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Лицата со 
хендикеп 
имаат право 
на работа 
и врабо-

тување, иако честопати се 
исклучени од отворениот 
пазар на трудот. Причините за 
исклучување од отворениот 
пазар на трудот најчесто се 
разновидни и се поврзани 
со немањето на можности за 
прилагодување на постоечките 
искуства и знаења на пазарот 
на трудот, непристапноста на 
работното место, предрасудите 
и слично.

Токму недостатокот на 
искуството и знаењето се едни 
од главните причини зошто 
лицата со хендикеп се сметаат 
за исклучени од пазарот на 
трудот, а со тоа  отворениот 
пазар на трудот е недостапен 
за нив и не се во можност да 
го искористат своето право на 
работа. 

ВОВЕД

Полио Плус – движење 
против хендикеп, Македонија 
заедно со своите партнери, 
здружение ЛИНК, Мостар 
Босна и Херцеговина започна 
со реализацијата на проектот 
“Пилот акција за пристап 
кон правата на работа на 
лицата со хендикеп“ кој е 
поддржан од Европската 
Унија и Р. Македонија преку 
ИПА програмата за социјална 
инклузија на локално ниво, 
инструмент на Европската 
Унија за предпристапна помош 
ИПП оперативната програма 
за развој на човечките ресурси 
2007 – 2013. 

Во рамките на проектот 
“Пилот акција за пристап кон 
правата на работа на лицата 
со хендикеп“ главниот фокус 
е поставен на вештините и 
правата на лицата со хендикеп 
за да можат активно да 
учествуваат на отворениот 
пазар на трудот. 

Преку серијата на 
публикации кои се дел од 
проектните активности 
лицата со хендикеп треба 
да ги надоградат своите 
знаења за правата кои ги 
имаат при вработувањето но, 
истовремено и да се научи дека 
времињата се менуваат, а со 
тоа и потребите за видовите 
на знаења кои се соодветни 
за работните места. Затоа 
е потребно и понатамошно 
подобрување на знаењата 
со цел да се стекнат нови 
практични искуства кои 
ќе помогнат полесно да се 
пристапи до отворениот пазар 
на трудот. 
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АКТИВНО БАРАЊЕ 
НА РАБОТА

22

Барањето на работа 
само по себе е 
работа со полно 
работно време. За 

жал, за оваа работа нема плата. 
Барањето на работа преставува 
поминување на своето 
слободно време за корисна цел 
и преставува работа на себе и 
на вашиот личен напредок.

Активното барање на работа 
започнува со одлуката дека 
сакаме да направиме нешто. 
Првиот чекор кон активното 
барање на работа е дефинирање 

на јасна цел и проценка на 
нашата способност, знаење 
и вештини кои се потребни. 
Неопходно е да се најде одредено 
време во текот на денот или 
неделата во кое ќе се посветиме 
максимално на огласите во кои 
се нудат работните места. При 
разгледување на огласите треба 
да се направи листа на работни 
места на кои што би сакале да се 
пријавиме. Особено е важно да 
се обрне внимание на барањата 
на огласот кои се однесуваат 
на образованието, претходно 

работно искуство, личните 
карактеристики и слично, но 
истовремено и реално да се 
испита степенот до кој ние 
ги исполнуваме овие барања. 

Огласите за вработување може 
да се најдат во печатените 
медиуми, но и на порталите за 
вработување. 

Што можете да направите за да ги 
зголемите ШанСите за вработување?

• Усовршувајте се лично и професионално, многу е важно 
постојано да работите на себе, така ги зголемувате 
шансите да добиете добра работа и ја јакнете и вашата 
самодоверба. Сето тоа ќе го постигнете преку разни 
неформални програми (курсеви, семинари, стручни 
предавања, конференции и др.) 

• Надградете ги вашите способности и знаење. 
Искористете го тоа што сте слободни и започнете 
со изучување на странски јазик или пак курс за 
работа на компјутери со што ќе ги подобрите вашите 
компјутерски вештини, а воедно ќе се здобиете и со 
сертификат или диплома.

• Пријавете се на мејлинг листа за да добивате редовно 
е-маил преку којa ќе бидете известени за нови огласи 
за работа. Ова е можност преку која ви се олеснува 
постојаниот увид во новите работни места. Постапката 
за пријавување е брза. 

• Градењето мрежи од бизнис и приватни контакти може 
да ви биде од голема корист при барањето работа. 
Известете ги пријателите дека барате работа и притоа 
бидете прецизни во поглед на тоа каква работа барате. 
Притоа ќе има поголеми можности луѓето да ви 
помогнат околу барањето на работа.
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• Интернетот е многу ефикасен начин за наоѓање 
на отворени работни места. Има веб страни кои се 
специјализирани за давање на услуги на невработени. 
Искористете ги социјалните мрежи како Facebook и 
Twitter за да ги известите вашите пријатели дека барате 
работа. Многу луѓе наоѓаат работа токму преку своите 
пријатели и роднини. Ова не е многу ефикасен начин 
за наоѓање на работа, но многумина наоѓаат работа 
преку лични контакти.

• Немојте да конкурирате на сите огласи. Во услови 
на голема конкуренција меѓу кандидатите за работа, 
на работодавачите им е многу лесно да ги отфрлат 
кандидатите само врз основа на биографијата или 
пак после неколку прашања на интервјуто. Најчесто 
причината за тоа е што немаат јасна визија за тоа 
што сакаат да работат и немаат визија за својот 
професионален развој. Затоа е добро да се информираат 
за тоа какви квалификации се бараат.

• Информирајте се за фирмите за кои конкурирате затоа 
што работодавачите покажуваат поголем интерес за 
луѓе кои се информирани за фирмата и кои покажуваат 
мотивираност да работат во таа компанија. Овие 
информации се многу важни и за вас самите, бидејќи 
како што фирмата бира добри луѓе, така и вие треба да 
изберете добра фирма во која сакате да работите.

• Подгответе се за интервју за работа. Вложете време и 
енергија во подготовката за интервју. Што можете да 
направите во таа насока? – Подгответе се за најчестите 
прашања што работодавачите ги поставуваат на 
интервју. Направете список на прашања за кои ви 
кажале ваши пријатели кои веќе им биле поставени на 

интервју. Додајте и нови ако сметате дека би можеле 
да ви бидат поставени. Составете прашања кои и вие 
би можеле да ги поставите за време на интервјуто. 

• Додека чекате работа можете да размислите и за 
други алтернативи, а една од нив е продолжување 
на Вашето образование. Придобивките се многу 
поголеми отколку да седите и да чекате работа: ќе 
ги надградите вашите знаења, ќе остварите нови 
контакти кои би можеле да ви донесат нова работа.

ЧЕКОРИ ВО БАРАЊЕ РАБОТА
Барањето работа бара голема посветеност, време и дисциплина. 

Иако секој кандидат има свој личен метод и пристап, сепак во 
настојувањето да се добие работа има неколку чекори кои треба да 
се испочитуваат, без оглед на стручната подготовка, на работното 
искуство, на времето на чекање на работа.

  Прв чекор - ОГЛАСУВАЊЕ 
• Најчесто слободните работни места фирмите ги огласуваат 

во дневен печат, сопствена веб страна, портали кои посредуваат 
при вработување. До огласување најчесто доаѓа кога ќе се 
испразни некое работно место, кога фирмата се развива и кога 
самата работа наметнува нови вработувања или пак кога фирмата 
има стратешки план за проширување. Затоа секојдневно треба 
да се следат актуелните огласи за работа кои може да се најдат 
во: дневен печат, на специјализираните интернет страници и 
интернет страници на самите организации. 

• Доколку не ги следите редовно, вистинската прилика може 
секој момент да ја пропуштите. 
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извори од кои може да Се информирате за 
Слободни работни меСта: 

• агенциите за вработување - Иако Агенциите за 
вработување ја губат некогашната улога на посредувачи при 
вработување, сеуште имаат клучна улога во обезбедувањето 
на информации за работодавачи и слободни работни места. 
Покрај тоа тие нудат и други услуги како што се: можности 
за обуки и докфалификации, информации за курсеви кои ги 
организира Агенцијата за вработување со цел да им се помогне 
на невработените лица во зајакнувањето на одредени вештини 
кои ќе им помогнат при вработувањето.

