
 

 

Како да добиете ваучер за Сертифицирана обука за софтверот Steinberg 

Cubase 

 

Музичкото училиште Ентерпрајз, како овластен тренинг центар на Steinberg е дел од листата на 

даватели на обуки за дигитални вештини. Понудената обука за која може да аплицирате со вашиот 

ваучер е: Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase, а официјалниот назив под кој сме 

впишани во листата на даватели на обуки е Друштво за продукција и услуги ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК 

ДОО Скопје. 

Што е ваучер за обука за дигитални вештини? 

Ваучерот за млади лица обуки за дигитални вештини е дел од пакетот мерки на Министерството за 

образование и наука, наменет за справување со кризата настаната како последица од  пандемијата 

предизвикана од КОВИД-19. Целосниот текст на уредбата можете да го прочитате на следниов линк 

(http://www.slvesnik.com.mk/Issues/abe3f6de3d044b0ebb1b6213a9db117c.pdf) а ние ќе ви ги 

објасниме накратко елементите што треба да ги знаете пред да аплицирате за ваучерот. 

Ваучерот е мерка наменета за млади лица од 18-29 години, со цел истите да се стекнат со дигитални 

вештини кои ќе ги направат конкурентни на пазарот на трудот.  

Ваучерот претставува финансиски инструмент со кој Владата покрива 50% од цената на чинење на 

обуката или најмногу 30 000 денари, доколку вкупната цена на обуката е повисока од 60 000 денари. 

  

Како да го добиете вашиот ваучер? 

Бидејќи знаеме дека процесот за апликација и добивање на ваучер изгледа многу комплицирано, 

за вас подготвивме упатство во кое ќе ви ја објасниме целата постапка. Пред да почнеме со 

објаснување на постапката, би сакале да ви кажеме дека за завршување на овој процес, покрај 

исполнувањето на генералните услови, потребни ви се и скенирана копја од личната карта или 

патна исправа и скенирана диплома од највисокиот степен на образование кое сте го завршиле. 

(Доколку се уште студирате, потребна ви е копија од дипломата за завршено средно образование.  

 

За да поднесете барање за ваучер, потребно е да бидете регистрирани во системот на сервисот 

https://uslugi.gov.mk/. 

Регистрацијата на овој сервис пак, е поврзана со базата на корисници на Управата за јавни приходи 

(сервисот е-персонален данок), па всушност, постапката почнува од сервисот за регистрација на е-

персонален данок. 

Чекор 1 

Доколку веќе сте регистрирани во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување 

на персонален данок, на сервисот https://uslugi.gov.mk се најавувате со истото име и корисничка 

лозинка. 

http://mon.gov.mk/images/Lista_na_obuki_-_Digitalen_forum.pdf
http://mon.gov.mk/images/Lista_na_obuki_-_Digitalen_forum.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/abe3f6de3d044b0ebb1b6213a9db117c.pdf
https://uslugi.gov.mk/
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Доколку не сте регистрирани во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на 

персонален данок, најпрво треба да се регистрирате таму, па потоа да ги искористите корисничкото 

име и лозинката за регистрација на сервисот https://uslugi.gov.mk/. 

Чекор 1-а  

Како да се регистрирате во базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на 

персонален данок. 

Веб адресата за пристап до базата на Управата за јавни приходи за проверка и пријавување на 

персонален данок е https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam 

https://uslugi.gov.mk/
https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam


 

 

 

По кликнување на копчето Регистрирај се, се отвара форма во која ги внесувате вашите лични 

податоци. Ви советуваме оваа регистрација да ја направите со користење на лаптоп или компјутер, 

бидејќи е многу поедноставно. Мобилната верзија функционира но пополнувањето е потешко. Исто 

така ви советуваме да си направите скриншот од формата и да си го зачувате. 

Важно!! Во овој чекор ги дефинирате корисничкото име и лозинката, кои ќе ги користите на двата 

сервиси. Корисничкото име е всушност вашата е-маил адреса, па затоа изберете ја адресата до која 

имате пристап во секое време.  



 

 

Откако ќе ги пополните полињата на формата за пријавување, кликнувате на копчето Регистрирај 

се. Потоа, на е-маил адресата ќе ја добиете  пдф верзијата од формата која треба да ја испечатите, 

потпишете и да ја однесете во некоја од канцелариите на УЈП. Кратко по предавањето на формата 

во УЈП, вашата корисничка сметка за е-персонален данок ќе биде активна, со што ќе можете да го 

продолжите процесот.  

Чекор 2 

 

 



 

 

Со валидни корисничко име и лозинка се најавувате на страницата на сервисот 

https://uslugi.gov.mk/. 

Откако успешно ќе се најавите на сервисот https://uslugi.gov.mk/, ќе забележите дека дел од вашите 

податоци се веќе преземени од сервисот е-персонален данок. Сега треба да ја пронајдете услугата 

и да го завршите процесот за аплицирање.  

