Токму тие најдобро ги разбираат (многубројните) потреби и реалната 
ситуација на корисниците на социјална помош. Оттука, мора да постои огромна соработка 
меѓу институциите за вработување и оние за социјална политика, како на раководно така и на 
законодавно ниво, но и на попрактично, секојдневно ниво. Тоа е клучно за успешно да се 
поддржат корисниците на социјална помош да станат способни материјално да се издржуваат. 
Меѓутоа, дискусиите во фокус групите покажаа дека постојат повеќе проблеми во 
комуникацијата меѓу социјалните служби и оние за вработување во земјата: 

- недостиг на редовна, секојдневна соработка во најдобар интерес на нивните клиенти, 
- недостиг од соработка на постратешко ниво, при утврдување на политиката, 

практиките, процедурите, итн., 
- недоследности во спроведувањето на прописите поврзани со правата на корисниците 

на социјална помош (на пример, различно мислење за тоа што значи „активен статус“ 
кога корисник на социјална помош е вклучен во некоја од активните мерки на пазарот 
на труд), 

- постојат многу ретки, но сепак присутни, неформални практики кога некои од 
вработените сами се мотивираат да се обидат да научат повеќе за работата на другата 
институција и со тоа да може да обезбедат подобра поддршка за клиентите.  

Имајќи ги предвид наодите од дискусиите на фокус групите и важноста на комуникацијата 
меѓу двете институции, предлагаме: 

- Да се формира институција којашто ќе ја преземе улогата за координација на 
Центрите за социјална работа (ЦСРи). Отсуството на таква институција создава 
недоследности при спроведувањето на законодавството од страна на ЦСРи, 
предизвикува тешкотии во комуникацијата меѓу ЦСРи и локалните ЦВ, итн. Иако 
учесниците пријавија дека досега имало иницијативи за зајакнување на соработката 
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меѓу двете институции (предводени од Министерството за труд и социјална политика), 
непостоењето на централна служба на ЦСРи значително го отежнува процесот и го 
прави речиси невозможен. 

- Да се воведат стандардни оперативни процедури (СОП) за соработка меѓу локалните 
ЦВ и ЦСРи. Секој вработен во центрите кој работи со клиенти треба да помине обука за 
процедурите, со цел да се обезбеди дека сите се добро информирани и дека ќе ги 
почитуваат принципите на СОП.  

- Да се организираат повеќе дискусии со фокус групи коишто вклучуваат вработени од 
локално блиските ЦСРи и ЦВи. Бидејќи повеќето од проблемите и потребите на 
ранливите групи се специфични за заедницата (т.е. локални). вработените од двете 
институции треба да научат повеќе за предизвиците и практиките на другата 
институција и да се обидат да се координираат меѓу себе. Иако генерално се 
придржуваат до СОП, локалните служби може дополнително да ја развијат својата 
соработка, како формално (преку договори) така и практично. Фокусот треба да се 
стави на тоа како да се одговори на бројните потреби на клиентите, но и како да се 
обезбеди ефективно упатување од една до друга служба. 

- Подобрената дискусија, исто така, треба да го промени начинот на размислување кај 
вработените, при што во моментот вработените од двете институции сметаат дека 
другите помалку работат, односно дека тие ја вршат работата на колегите од другата 
институција. Тие треба да разберат и да бидат мотивирани заеднички да им помагаат 
на корисниците на социјална помош подобро да се интегрираат во општеството и да 
најдат работа којашто ќе им овозможи материјално да се издржуваат.  

Последните две препораки може да се реализираат со формирање тимови на советници од 
ЦСРи и ЦВи, на локално ниво, кои заедно ќе бидат ментори на одреден број клиенти. Првично, 
тоа ќе се спроведува како пилот-проект и тие ќе имаат можност да ги изберат клиентите кои ќе 
ги опслужуваат (иако тоа ќе вклучува одреден скрининг). Треба да се воведе систем на бонуси 
како мотивациска алатка за поголем успех. Доколку спроведувањето на пилот-проектот се 
покаже како ефективно, постепено треба да се воведува во другите локални служби.  