• Користење на услуги на приватни агенции за вработување 
Покрај Агенцијата за вработување, постојат и голем број други 
агенции кои посредуваат при вработување, кои вршат често 
пати комплетна услуга на селекција на кандидати наместо 
работодавачите

• Интернет - Еден од најраспространетите облици за 
посредување при вработување денес е интернетот. На интернет 
постојат безброј домашни и странски сајтови преку кои можете 
да се информирате за слободни работни места. Познати 
такви сајтови во Македонија се: www.vrabotuvanje.com.mk,                                     
www.najdirabota.com.mk, www.dobrarabota.mk,

• Библиотеки - Локалните библиотеки може да бидат 
непроценлив извор на информации. Многу библиотеки 
обезбедуваат бесплатен пристап до компјутери и интернет што 
е од непроценлива важност за социјално исклучените групи 
особено во економска криза кога сиромаштијата е поизразена. 
Библиотеките можат да даваат информации за слободни 
работни места на локално и на национално ниво, обезбедуваат 
обуки за подобрување на Информатичко-технички вештини 
или ИТ вештини, учење на странски јазици и др. Исто така 
голем број на библиотеки се претплатени на различни списанија 

кои што нудат информации за различни професии. Доколку 
имате потреба од помош за наоѓање на ресурси, библиотекарите 
можат да ви помогнат.

• Директни контакти со работодавачите - Контактирајте 
ги потенцијалните работодавачи. Направете листа на компании 
каде би можеле да најдете вработување и јавете се да видите дали 
тие имаат отворени работни места и потреба од вашите услуги. 
Можете да ги исконтактирате на лице место, по телефон, по 
пошта и електронско вмрежување. Невработените лица најчесто 
избегнуваат да се сретнат со работодавачите, плашејќи се да 
не остават негативен впечаток. Но, напротив, преку директни 
контакти со работодавачите, голема е веројатноста да оставите 
позитивен впечаток и да бидете повикани на интервју. За ваков 
чекор ви треба претходно добра информација за компанијата 
и својот настап треба добро да го осмислите. Претставете се 
пред работодавачот и објаснете му зошто мислите дека сте во 
можност да направите одредени работи. 
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  Втор чекор - 
  ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ 
И АПЛИЦИРАЊЕ 

Вториот чекор е доставување на документи до работодавачите 
за вашите лични и работни карактеристики (CV, мотивациско 
писмо, ....) врз основа на кои работодавачот врши проценка дали 
сте вие вистинската личност за позицијата за која е распишан 
оглас .

   Трет чекор 
   ИЗБОР
Прием и селекција на документите,оваа работа во поголемите 

фирми ја водат специјалисти за човечки ресурси, кои по 
завршувањето на конкурсот и прибирањето на пријави за работа 
и биографии поминуваат на селекција на кандидати, според 
претходно утврдените критериуми дадени во огласот.

   Четврти чекор 
   ИНТЕРВЈУ      
Кандидатите кои на основа на пристигнатите биографии ги 

задоволуваат условите, се повикуваат на интервју преку кое се 
проценува компетентноста на кандидатот во однос на барањата на 
работното место кое се огласува. Некои компании по првиот круг 
на интервју имаат и втор круг со кандидатите кои во најголема 
мера ги задоволиле барањата за бараната позиција. Во вториот 
круг може да биде организирано и тестирање на кандидатите. 
Доколку и во вториот круг не биде донесена одлука се организира 
и трет круг на интервју. 

    Петти чекор 
    ПОНУДА ЗА РАБОТА
По извршениот избор, компанијата испраќа официјална 

понуда со што започнува соработката со избраниот кандидат. 
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СТЕКНУВАЊЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ВЕШТИНИ

33

Времињата се мену-
ваат, а со тоа и по-
требите за видови 

на знаење кои се соодветни 
за работните места. Знаењето 
кое го имаме стекнато преку 
редовното образование често-
пати не е доволно за да ни 

обезбеди работа. Затоа е 
потребно и понатамошно по-
добрување со цел да се стекнат 
нови практични искуства кои 
ќе ни помогнат за полесно да 
пристапиме до определени ра-
ботни места.

Некои од вештините кои денес се бараат на пазарот на 
трудот:

• Поседување на вештини за работа со компјутер

• Познавање на странски јазици

• Комуникациски вештини

• Лични карактеристики како што се упорност, одговорност, 
точност, тимска работа, темелност во извршувањето на 
обврските, оптимизам 

• Посебни вештини и знаење како што е управување со 
одредени машини и апарати, изработка на фотографии.

16 17



Како до вработување Како до вработување

КОМУНИКАЦИСКИ 
ВЕШТИНИ

44
Што е комуникација? 

Комуникацијата прет-
ставува пренос на ин-
формација од една на 

друга личност. Тоа е двонасочен 
процес помеѓу најмалку две 
лица, испраќач и примател, 
така што информацијата да 
биде разбрана од примателот. 
Нема комуникација ако 
пренесената информација не се 
прими и не се разбере. Значи, 
комуникацијата подразбира 
испраќање, примање и 
разбирање на информации.

Процес на комуникација 

Испраќач - употреба на 
канали за пренос на пораката - 
примател

Испраќач - бучава - примател

Примател - повратна 
информација - испраќач

Комуникациските вештини 
претставуваат способност 
за користење на јазикот за 
изразување на информации. 
Ефективните комуникациски 
вештини се значаен елемент 
во вашите кариери и лични 
животи.

Елементи на 
комуникацискиот 
процес 

Постојат седум елементи 
на комуникацискиот процес: 
испраќач на пораката, примател 
на пораката, порака, канал, 
повратен одговор, контекст и 
шум.

Според системот на кодирање, 
пораката може да биде 
составена од вербални или 
невербални знаци, кои најчесто 
взаемно се дополнуваат и 
заменуваат.

Цели на комуникација
• Промена на однос
• Стапување во акција
• Разбирање, убедување
• Давање и добивање на информации
• Донесување на одлуки,  изразување на чувства

Како луѓето процесираат 
информации

Луѓето процесираат 
информации преку 5-те 
сетила.
• Вид – око: активира 

380,000,000 нервни ќелии.
• Слух – уво: активира 

45,000 нервни ќелии.
• Мирис – нос: активира 

30,000 нервни ќелии.
• Вкус – јазик: активира 

35,000 нервни ќелии.
• Допир – кожа: активира 

40,000 нервни ќелии

Проблем при пренос на 
информации

Да видиме кој е проблемот при 
преносот на информациите:

• Во просек човек може 
да процесира околу 
600 зборови во минута 
(слушање = 150; тон = 50; 
визија = 300; допир = 100; 
вкупно = 600!)

• Просечен човек говори 
околу 150 зборови во 
минута

• Што правиме со 
останатите 450??!?!
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ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА
Што е вербална 
комуникација?

Вербална комуникација 
е процес на пренесување на 
значењата на зборови преку 
усно или писмено изразување. 
Зборовите се симболи преку кои 
ги изразуваме нашите мисли. 
Преку вербалната комуникација 
луѓето дознаваат за вашите идеи, 
мисли, производи и услуги. 
Исто така дознаваат и за вашите 
чувства.