Апликацијата за ваучер ќе ја пронајдете на следната патека: Кликнувате на копчето Пронајди услуга, 

од категориите избирате Образование и обуки, потоа на централниот екран избирате Обуки. 

 

 

Тука ќе ја најдете формата за аплицирање за ваучер. За поедноставен процес, ве советуваме да то 

изберете Основното ниво за аплицирање. Како потсетување, уште еднаш ви ги пренесуваме 

условите кои треба да ги исполнувате за да можете да аплицирате за ваучер. 

 

 

https://uslugi.gov.mk/


 

 

Услови 

1. Не постари од 29 години 

2. Да има завршено најмалку средно образование 

3. Државјанин на Република Северна Македонија 

Уште едно потсетување, во овој чекор, потребно е да ги имате скенираните лична карта и 

диплома. 

Под називот на услугата кој гласи: Издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални 

вештини (за профил на основно ниво) се наоѓа копчето Детали и со кликнување на ова копче, 

конечно стигнувате на еден чекор до вашиот ваучер. 

 



 

 

Овде ги имате наведено условите кои претходно ви ги спомнавме и задолжителните и 

незадолжителните документи. (во продолжение ќе ви објасниме што значи секој од нив), за да 

бидете подготвени да кликнете на копчето АПЛИЦИРАЈ 

 

 

1. Барање (задолжително за сите) 

Ова е веб форма во која автоматски се преземени дел од вашите генералии и можеби ќе 

треба да дополните  некои елементи. 

 

2. Диплома за завршено образование (задолжително за сите) 

Како што е наведено и во самиот опис, потребно е да имате скенирана копија од дипломата 

за завршено образование, која ќе ја внесете во системот по испраќање на барањето. (да не 

ве збуни тоа што во првиот дел нема опција за внесување на документите ) 

 

3. Копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот (задолжително за сите) 

Како што ви напоменавме, потребно е при рака да ви биде скенирана копија од лична карта 

или патна исправа на барателот која заедно со дипломата ја внесувате малку подоцна. 

 

4. Доказ за спреченост за регистрација во УЈП (незадолжително за сите) 

 

  За ова барање, ќе се навратиме на чекорот 1-а каде што правевме регистрација на сервисот 

е-персонален данок од УЈП. Процесот на регистрација од вас бараше генерираната форма 

за регистрација да ја однесете во УЈП. Но доколку сте спречени да го направите тоа од било 

кои причини како на пример: решение за самоизолација или имате  медицинска потврда за 

попреченост, треба да го скенирате и да го приложите и тој документ.  Нивото на ова барање 

е незадолжително за сите, односно се однесува исклучиво на оние кои не биле во можност 

да ја однесат формата за регистрација во УЈП од оправдани причини. 

 

5. Доказ за промена на личното име (незадолжително за сите) 

 

Ова барање изгледа нај збунувачко, но се однесува на сите оние кои поради брак или други 

причини направиле промена на името или презимето, па тоа е различно од она на 

дипломата за завршено образование. Доколку сте во оваа категорија, потребно е да  

поднесете документ (Извод од матична книга на венчани, Потврда, Извод) со кој ја 

докажувате промената на личното име.  

 

Откако ве информиравме за сите потребни документи и услови, со задоволство ве 

известуваме дека сте подготвени да кликнете на копчето АПЛИЦИРАЈ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Чекор 3  

 

Откако ќе кликнете на копчето аплицира, веќе сте на страната за апликација. Овде најпрво 

од паѓачкото мени треба да го изберете јазикот. 

Потоа ви се отвара формата за апликација која е веќе делумно пополнета со вашите податоци и вам 

ви останува од паѓачкото мени да изберете: Сертифицирана обука за софтверот Steinberg Cubase, 

и подолу кај Давател на обука за дигитална вештина да изберете: Друштво за продукција и услуги 

ЕНТЕРПРАЈЗ МЈУЗИК ДОО Скопје. 

Вредноста на обуката и вредноста на ваучерот ќе се генерираат автоматски.  

 

 

Доколку сте во категоријата која има промена на личното име, штиклирајте го полето, и слободно 

согласете се вашите податоци да бидат обработени и од МЛАДИ Хаб. 

Кликнете на поднеси, по што ќе ви се генерира барањето со пополнетите податоци и ако е се во ред 

кликнете на Потврди. Следно е делот во кој ги внесувате задолжителните и по потреба 

незадолжителните документи. 

Со ова ја завршивте целата постапка за добивање на ваучер. Ви посакуваме многу среќа, ве 

охрабруваме да побрзате, затоа што заради специфичноста за нашите обуки има само 30 слободни 

места и се гледаме во септември. 

 



 

 

 

 

 

 

 