3. Посебни нови мерки за лицата изложени на 

социјален ризик 
Пред да ги претставиме новите предлози насочени кон ранливите лица, потпирајќи се на 
дискусиите од фокус групите и примери од други земји и програми, би сакале да предложиме 
неколку елементи коишто може да ги подобрат сегашните програми и да обезбедат подобра 
поддршка за лицата изложени на ризик од социјално исклучување. Тоа се: 

- Секоја програма којашто вклучува корисници на социјална помош треба да вклучува 
одреден период на приспособување за учесниците. Тоа значи дека тие не треба 
веднаш да го загубат правото на помош, од самиот почеток на програмата (за оние 
програми коишто вклучуваат некакво плаќање). Предлагаме социјалната помош 
(првенствено СПП) да се одзема постепено: таа треба да се намали до 50% од 
оригиналната сума ако лицето остане вработено 12 месеци, а потоа целосно да се 
прекине ако лицето остане во работен однос дополнителни 6 месеци. Тоа е важно, 
бидејќи треба да обезбедиме доволен поттик за корисниците да учествуваат во 
програмите и да овозможиме доволна заштита и безбедност за нив на долг рок, а не 
само краткорочно. 

- На локалните ЦВи и ЦСРи може да им биде дадена можност (врз основа на конкурс за 
грантови) да предлагаат и да спроведуваат одредени програми за вработување на 
локално ниво. 
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- Секоја програма којашто има за цел да поддржи поголема активност и вработување на 
жени треба да вклучува организиран превоз до работното место и назад. Тоа се покажа 
како многу важен фактор за стимулирање на жените да се вработат.  

 

3.1 Заедничка програма за менторство  
Програмата има три цели: 

- да ја поддржи социјалната инклузија на најранливите граѓаните, односно корисници 
на социјална помош со ниско образование; 
- да ги зголеми аспирациите и мотивацијата на ранливите граѓани и да придонесе кон 
нивно самоиздржување;  
- да им помогне на ранливите граѓани во стекнување на неформално образование и со 
тоа да ја зголеми нивната вработливост; 
- да воспостави блиска соработка меѓу Центрите за социјална работа (ЦСРи) и 
локалните центри за вработување на АВРМ. 

Едношалтерската служба/систем за реинтеграција ќе се воспостави како пилот-проект во 3 
општини каде што социјалните служби и оние за вработување се сместени во истите 
простории. Тука ќе бидат вклучени вработени од ЦСР (оние кои работат со клиенти) и 
вработени од локалните центри за вработување (ЦВи) на АВРМ. Дел од вработените во ЦСР 
(ментори) ќе изберат 20 корисници на СПП (пред сè, Роми со ниско образование и бездомни 
лица), а потоа ќе работат со нив заедно со колегите од АВРМ за да ги зголемат нивните шанси 
за вработување и да служат како ментори. Тоа ќе биде долгорочен однос, додека лицето да 
најде работа и да остане на работното место најмалку 18 месеци. Тимот ќе обезбеди секаква 
дополнителна поддршка којашто е потребна за корисникот на СПП, на пример грижа за деца, 
советување, обука, итн. Имено, тимот ќе се обиде да ги отстрани бројните пречки за 
активирање и вработување.  

Потребно е да се обезбеди посебна поддршка за бездомните лица, за кои треба да се направи 
некаков нов аранжман за да не го загубат правото на домување откако ќе најдат работа. 

За самохраните мајки, исто така, треба да се обезбеди посебна поддршка, првенствено за 
грижа за децата и други услуги за поддршка (посети на доктор за децата и слично). 

Откако ќе се изработи моделот, ќе се подготват протоколи за услугите за реинтеграција и 
едношалтерскиот систем ќе биде „интегриран“ во ЦСР. 

Целна група: Корисници на социјална парична помош (СПП), вклучувајќи етнички малцинства 
(особено Роми) на возраст од 19-40 години, кои се регистрирани како невработени во АВРМ и 
имаат ниско образование (пониско од средно образование). Ќе се даде приоритет на млади 
членови на домаќинства до 40 години. 

Планиран број на учесници: 180 учесници (во 3 општини ќе се формираат 3 тима, секој од нив 
ќе работи со 20 лица). 

Статус на СПП/друг надоместок: Учесниците кои успешно ќе се вработат ќе го задржат својот 
статус на корисници на социјална помош и ќе добиваат СПП. Ако останат вработени 12 месеци, 
нивната СПП ќе биде намалена за 50%, а доколку успеат да останат на работа дополнителни 6 
месеци, само во тој случај ќе им биде повлечена СПП. 
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3.2 Услуги за активирање на NEET (млади лица кои не се 

вработени, ниту се вклучени во образование и обука) кои се 

неактивни на пазарот на труд 
Програмата има за цел да ги активира неактивните NEET-лица, обезбедувајќи приспособени 
програми за нив коишто ќе ја подобрат нивната веројатност за вработување. Неодамнешната 
студија на Мојсоска-Блажевски (2016), објавена од МОТ, покажа дека во земјата постојат над 
50.000 неактивни NEET-лица.  