Типови на комуникација
• Еднонасочна комуникација 

без очекување на повратна 
информација од страна на 

оној кој ја прима пораката
• Двонасочна комуникација 

кога лицето кое ја прима 
пораката му дава повратна 
информација на испраќачот

Ефикасни вештини и 
стратегии за зборување
• Бидете јасни, кратки, 

концизни – конкретни
• Користете примери за да го 

кажете она што е најважно
• Бидете љубезни / пријателски 

настроени
• Бидете чесни
• Имајте почит кон оној на кого 

му зборувате
• Кога треба да бидете 

директни, зборувајте со почит

Карактеристики на вербалната 
комуникација
• Зборовите се симболи преку кои ги изразуваме 

нашите мисли
• Значењето на зборовите треба да е усогласено со 

сите наши постапки
• Вербалната комуникација е контролирана од 

нашата свестДонесување на одлуки,  изразување на 
чувства

• Зборувајте сигурно, но не 
арогантно

• Бидете прилагодливи - видете 
го расположението на другите 
и прилагодете се

• Бидете свесни за говорот на 
телото - вашиот, а и на другите

Вештини и стратегии на 
ефективно слушање
• Користете соодветен говор 

на телото за да покажете 
дека слушате (поглед, 
седење исправено, климање 
со глава)

• Слушајте го оној кој зборува 
без да го прекинувате

• Повторете што рекол тој 
што зборува за да потврдите 
дека добро сте се разбрале

• Прашувајте доколку нешто 
не сте разбрале

• Не дозволувајте вниманието 
да ви го одвлекуваат 
звуци, мобилни телефони 
(исклучете ги), она што го 
прават другите итн.

• Не дозволувајте 
вниманието да ви го 
одвлекуваат туѓи особини, 
стил на зборување, облеката 
на оној кој зборува

• Навистина слушајте, без 
размислување како ќе 
реагирате, додека лицето 
не заврши со зборување

• Бидете свесни за својот 
личен став и избегнувајте 
донесување судови

20 21



Како до вработување Како до вработување

Што е невербална 
комуникација?

Невербална комуникација 
е заедничко пренесување на 
значењата и симболите на  
невербален начин. 

Најголем дел од работата 
во директна продажба што 
успешните продавачи ја прават 
е без зборови. Вашиот физички 
изглед, облеката, квалитет 
на гласот, израз на лицето и 
други фактори ја пренесуваат 
информацијата. Тие даваат 
информација за повеќе работи 
меѓу кои  и за нашиот интерес, 
внимание, личен вкус и слично. 

Кога говорите вашиот 
глас оди надвор од зборовите. 
Вашиот акцент и тон може да 
кажат многу за вашето знаење, 
мотивација и желба за работите 
за кои говорите. 

Околу 90% од вашата 
комуникација е невербална. 
Голем дел од неа е несвесна, 
но дел од неа може да ја 
контролирате преку вашата 
свесност за неа. Често во 
науката за комуникација се 
вели дека квалитетот на гласот 
пренесува 38% од значењето 
на пораката.

Однос меѓу вербална 
и невербална 
комуникација

Вербална: содржина - 20%
Невербална (превербална): 

однос/врска, говор на тело, 
тоналитет – 80%

Што е ефикасно 
слушање?

• Основен елемент на 
ефективна комуникација  

• Целта на активното 
слушање е вистинско 
разбирање на соговорникот 
- примател на пораката

• Активниот слушател 
испраќа вербални и 
невербални пораки кон 
соговорникот со што ја 
олеснува комуникацијата

Ефикасното слушање 
подразбира дека сте го 
чуле и разбрале она што е 
кажано, емоциите, потребите 
и очекувањата на својот 
соговорник.

Ефикасно слушање = 
вештина на разбирање 

= дешифрирање 
(декодирање) на пораката 

на соговорникот.

• Невербални пораки. 
Контакт со очи, изрази на 
лице, движење на главата, 
став на кандидатот и сл.

• Знаци или фрази кои ќе го 
поттикнат кандидатот да 
продолжи да раскажува.

• Разјаснувања за она што 
е кажано. Ова може да 
го направиме на повеќе 
начини, на пример со 
поставување на прашања, 
со резимирање на она 
што е веќе кажано или 
парафразирање на пораките 
со наши зборови 

• Слушајте активно 

Типови на активни 
вештини за слушање

Дали знаете дека имаме 
два главни типа на активни 
вештини  на слушање?
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Вербални вештини  
Невербални вештини  

Се сеќавате на вербалната и 
невербалната комуникација? 

Вербални вештини на 
слушање

• Парафразирање – го 
охрабрува учесникот во 
комуникацијата да се 
вклучи во понатамошна 
дискусија.

• Појаснување – форма 
на проверување дека 
кажаното е и разбрано. 

• Објаснување – давање 
интерпретација на инфор-
мации или дури и настани. 
На пример, „Можеби 
всушност тоа е ...“.

• Отворени прашања Со 
поставувањето на овие пра-
шања вие ја поттикнувате 
понатамошната комуни-
кација. На пример, „Што 
се случи потоа?“. 

• Поврзување - може да 
поврзувате реченици со 
цел да го покаже својот 

интерес во кажаното, 
а истовремено го охра-
брува учесникот во кому-
никацијата да зборува по-
натаму. На пример, „И што 
потоа?“.

• Рeзимирање – ова е 
едноставно собирање на 
се што се кажало во една 
изјава. На пример, „Се на 
се, изгледа дека се работи 
за три точки, прво ... второ 
...?“.

• Охрабрување – друг 
начин кој директно ќе 
донесе поттик е да се 
заблагодариме за или да 
го потврдиме придонесот. 
На пример, „Дадовте 
одлични коментари за ..., 
ви благодарам.“ 

• Активно молчење – е 
добар начин да поттикнеме 
дополнителни коментари и 
детали.

Невербални вештини на 
слушање:

• Изрази на лицето – 
нашето лице искажува 
како се чувствуваме и кои 
се нашите намери. 

• Говор на телото – со начи-
нот на кој стоите, седите и 
го поставувате своето тело 
ќе ги покажете вашите 
нивоа на заинтересираност 
и колку добро слушате. 

• Контакт очи во очи – 
едноставно контактот очи 
во очи покажува дека сте 
отворени и заинтересирани 
за она што се зборува и 
дека ги поттикнувате да 
продолжат.

• Личен простор – погри-
жете се дека помеѓу вас и 
говорителот постои удобно 
растојание. Доколку пре-
многу се доближите до 
личноста, таа не само 
што може физички да се 
повлече туку да се повлече 
и во разговорот.

• Навременост – внимавајте 
да не го прекинувате 
говорителот на несо-
одветни места затоа што со 
тоа ќе покажете дека не го 
слушате и ќе го принудите 
да се повлече.

Како да ги развиваме 
вештините за ефикасно 
слушање?

• Концентрација и 
присутност

• Контакт очи во очи

• Внимание и прифатлив 
говор на телото

• Преформулирање на 
пораката и прашање/
Појаснување

• Сочувство

• Објективност

• Стратешки паузи

• Соодветно прекинувајте

• Слушање, не зборување 
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ПИШУВАЊЕ НА 
БИОГРАФИЈА (CV)

55

Биографијата (Curric-
ulum Vitae или CV) 
е документ преку кој 

се воспоставува првиот контакт 
помеѓу лицето кое бара работа и 
лицето кое нуди работа.

Биографијата е јасно напишан 
преглед на Вашето образование, 
искуство, работа, награди и 

досигнувања и други податоци 
кои се важни за идниот работен 
однос, заради кој и го пишувате 
Вашето CV. 

Без разлика за кое работно 
место аплицирате Вашето 
CV мора да содржи одредени 
податоци. 

Што се треба да содржи биографијата?

Контакт податоци:

• Име и презиме
• Адреса и местото на моменталното живеење (особено 
важно е да се наведе доколку е различно од адресата)
• Телефонски број (мобилен и домашен број)
• E-mail адреса.

Образование:

• Податоци за формално и неформално образование:
• Назив на образовната институција
• Датум на започнување и завршување
• Насока или отсек
• Стекнато звање.

Работно искуство

• Име на организацијата
• Датум на почеток и престанок на работниот однос
• Работни задачи и обврски
• Податоците за образованието и работното искуство 
секогаш се пишуваат по обратен хронолошки редослед, 
т.е. од последното кон првото работно искуство или ниво 
на образование.
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Општо за изгледот на 
Биографијата 

• На ниту една страница 
од биографијата не треба 
да стои целосниот назив 
„CURRICULUM VITAE“. 
Тој што го чита знае точно 
што е документот кој што 
го има пред себе. Наместо 
овој назив, многу е подобро 
првата работа што ќе ја 
напишете на горниот дел од 
листот да биде Вашето име, 
на средината на редот, со 
задебелени, големи букви.

• Адресата, телефонскиот 
број и електронската адреса 
ставете ги под името со 
помали и незадебелени 
букви. Овие податоци може 
да бидат на средина на 
редот, исто како и името или 
да ги ставите порамнети по 
левата маргина.

• Не користете потцртување, 
изгледа неубаво на 
страницата, а уште полошо 
кога документот ќе се 
фотокопира.

• Биографијата испечате го 
еднострано. Двостраното 
печатење не се препорачува 
бидејќи при копирање 
лесно може да се заборави 
да се ископира задната 
страна на страницата. 
За печатење на CV-то 
одберете хартија со добар 
квалитет во бела боја или 
некоја многу бледа жолта, 
односно кремаста хартија. 
Печатете го CV-то само на 
ласерски печатач!  Ако дома 
немате таков, обратете се 
кај некој пријател или одете 
во интернет кафе.

• Во CV-то треба да има 
само текст. Никакви слики, 

цртани ликови и слично, не 
се дозволени. Дозволено 
е само да ставите Ваша 
фотографија во формат 
како за личен документ и 
тоа само ако во огласот за 
работа е наведено дека се 
бара фотографија.

• За испраќање на био-
графијата, користете пли-
ко во А4 формат, за да 
не го превиткувате. Ако 
го испраќате CV-то по 
електронски пат, напишете 
кратка порака во која го 
известувате примачот дека 
го испраќате своето CV и 
мотивационо писмо, а двата 
документи закачете ги како 
додаток на пораката, во 
PDF формат.

Наслови
Кога станува збор за 

насловите, најважно е тие да 
бидат напишани на ист начин 
низ целиот документ. Ако сте 
почнале со првиот наслов со 
задебелени букви во големина 
12, секој нареден наслов треба 
исто така да биде со задебелени 
букви во големина 12. Една од 
можните шеми е:

• Име: големина на букви 20, 
задебелени, тип на букви 
Mac Helv

• Главни делови (работно 
искуство, образование, 
обуки, способности): 
големина на букви 14, 
задебелени, тип на букви 
Mac Helv

• Поднаслови (на пример 
поделба по области на 
задолженија во делот 
работно искуство): големина 
на букви 12, задебелени, тип 
на букви Mac Helv

• Текст: големина на букви 10 
или 11, незадебелени, тип на 
букви Mac C Times

• Празно место
• Оставете барем еден 

празен ред по секој наслов. 
Премногу збиениот текст на 
страницата може да го збуни 
читателот или уште полошо, 
да му се создаде одбивност 
и тој да не го прочита CV-
то бидејќи му е тешко да 
ги пронајде потребните 
информации. Препорачливо 
е на двете страни, лево и 
десно, да се остават маргини 
од најмалку 1 см, а најмногу 
2,5 см.
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Тип на букви

Типот на букви мора да 
биде ист низ целиот документ, 
односно може да користите 
најмногу два типа на букви, на 
пример, еден тип за насловите, 
а друг за текстот. Не се 
препорачува користење на 
„забавни, весели, разиграни“ 
типови на букви бидејќи CV-
то е професионален документ, 
а не сликовница или покана 
за роденденска забава. Од 
македонските типови на букви 
користете Mac C Times, Mac 
Helv  и Mac C Swiss. Ако 
пишувате CV на англиски 
тогаш користете Arial или 
Times New Roman.

Точки (Bullet Points)

Точките најтопло Ви ги 
препорачувам бидејќи со нив 
се добива на прегледност во 
документот, информациите 
лесно се читаат и можеме 
веднаш да го најдеме она 
што ни треба. Сепак, не 
претерувајте со премногу 
и прекратки информации 
поделени во многу точки; 
доколку е неопходно да 
наведете повеќе покуси 
информации, групирајте ги во 
една реченица и таа нека биде 
една точка.

Карактеристики на добра 
биографија

1. Биографија треба 
да е КОНЦИЗНА И 
ПОТПОЛНА

Зборот концизна означува 
дека професионалната био-
графија (СИ-ВИ, CV, резиме) 
треба да е СРЕДЕНА, УРЕДНА 
и разбирлива. Концизната 
професионална биографија е 
едноставна, но истовремено и 
целосно информативна - сé е на 
едно место, сé е тука, убаво е 
средено. Едноставно, ги има сите 
потребни информации за вас, за 
вашето знаење, способности, 
интереси, образование, 
семинари, конференции и 
чекори кои покажуваат желба за 
постојано учење, личен развој 
и развој во кариерата. Значи 
концизноста се однесува на тоа 
да нема непотребни информации 
(на пример навлегување во 
премногу детали за вашето 
претходно работно место или 
за семинарските кои сте ги 
изработиле, а не се директно 
поврзани со тоа што се бара во 
огласот).

ПОТПОЛНОСТА се 
однесува на тоа да не фалат 
информации. На пример, ако 
не е објаснето од кога до кога 
сте работеле; не е јасно што 
е наслов, а што поднаслов; 
фали опис на нешто што се 
бара во огласот (на пример 
тимска работа и опис дека сме 
работеле во тим во нашата 
претходна работа или тимски 
сме правеле истражување за 
време на студиите; или се бара 
млад човек на возраст до 35 
години, а ние не ставиме датум 
на раѓање). Биографијата е 
потполна ако дава целосна 
слика и ПРИКАЗНА за вас, 
вашите знаења, интереси, 
способности, карактер, 
менталитет, аспирации, 
желби и амбиции. Сите овие 
работи треба директно или 
индиректно да бидат наведени.

2. ЈАСНОСТ ВО ЈАЗИКОТ 
И ФОРМАТОТ

ЈАСНОСТА веднаш 
се надоградува на 
КОНЦИЗНОСТА бидејќи 
Вашата професионална био-
графијата треба пред сé 
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да биде РАЗБИРЛИВА во 
изразувањето и јазикот. Секој 
збор да е на вистинското 
место, секоја реченица да има 
јасна смисла и поента. Тоа што 
е разбирливо за нас можеби не 
е разбирливо за личноста која 
ќе ги чита професионалните 
биографии и ќе се потруди 
што побрзо да елиминира 
90% од нив. Пробајте да се 
ставите на местото на човекот 
кој ќе ги чита сите 30, 50 или 
100 пристигнати биографии! 
Размислете зошто и како да 
ја одбијам оваа биографија 
и зошто да не ја викнам на 
интервју оваа личност која ја 
напишала биографијата која ја 
читам? Ставајќи се на местото 
на тој кој треба да не викне на 
интервју или одбие ќе можеме 
подобро да видиме дали нашата 
професионална биографија 
одговара на конкретниот 
оглас или не. БАРАЈТЕ ГИ 
СЛАБОСТИТЕ НА ВАШАТА 
БИОГРАФИЈА!!! Подобро е 
ние први да ги видиме отколку 
тој кој ќе треба да одлучува 
дали да не викне на интервју. 
Затоа препрочитајте ја секоја 
реченица и збор, видете 

дали секој збор најдобро го 
објаснува тоа што сакате да го 
кажете, дали може појасно да 
кажете нешто. 