Мерката ќе се спроведува на терен, во месните заедници, почнувајќи со 5 пилот-општини. 
Програмата ќе вклучува локални, младински НВОи кои ќе имаат улога да ги идентификуваат 
NEET-лицата. Тие ќе го организираат првото советување со NEET-лицата, коешто ќе вклучува 
обука за зголемување на мотивацијата. NEET-лицата кои ќе покажат интерес да се активираат 
на пазарот на труд, потоа ќе поминат низ сесија за лично советување, во којашто ќе се 
изработи индивидуален акциски план (врз основа на квалификациите и вештините). Со планот, 
тие ќе бидат насочени кон: i) понатамошна едукација и/или ii) некои активни мерки. 
Менторите (кои е пожелно да бидат обучени членови на младинската НВО) ќе ги поддржуваат 
учесниците на редовна основа, низ секој чекор од спроведувањето, во текот на периодот на 
програмата и потоа. Тие, исто така, ќе им помагаат на NEET-лица во обезбедување други јавни 
услуги, доколку е потребно (на пример, грижа за деца, итн.). 

Целна група: Приоритетната група за оваа мерка ќе бидат млади лица (15-29) кои се неактивни 
NEET. Во моментот, тие млади лица не се опфатени со ниту една активна програма, бидејќи не 
се регистрирани во АВРМ и не бараат работа. Меѓутоа, тие најверојатно се обесхрабрени, 
демотивирани и се соочуваат со повеќе пречки при активирање и вработување, итн. 

Планиран број на учесници: 30 млади лица во секоја општина 

Статус на СПП/друг надоместок: Не е применливо. Доколку NEET-лицата се корисници на 
социјална помош или се членови на семејства кои добиваат социјална помош, нивното учество 
во обуката или субвенционираното вработување нема да влијае врз квалификуваноста за 
помошта. Само доколку тие се вработат и останат на работното место една година, тогаш 
нивниот приход ќе биде земен предвид при одредување на квалификуваноста за помошта. 

3.3 Програма за практиканство за корисници на СПП 
Владата ќе обезбеди дека секоја година 1.000 млади лица под ризик од социјално 
исклучување се вклучени во програма за практиканство. Програмата ќе трае 3 месеци, а 
учесниците ќе добиваат надоместок за храна и патни трошоци од 6.200 денари по месец (плус 
осигурување во случај на повреда). За да се мотивираат работодавачите да ја прифатат оваа 
ранлива група (наместо други групи на невработени лица), на работодавачите ќе им бидат 
исплатени 8.000 денари по практикант за да се покријат трошоците за материјали и други 
трошоци. Нема да има никаква обврска за работодавачите да ги вработат практикантите. 
Меѓутоа, доколку ист работодавач земе практикант за исто работно место/задача двапати (не 
мора да биде истиот практикант), работодавачот потоа ќе мора да вработи практикант. 

Програмата треба да ги подобри работните вештини за корисниците на СПП (и други програми 
за социјална помош), со цел да ги зголеми нивните шанси за вработување. 

Целна група: Приоритетна група за оваа мерка ќе бидат млади лица (15-29), кои се корисници 
на социјална помош или членови на домаќинства кои добиваат некаков вид социјална помош. 
Условот е тие да имаат завршено средно образование (3- или 4-годишни програми за стручно 
образование и обука (ВЕТ) или општо средно образование) или терцијарно образование. 

Планиран број на учесници: 1.000 млади лица 
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Статус на СПП/друг надоместок: Сите права коишто произлегуваат од социјалната помош ќе 
бидат активни и ќе продолжат. 

3.4 Програма за подготовка за вработување 
Целта на програмата е да обезбеди општи работни вештини за корисниците на социјална 
помош. Оваа мерка треба да вклучува обука во три домена: 

- Мотивација, 
- Вештини за барање работа (вклучувајќи и вештини за интервју и слично), 
- Работна етика и однесување 

Целна група: Сите корисници на социјална помош каде што условот за помошта е тие да бидат 
работоспособни. Програмата ќе биде задолжителна. 

Планиран број на учесници: Сите корисници на социјална помош каде што условот за 
помошта е тие да бидат работоспособни. 

Статус на СПП/друг надоместок: Сите права коишто произлегуваат од социјалната помош ќе 
бидат активни и ќе продолжат. 

3.5 Поддршка на руралните жени да се здружуваат и да започнат 

економска дејност 
Целта на програмата е да се поддржат невработените жени од руралните средини самите да 
се организираат за вршење одредена економска дејност. Владата (АВРМ) ќе обезбеди 
финансиска поддршка за групи од 3-8 невработени жени кои ќе се здружуваат за заедно да 
започнат економска дејност. Фокусот ќе биде ставен врз руралните жени или жените од 
малите градови во земјата. Жените ќе треба да започнат економска дејност (тоа, исто така, 
може да биде и услуга). Првично, за да се избегнат ризиците од неуспех, тие може да ја вршат 
дејноста преку формирање НВО. Тие ќе имаат право на грант од 2.000 евра од централната 
власт. Освен тоа, месната заедница ќе биде должна да обезбеди физички простор (којшто ќе 
се користи како канцеларија или, пак, за продажба на производи) за период од една година. 
Доколку НВО даде успешни резултати, на нив ќе им биде понуден дополнителен грант од 
2.000 за да отворат фирма. Доколку за фирмата е потребна поголема инвестиција (набавка на 
опрема), тие може да користат дополнителни фондови. 

Овој проект треба да започне како пилот во 3 општини, а потоа, врз основа на првичните 
резултати, може да се прошири низ земјата. Тој ќе им обезбеди на жените одредена 
флексибилност при нивното „вработување“, овозможувајќи да го балансираат приватниот и 
работниот живот и да се надмине една од пречките при вработување во руралните области и 
малите градови, односно недостапноста на грижа за деца. Воедно, ако жените повремено 
учествуваат во земјоделството, исто така, ќе може да ги комбинираат двете дејности.  

Целни групи: Регистрирани невработени жени, пожелно е да бидат од руралните области 
(иако програмата не треба да се ограничува само на руралните жени). 

Планиран број на учесници: Сите регистрирани невработени жени (со фокус на жени од 
рурални области и мали градови). 

Статус на СПП/друг надоместок: Не е применливо. Сепак, доколку некои од жените се 
корисници на СПП треба да го задржат правото (и исплатата на) СПП. 

3.6 Поддршка на друштва за отворање детски градинки 
Целта на програмата е да обезбеди финансиска поддршка на друштва за отворање детски 
градинки. Друштвата ќе имаат право на грант за отворање детски градинки, под услов да не се 



 
 

11 

 

достапни детски градинки во близина. Грантот ќе биде во висина од 15.000 евра. Тие ќе треба 
50% од вработените да ги регрутираат од регистарот на невработени лица. Друштвата ќе може 
да ја користат програмата за субвенционирано вработување за персоналот којшто ќе го 
ангажираат од регистарот на невработени лица. Тие, исто така, ќе бидат должни 70% од новите 
вработени кои ќе ги ангажираат да бидат жени. Друштвата ќе мора да го вратат грантот 
доколку ја затворат детската градинка за помалку од 2 години.  

Целни групи: Друштва со 50+ вработени, коишто се наоѓаат во области каде што нема детски 
градинки во радиус од 5 км. 

Планиран број на учесници: До 5 гранта годишно. 

3.7 Поттикнување регистрација на неплатените семејни 

работници како земјоделци 
Целта на програмата е да се поддржат жените кои учествуваат во земјоделството како 
неплатени семејни работници да се регистрираат како земјоделци. Програмата ќе ги поддржи 
жените кои учествуваат како неплатени семејни работници да се регистрираат како 
земјоделци под посебни услови (плаќање паушални придонеси). Особено, државата ќе го 
субвенционира плаќањето на социјалните придонеси две години, но потоа жените земјоделци 
ќе бидат должни да плаќаат придонеси за уште две години. 

Целни групи: Жени ангажирани како неплатени семејни работници, а регистрирани како 
невработени лица. 

Планиран број на корисници: 30 жени во првата година (како пилот-проект) 

Статус на СПП/друг надоместок: Доколку жените (или нивните домаќинства) се корисници на 
СПП, тие треба да го задржат правото (и исплатата на) СПП. 

3.8 Воведување бонус за активирање - надоместоци за 

вработување на најранливите категории на невработени лица 
Целта на програмата е да ги мотивира најмаргинализираните невработени лица поинтензивно 
да бараат работа и да прифаќаат понуди за работа. Програмата ќе обезбеди едногодишна 
дополнителна сума покрај платата којашто ја добиваат најмаргинализираните невработени 
лица кога ќе најдат работа, во форма на таканаречен бонус за невработените лица. Бонусот за 
активирање ќе биде во висина од 50% од минималната плата и ќе трае една година (ако 
работникот ја задржи работата во тој период). Невработеното лице не може да го користи 
бонусот повеќе од еден пат.  

Целни групи: Регистрирани невработени лица кои ќе бидат категоризирани како „најтешко 
вработливи“ во рамки на услугите за профилирање на АВРМ. 

Планиран број на учесници: 100 невработени лица во првата година 

Статус на СПП/друг надоместок: Бонусот не може да се комбинира со други надоместоци. 
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