Важно е да имаме што 
повеќе КЛУЧНИ зборови кои 
очекуваме да бидат барани 
или веќе се споменати во 
самиот оглас (за ова подоцна). 
Вештината во пишувањето на 
професионална биографија е 
со помалку зборови да кажеме 
повеќе. Ја знаете мудроста - 
извинете што Ви пишувам 
на долго, но немав време да 
напишам кратко. Тоа значи дека 
се немало време да се одмери 
точноста, важноста на секој 
збор, местото на секој збор, дали 
речениците го кажуваат тоа што 
сакаме да го кажеме. Доколку 
сакате да имаме концизна и 
разбирлива професионална био-
графија мора да ја прочитаме 
критички минимум 10 пати пред 
да кажеме - да имам биографија 
и ќе ја пратам. Препорачливо е 
минимум двајца други критички 
да ја прочитаат (пријатели, 
познаници, луѓе кои веќе работат 
и имаат добра професионлана 
биографија, родители).

Што се однесува до 
ФОРМАТОТ, тој мора да оддава 
структуираност и прегледност. 
Изборот на форматот е лично 
наш и треба форматот да биде 
тој кој нас најмногу ни се 
допаѓа. За да одбереме формат 
треба да имаме видено барем 
4-5 облици на формат. Во 
секој случај зборот формат 
се однесува на начинот на кој 
страницата изгледа. Обично 
професионалните биографии 
имаат јасни наслови (на 
пример: образование, спосо-
бности, работно искуство, 
обуки и семинари, лични 
особини) и поднаслови. Секоја 
од овие области треба да има 
поента зошто е ставена во 
биографијата. Ако имаме само 
една обука или семинар, ги 
ставаме под образование со цел 

да не изгледа дека досега сме 
успеале да одиме на само еден 
семинар. Форматот е огледало 
на нашата личност и треба да 
направиме да биде јасен но 
истовремено да биде и САМО 
НАШ. Важно е да направиме 
нешто креативно во изгледот 
и форматот на страната така 
да не се приметува дека сме 
украле некој стандарден 
тип на биографија. Доколку 
немаме креативна, лично на-
ша биографија тоа веднаш 
се приметува и оддава не-
кретивност, конзервативност и 
немање желба за навлегување 
во нештата и давање сé од 
себе да се направи најдоброто. 
Значи - форматот мора да е 
лично наш и никој друг да 
нема таков!!!
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Прашања кои треба да си ги поставиме кога размислуваме дали 
нашата професионална биографија е КОНЦИЗНА, ПОТПОЛНА 
И ЈАСНА ВО ЈАЗИКОТ И ФОРМАТОТ се:

• Дали секој збор е на правото место?
• Дали некои информации се одвишни?
• Дали некои информации не се наведени?
• Дали биографијата е едноставна но, целосно 

информативна?
• Дали тој/таа што ќе ја чита мојата биографија ќе може 

да разбере што јас 
• сакам да кажам и да ја почувствува мојата приказна?
• Дали има причина да ја одбијат мојата професионална 

биографија? Зошто не
• би ја одбиле?
• Дали познавам некој кој може да ја прочита мојата 

биографија и да ми даде
• корисни сугестии?
• Дали сме сигурни дека нашата биографија е совршена 

и не може да биде подобра?
• Дали имам видено нечија професионална биографија 

која е совршена?
• Дали со помалку зборови кажуваме повеќе?
• Дали форматот е лично мој или има шанси уште 10 

други кандидати да имаат ист формат?
• Кои се слабостите на мојата професионална 

биографија?
• Кои семинари, курсеви, истражувања, активности 

треба да направам за да мојата биографија изгледа 
подобра?

Запомнете: ПРОФЕСИОНАЛНАТА БИОГРАФИЈА ДА БИДЕ 
РАЗЛИЧНА ОД ДРУГИТЕ И ДА ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕ!

3.Професионалната 
биографија треба ЛЕСНО 
ДА СЕ ЧИТА.

Читливоста е слична со 
концизноста, потполноста и 
јасноста но и доволно различна 
за да и посветиме посебно 
внимание. Читливоста означува 
колку очите на читателот можат 
брзо да се движат низ текстот 
и да го разберат начинот на кој 
секој дел е одделен. На пример:

ОБРАЗОВАНИЕ

•	 Средно	 економско,	 Јуни	
1998

•	 Дипломиран	 економист,	
Април	2001

•	 Магистер	по	менаџмент,	
Февруари	2003

Ако сите останати делови се 
објаснети и раскажани на ист 
начин, интервјуирачот ќе може 
лесно да се движи низ текстот 
и релативно брзо да ги пронајде 
КЛУЧНИТЕ ЗБОРОВИ кои 
ги бара. Во овој случај зборот 
дипломиран би одговарал на 
спецификацијата во огласот за 
ВСС во областа на економијата, 
правото или општествените 

науки (ако огласот е малку 
поширок). Доколку забележавте, 
после зборовите дипломиран 
економист не е објаснето во која 
насока или група. Тоа е добро 
во случаи кога е непотребно 
обременување на приказната или 
пак не сме во насоката која се 
бара (ако бараат сметководители 
или ревизори, а ние сме завршиле 
некоја друга насока). Во случај 
да ја имаме завршено точно 
насоката која се бара, тоа може 
да се изведе вака:

ОБРАЗОВАНИЕ
•	 Дипломиран	 економист,	

отсек	 ревизија	 Април	
2001

•	 Магистер	по	менаџмент	
Февруари	2003

Ако добро забележавте сега, 
средното образование воопшто 
и не е спомнато, бидејќи само ја 
оптоварува приказната и може 
да го скрие најбитното - отсекот 
ревизија. Затоа тој КЛУЧЕН 
збор е задебелен, подвлечен 
и итализиран, со цел да не се 
случи да не се примети. На 
крајот на краиштата, за да се 
запишеме на факултет мора да 
завршиме средно, па не мора да 

34 35



Како до вработување Како до вработување

го потенцираме очигледното или 
непотребното. Лесното читање 
на професионалната биографија 
(CV резиме) е од огромна 
важност за нашата биографија 
да привлече внимание и се најде 
во 10% кои ќе бидат повикани 
на интервју или тестирање. 
Гледајќи со очи на човек кој треба 
да прочита 50 до 70 биографии и 
најчесто има многу други работи 

за кои е одговорен и кои се многу 
често поважни и поинтересни 
(за жал или среќа во нашите 
фирми ретко има експерти кои 
се обучени да читаат биографии) 
отколку читањето на биографии, 
јас би барал јасни и читливи 
биографии кои можам за помалку 
од 30 секунди да ги оценам 
дали ги исполнуваат барањата 
од огласот или не. Замислете 

дека нашето CV ќе биде читано 
само 30 секунди! Што побрзо 
да кажеме, што да потенцираме 
за да не биде неприметено, со 
што да се пофалиме, со што 
да кажеме дека сме подобри 
од другите??? Овој начин на 
размислување е многу реален 
и корисен за нас кои пишуваме 
биографии бидејќи не тера да 
фокусираме на најважното, да 
направиме читлив документ во 
кој карактериситките од огласот 
(КЛУЧНИТЕ ЗБОРОВИ) кои 
ги исполнуваме јасно ќе бидат 
потенцирани и назначени. Значи 
сакаме да постигнеме во тие 
30 секунди окото и мозокот 
на читателот да се фокусираат 
на нашите јаки страни. Затоа 
читливоста е важна и мора да 
биде изведена на оригинален но, 
едноставен начин.

Читливоста значи лесен и 
брз преод од еден на друг дел. 
Тука форматот за кој зборувавме 
и примерокот кој го дадовме 
во претходниот број игра 
значајна улога. Тоа што луѓето 
го забораваат е да внимаваат 
да не ја направат биографијата  
монотона, еднолична и досадна. 
Ако двете страни или целата 
страна е еднолична (значи не 
е разиграно, нема подвечени 
зборови, нема здебелени букви, 
нема наслови кои јасно се 
издвоени од текстот, големи се 
шансите дека читателот ќе заспие 
додека ја чита биографијата.

Нашата цел е да го освежиме 
читателот со нови идеи, линии, 
формати, фонтови на букви.

Запомнете: 
Биографија може 
да биде прочитана 
за само 30 секунди!

4.Биографијата не смее да 
има НИТУ ЕДНА ГРЕШКА 
(граматичка, јазична, 
печатна или правописна).

ОВДЕ НЕМА МИЛОСТ!!! 
Оние што читаат биографии 
не можат да поднесат печатни 
грешки. Најголем број на 

биографии се елиминираат 
токму по принципот на печатни, 
граматички или технички 
грешки. За оние кои сакаат да 
посветат само 30 секунди по 
една биографија, најлесен и 
најбрз начин на елиминирање 
е: најди минимум две грешки, 
потцртај ги и помини на 
следната биографија. Бидејќи 
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многу често биографиите ги 
читаат панел тимови (тимови од 
луѓе кои даваат индивидуални 
оценки и потоа седнуваат заедно 
и ги кажуваат само финалните 
кандидати) секој читател сака 
што побрзо да елиминира некоја 
биографија. Затоа немаат милост. 
Најлесен начин да бидеме 
тргнати на страна и да не бидеме 
викнати на интервју е да имаме 
грешки во биографијата. Ако 
нашата приказна е со грешки, 
кој ќе сака да не вработи? Ако 
вие немате доволно време да си 
ја прочитате биографијата и ги 
поправите вашите печатни или 
граматички грешки значи дека 
не сте:

• темелни,
• вредни,
• организирани,
• сериозни,
• професионални,
• внимателни,
• аналитични,
• искусни,
• добар пишувач на писма 

и извештаи,
• добар комуникатор,
• вреден дел од тимот.

Со други зборови: ако ние 
самите не сме ја прочитале 
нашата биографија, зошто 
некој друг да ја чита? Гледате 
како лесно се испушта добро 
работно место, само поради 
немарност и незнаење? Бидејќи 
конкуренцијата во Македонија 
е голема, навистина никој не би 
примил некој кој не ги поседува 
горенаведените особини. Ако ние 
самите неможеме да ја раскажеме 
нашата ПРИКАЗНА без грешка, 
значи не сме добри. Бидејќи има 
кандидати кои имаат биографии 
без грешки, ние отпаѓаме и не 
ни се јавуваат да ни кажат дека 
не одбиле. Значи сé може да се 
истрпи, ама печатни, граматички 
и технички грешки не. Затоа, 
како што веќе споменавме - 
треба критички да ја прочитаме 
нашата биографија минимум 5 
пати и барем други двајца да го 
прочитаат. Мора да побараме 
повратна информација од тие 
кои прв пат ја читаат нашата 
биографија дали им е јасно и дали 
има грешки. Најдобро е некој 
друг да го прочита и огласот и 
нашата биографија и да ни даде 
сугестии како да ја подобриме 
биографијата.

Запомнете: 
Никаква грешка 
не смее да има 
во нашата 
биографија!!!
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Прилог 1: БИОГРАФИЈА
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ПИШУВАЊЕ НА 
ПРОПРАТНО ПИСМО

66
Пропратно писмо

Пропратното писмо има 
неколку имиња: мотивациско 
писмо, писмо за пријавување, 
писмо за аплицирање итн. На 
англиски се нарекува *Cov-
er letter или насловно писмо 
во наш превод. Од самите 
имиња можеме да ги изведеме 
функциите за важноста на 
Пропратното писмо:

- Тоа е првиот документ кој 
воопшто го гледа оној кој ќе ја 
чита нашата биографија;

- Тоа е писмо бидејќи се 
пишува како писмо, со дата, 
наслов, предмет на обраќање, 
со вовед, текст и заклучок;

- Тоа е писмо во кое се 
наведуваат нашите намери 
и нашата мотивација зошто 
аплицираме за работното место;

- Во него се пишува и 
објаснува со реченици  (за 

разлика од биографија каде 

  сме концизни,кратки и не 
се расплинуваме со зборови)

Пропратното писмо ја дава 
душа на професионалната 
биографија. Без пропратното 
писмо нашата биографија нема 
душа и топлина, нема личност 
позади зборовите. Затоа и толку 
многу се бара Пропратното 
писмо – за да се оцени колку 
што може подобро човекот кој 
ја напишал биографијата. Ако 
некој друг може да ви ја напише 
биографија, тогаш може да Ви 
напише и Пропратното писмо, 
но тоа е малку потешко, затоа 
што зборовите и речениците е 
најдобро да се ваши.

Совети за пропратното 
писмо:

• Внимателно напишете 
го името и адресата на лицето 
на кое му го  испраќате 
пропратното писмо;
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• Пропратното писмо 
пишувајте го на компјутер и 
користете фонтовите  Times 
New Roman или Arial;

• На почетокот на 
пропратното писмо напишете 
ги своите квалификации, струч-
ната подготовка и степенот 
на образование. Опишете ги 
своите дополнителни знаења 
и вештини. На пример, ком-
пјутерски вештини, позна-вање 
на странски јазик или некој друг 
завршен курс и усовршување 
на знаењата;

• Опишете ги Вашите 
предности и зошто верувајте 
дека токму вие сте најдобрата 
личност за тоа работно место;

• Замолете го работо-
давецот да Ве повика на разговор 
за огласеното работно место. 
Внимавајте да ги напишете 
своите точни податоци за да Ве 
контактираат;

• Завршете го пропра-
тното писмо со “Со почит” 
и напишете го своето име и 
презиме и потпишете се;

• Внимавајте пропратното 
писмо треба да биде кратко и не 
подолго од една страна;

• Внимавајте на право-
писот;

• Направете уште една 
копија, пред да го испратите 
пропратното писмо.

ШТО САКА ДА ДОЗНАЕ 
ЧИТАТЕЛОТ ОД 
ПРОПРАТНОТО ПИСМО? 

Значи тој кој ја има нашата 
биографија преку Пропратното 
писмо сака да дознае кои 
сме всушност ние, зошто 
конкурираме за работното 
место во таа фирма, зошто сме 
помислиле да аплицираме, што 
не мотивирало да се пријавиме 
на конкурсот, што знаеме за 
фирмата за која конкурираме. 
Исто така, тој или таа што 
го чита Пропратното писмо 
сака да го види стилот со кој 
ние се изразуваме и начинот 
на кој пишуваме. Е сега, тоа 
може и да не е важно доколку 
конкурираме за работник на 
машина во дрвната индустрија, 
но сепак доброто изразување во 
Пропратното писмо отвора една 
важна врата: врата која се вика 
Јас ќе можам да се разберам со 
него/неа!!! Тоа е помислата што 
тој кој ги чита Пропратните 
писма мора да ги почувствува, 
посебно што многу често тоа е 
и самиот претпоставен кој утре 
нас ќе ни биде претпоставен 
(шеф, директор, раководител, 
тим лидер..)

ДАЛИ ТРЕБА ДА 
НАПИШЕМЕ ШТО 
ЗНАЕМЕ ЗА ФИРМАТА ЗА 
КОЈА КОНКУРИРАМЕ?

 Некои луѓе сметаат дека 
тоа треба да го оставиме за на 
интервју. Затоа во Пропратното 
писмо секогаш влегува барем 
една реченица за информациите 
и можеби уште подобро, 
нашето мислење за фирмата 
за која конкурираме. Мојата 
препорака е задолжително 
да се спомне што знаеме за 
фирмата и зошто ни е важна 
или зошто сакаме токму во неа 
да работиме. Тоа најчесто оди 
едно по друго: затоа што вашата 
фирма работи со шпедиција, а 
јас имам искувство со тоа, се 
пријавувам на вашиот оглас...
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КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ОДЛИЧНОТО ПРОПРАТНО ПИСМО? 

Поточно, главните елементи кои треба да ги има една Пропратно 
писмо се следните: 

• деловен формат на писмо

• почнува со формална прва реченица

• јасни и читливи реченици

• објаснети се нашите предности и силни страни

• објаснето е зошто сакаме да работиме на тоа работно 
место

• има јасен тек на речениците и се покажани нашите 
писмени комуникациски способности

• има јасен одговор зошто баш нас

• завршува со молба за интервју или средба

Прилог 2: ПРОПРАТНО ПИСМО НА ЛИЦЕ БЕЗ 
РАБОТНО ИСКУСТВО 
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ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА77

Интервјуто за рабо-
та е разговор по-
меѓу кандидатот 

за работното место и рабо-
тодавачот преку низа на 
прашања кои кандидатот треба 
да ги одговори за да се оцени 
дали е соодветен за огласеното 
работно место. Работодавачот 
истовремено ги оценува одго-

ворите на кандидатот и начинот 
на однесување. За време на 
интервјуто работодавачот 
ќе сака да дознае повеќе 
за вашето образование и 
квалификациите кои ги 
поседувате за соодветното 
работно место, претходното 
работно искуство, вашите 
интереси и начинот на кој го 

поминувате слободното време, 
вашите желби и амбиции. Од 
друга страна, интервјуто е 
вистински момент да дознаете 
повеќе за работното место 
за кое сте се пријавиле и за 
организациjaта која го нуди 
ова работно место. Интервјуто 
за работа обично трае од 20-40 
минути и за него е потребно 
добро да се подготвите за да 
имате добри резултати.

Првиот впечаток за вас се 
создава во првите минути од 
разговорот. 

Обидете се барем тогаш да 
изгледате и да се однесувате 
онака како што сакате. Немојте 
да доцнете на интервјуто со 
тоа ризикувате да оставите 
лош впечаток. Поздравете се 
при запознавање и обидете 
се да го запаметите името на 
соговорникот. За време на 
разговорот бидете љубезни и 
пристојни. Бидете самосвесни 
и сигурни во себе. Бидете 
кооперативни, а на прашањата 
одговарајте брзо, сигурно 
и подготвено. Облечете се 
пристојно, не џвакајте мастика 
и не пушете!

Пред интервјуто треба да 
размислете за тоа што сакате 
да го кажете на интервјуто, 
што сакате да скриете, а што 
сакате да дознаете. Добро 
размислете за своите доблести 
и изберете неколку од своите 
успеси, искуства или особини 
(како што се на пример полет 
или внимателност) кои што 
Ве издвојуваат од останатите 
кандидати и кои што сакате да 
ги нагласите. Внимавајте при 
одговарање на прашањата кои 
Ви се поставени на самото 
интервју да ги истакнете своите 
доблести. Доколку прашањата 
не ви овозможуваат, тогаш 
истакнете ги своите доблести 
на крајот од интервјуто. На 
крај, размислете што би сакале 
да знаете за работното место и 
организацијата, а не сте можеле 
да го дознаете од она што ви 
било достапно. 

Интервјуто е двонасочен 
разговор во текот на кое и вие 
можете да поставите прашање 
за работата или организацијата. 
Прашањата кои ве интересираат 
треба да ги осмислите однапред 
за да можете да ги поставите за 
време на самото интервју. 
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Што очекува работодавачот 
од Вас на Интервју? 
• Пред сé дали имате 

способности за извршување 
на работата

• Вештини (барано искуство)
• Степен на образование 
• Способности
• Редовност на работа 
• Блиска терминологија 

која се однесува на вашата 
работа

• Поставување на прашања 
од кои се гледа вашето 
познавање на работата

• Да ги прифатите колегите 
• Го почитувате мислењето 

на шефот 
• Оддавате впечаток дека ја 

сакате работата
• Доколку работодавачот 

укаже на некои проблеми, 
бидете спремни тоа да 
го објасните. Некои од 
тие проблеми може да 
се однесуваат чување на 
вашите деца, околу превозот 
до работа, годините, брачни 
проблеми, зависност од 
лекови)

ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА
ЦЕЛ:
• Да бидете примени на 

работно место.
• Доколку не бидете 

избрани за наведеното 
работно место, да оставите 
впечаток за работодавачот 
да Ве има предвид за некои 
други соодветни работи кај 
него во иднина, односно 
Вашите податоци да ги 
задржи во својата база на 
податоци

• Секако, една од целите е 
и усовршување на соп-
0ственото претставува-
ње, односно стекнување 
самодоверба за идните 
конкурирања.

 ПОДГОТОВКА:
• Дознајте ги основните 

податоци за работодавачот 
(дејност, кодекс на 
однесување, каде се наоѓа, 
колкави се платите и сл.)

• Ажурирајте ја сопствената 
работна биографија и 
погледнете што сте навеле 
во пријавата на огласот.

• Облечете се согласно 
кодексот на облекување кај 
работодавачот.

• Тргнете навреме на 
закажаниот разговор (да не 
дојдете прерано, но исто 
така, никако немојте да 
доцните)

ДОАЃАЊЕ НА РАЗГОВОР

• На разговор дојдете неколку 
минути пред закажаниот 
термин.

• Задолжително претставете се 
на соговорникот; ракувањето 
со соговорникот зависи од 
ситуацијата во која се наоѓате, 

доколку соговорникот 
станал да Ве поздрави, 
задолжително пружете ја 
раката и претставете се со 
позитивна насмевка.

• Доколку не Ве понудиле 
да седнете, потребно е да 
прашате каде можете да 
седнете.

• Седете исправено, со 
соговорникот воспоставете 
контакт со очите; бидете 
мирни, постојано 
концентрирани.

• И секако, позитивен став!

50 51



Како до вработување Како до вработување

ТЕК НА РАЗГОВОР

• Одговарајте на поставени 
прашања;

• Не го прекинувајте 
соговорникот додека 
зборува;

• Обидете се да одговарате 
течно, јасно и концизно;

• Покажете му на 
соговорникот дека го 
слушате и учествувате во 
разговорот;

• Настојувајте да бидете 
смирени и да ја намалите 
тремата;

• Користите соодветни 
јазични изрази адекватни 
за работодавачот каде се 
наоѓате;

• Бидете подготвени за 
можните прашања што 
можат да Ви бидат 
поставени, на пример: 
Да истакнете некои свои 
предности за работното 
место за кое конкурирате;

• Подгответе неутрални 
одговори за прашања кои 
можат да Ве претстават во 
лошо светло;

• На прашања како работите 

во стресни ситуации, како 
решавате проблеми, како 
се снаоѓате во вонредни 
ситуации, подгответе од-
говори од сопственото ис-
куство;

• Кога ги опишувате сопстве-
ните слабости, нека бидат 
тоа „слабости“ кои се 
добри за работодавачот 
(на пример, претерана 
одговорност, прецизност, 
ефикасност...).

ЗАВРШУВАЊЕ НА 
РАЗГОВОРОТ:

• Станете и ракувајте се со 
соговорникот;

• Задолжително заблагода-
рете се на укажаната 
прилика да се претставите 
себеси;

• Прашајте кога можете 
да очекувате повратна 
информација за резултатите 
од конкурсот и на кој начин 
ќе ја добиете;

• На заминување, не за-
боравете: насмевка и по-
зитивен став секогаш и 
секаде!

ЗШТО Е ЗАБРАНЕТО НА 
ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА? 

Сте се потрудиле околу 
личната биографија и пропра-
тното писмо. Работодавецот 
е импресиониран од тоа и 
следниот чекор е да Ве повика 
на интервју. Помислата од тоа 
да се сретнете лице в лице со 
работодавецот или некој од 
неговите подредени, неретко 
знае да предизвика нервоза, 
нетрпеливост и вознемиреност.

Треба да знаете дека по-
стојат неколку работи на кои 
апликантите треба да обрнат 
поголемо внимание за време на 
интервјуто за работа. Еве листа 
на грешки кои треба да гледате 
да не ги направите наредниот 
пат кога ќе отидете на интервју 
за работа:

Доцнење
Прво и најважно правило од кое нема ниеден исклучок! 
Доцнењето, во која било држава е знак на непочитување. 
Затоа, подобро е да дојдете неколку минути порано 
на договореното место и да се напиете кафе некаде во 
близина, отколку да задоцните. Се разбира, понекогаш се 
случуваат чудни работи токму на денот кога нешто важно 
ви се  случува – метеж во сообраќајот, неодложна семејна 
работа и сл. Во таков случај, јавете му се на лицето кое 
Ве контактирало за интервјуто и известете го за можното 
доцнење или во краен случај недоаѓање и воедно замолете 
го да ви го презакаже интервјуто за друг ден.
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(Не)запознаеност со светот на бизнисот
Ако сте невработени не значи дека не треба да ги знаете 
основите во светот на бизнисот и тоа како тече еден работен 
ден. Потрошете малку време за да се запознаете со овие 
работи пред самото интервју. Работодавците скоро секогаш 
закажуваат интервју за работа за време на работниот ден, а 
не после него. Затоа, ако чекате да ве поканат на интервју 
или веќе ви се јавуваат, треба да имате неколку слободни 
часови од 9 до 17 часот.

(Не)професионален изглед
Треба да обрнете внимание на тоа како ќе бидете облечени 
кога одите на интервју. Облеката, говорот на телото и 
гестикулациите се клучни за да делувате професионално. 
Откако ќе се вработите, веќе можете да се подослободите и 
да се обидете да се вклопите со стилот според кодексот на 
облекување кој важи во работната околина.

(Не)заблагодарување за дадената шанса
Ако ви се посреќило и сте се покажале во најдобро светло, 
интервјуто може да резултира со потпишување договор 
за работа. Доколку насетувате дека ова ќе се случи, убаво 
е да се заблагодарите за укажаната шанса да бидете дел 
од работниот тим. Немојте долго да чекате за ова. Преку 
електронска пошта или рачно напишано писмо, изборот е 
ваш, но сторете го тоа. Ако се одлучите да пратите имејл до 
повеќе луѓе кои учествувале на интервјуто, тогаш никако 
не користете ја опцијата cc (carbon copy) за да пратите една 
порака до повеќемина. Пратете посебни пораки.

Ѕвонење на телефонот
Во сите професионални ситуации, вработените им се 
покоруваат на оние со поголема моќ. Тоа значи дека 
ако му заѕвони мобилниот телефон на шефот додека ве 
интервјуира, не значи дека и вам ви е дозволено да ви се 
случи истото. Не залажувајте се. Телефонот исклучете 
го (не на бип, ниту на вибрации) уште пред да влезете во 
канцеларијата. Плус, играјте на сигурно – не дозволувајте 
да Ве фатат како скришно зборувате на мобилниот телефон 
ниту додека чекате во ходникот.

(Не)покажување почит кон вработените
Вработените од административниот персонал, од правната 
служба и секретарите се често срцето и душата на 
компанијата. Нивното мислење се цени од „врвот“, така што 
треба да внимавате како ќе се однесувате со нив. Исто така, 
тие често се многу чувствителни поради тоа што се помалку 
платени од другите. Не ги омаловажувајте и не им ја 
отежнувајте работата. Можеби наскоро ќе ви станат колеги.

Кој кого тука интервјуира?
Некои мислат дека ако почнат да прашуваат многу прашања 
за време на интервјуто, така ќе ги импресионираат оние 
кои интервјуираат. Грешка! Кога сте повикани на интервју 
за работа, многу добро се знае кој е кандидатот, а кој го 
врши интервјуто. Неколку пристојни прашања со кои ќе 
се нагласи вашето познавање за компанијата е она на што 
треба да се посветите.
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(Не)нормален однос
Работодавачите треба да определат дали можете да се 
вклопите во организационата култура што е воспоставена 
во компанијата. Пред да влезете во просторијата за 
интервјуирање, анализирајте го однесувањето на другите 
вработени кои поминуваат во холот, од јачината и темпото 
на зборување, до говорот на телото и потоа искористете го 
ова за време на разговорот.

НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!!!

ПОДГОТОВКА

• Распрашајте се за организацијата која го објавила 
огласот

• Дознајте повеќе за работното место каде што се 
пријавувате

• Размислете за своите квалификации за работното место

• Подгответе ја својата биографија

• Размислете за одговорите на прашањата

• Вежбајте го интервјуто со пријател
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КАКО ДА ИЗГЛЕДАТЕ
• Бидете уредно, чисто и пристојно облечени
• Немојте да џвакате мастика или да пушете

ШТО ДА ЗЕМЕТЕ ЗА НА ИНТЕРВЈУТО
• Лична карта
• Нотес и пенкало
• Биографијата
• Адресите и препораките од менторите и 

соработниците
• Примери од вашите претходни работи

НА САМОТО ИНТЕРВЈУ
• Дојдете на интервјуто пред закажаното време
• Запаметете го името на соговорникот и поздравете се 

со него/неа
• На прашањата одговарајте кратко, брзо, сигурно и 

подготвено
• Соработувајте
• Прашајте за типот на работа и организацијата
• Заблагодарете му се на соговорникот

ТЕСТИРАЊЕ
• Внимателно слушнете ги упатствата
• Внимателно прочитајте го секое од прашањата
• Пишувајте читливо и уредно
• Внимавајте на времето
• Не препишувајте

ДИСКРИМИНАЦИЈА88

Форми на 
дискриминација се:

1. Директна дискриминација – на пр. Натпис на врата на фирма 
“Не вработуваме лица со хендикеп”.

2. Индиректна дискримина-ција е дискриминација која не е така 
јасна и видлива.

Дискриминацијата е нееднакво однесување кон некоја личност 
или група на луѓе. До нееднакво однесување може да дојде заради 
различната боја на кожата (раса), пол, култура, вера и хендикеп. 
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3. Вознемирување – однесување со кое се повредува 
достоинството на личноста, навреди или исмејување заради 
јазикот, верата или хендикепот. Пример, вознемирување 
по основ на полот во канцеларија во која мнозинството се 
мажи. Мобингот не е исто со вознемирувањето. Мобингот е 
злоупотреба на работното место. 

4. Дискриминација со намера: Неовозможување на разумно 
прилагодување на работното место за лицата со хендикеп. 

5. Сегрегација – присилна поделба на лицата по пол, вера или 
некоја друга карактеристика. На пример, сите лица со хендикеп 
да работат во една просторија, а останатите вработени во друга 
просторија.  
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6. Потешки форми на дискриминација – ако дискриминацијата се 
повторува повеќе пати, трае подолго време или ако личноста се 
дискримина по повеќе основи (на пример по однос на полот и 
заради хендикепот)

7. Виктимизација – доколку кон личноста која ја пријавила 
дискриминацијата се однесуваат лошо заради самата пријава. 

8. Доколку сметате дека врз основа на хендикепот или некој 
друг однос сте дискриминирани  за време на постапката за 
вработување или на самото работно место при процесот на 
унапредување на работното место, или надоместот за работа 
или која било друга корист од работата повикајте се на Законот 
за забрана на дискриминација и на Институцијата Народен 
Правобранител на Република Македонија и Комисија за 
заштита од дискриминација во РМ (КЗД).



Пoлио Плус – движење против хендикеп  
             
МИСИЈА
Полио Плус е граѓанска организација на лица со и без хендикеп 
која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на 
основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп. 
Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и 
креирање на општество со еднакви можности за сите. 
“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја остваруваме заедно 
со другите чинители во општеството.
КОНТАКТ
ПОЛИО ПЛУС 
Тел / факс: ++ 389 2 2400 544
Адреса: Бул. Авној, бр. 64 локал 2, 1000 Скопје, Македонија
е-пошта: polioplus@polioplus.org.mk

ЛиНК- Мостар  
                                          
МИСИЈА 
Линк е Асоцијација на претприемачи и сервисен центар кои 
имаат тенденција да бидат двигатели на локалниот економски 
развој и преку здружението да ги  застапуваат интересите на 
претпријатијата и претприемачите, како и нуди квалификувани 
услуги. Линк поддржува постоечките и новите бизниси.
КОНТАКТ
Тел / факс: +387 36580-151
Адреса: Бул. Национална револуција, бр. 55, 88000 Мостар, Босна 
и Херцеговина
е-пошта: info@linkmostar.org


