
Страна 1/3 - Curriculum vitae на  
Томовска Весна  

10.02.2022 

 

   

Curriculum Vitae 

 
  

Лични информации  

Име и презиме  Весна Томовска 

Адреса Ул. Стив Наумов бр. 20-а Битола Р.С. Македонија 

Телефони +389 75 402 853 Мобилен: +389 75 402 853 

E-mail Vtomovska@mtsp.gov.mk 
  

Националност Влаинка 
  

Дата и место на раѓање 23.09.1961, Битола 
  

Пол женски 
  

  

Работно искуство  
  

Датуми 
22 декември 2020 – 

 

Работно место, позиција или звање Раководител на Сектор за инспекциски надзор од областа на работните односи-Главен 
инспектор 

Име и адреса на работодавец Министерсво за труд и социјална политика-Државен инспекторат за труд 

Вид на бизнис или сектор Јавен сектор 

 
Датуми 

14 декември 2018 -22 декември 2020 

 

Работно место, позиција или звање Раководител на одделение од областа на работните односи во Секторот за инспекциски надзор 

Име и адреса на работодавец Министерсво за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд 

Вид на бизнис или сектор Јавен сектор 

 
Датуми 

01 јуни 2003 - 14 декември 2018 

 

Работно место, позиција или звање Советник –Државен инспектор за труд од областа на работните односи во Секторот за 
инспекциски надзор од областа на работните односи 

Име и адреса на работодавец Министерсво за труд и социјална политика 

Вид на бизнис или сектор Јавен сектор 

 
Датуми 

1996 - 2003 

 

Работно место, позиција или звање Стручен соработник од областа на работни односи и безбедност и здравје при работа 

Име и адреса на работодавец Министерсво за труд и социјална политика 

Вид на бизнис или сектор Јавен сектор 

 
 

Датуми 
1995 - 1996 

Работно место, позиција или звање Секретар 
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Име и адреса на работодавец Битола Туристички Сојуз 

Вид на бизнис или сектор Невладин сектор 

 
Датуми 

1987 - 1995 

 

Работно место, позиција или звање Самостоен референт за работни односи и застапување 

Име и адреса на работодавец АДГ Пелагонија Битола 

Вид на бизнис или сектор Приватен сектор 
  

Образование  
  

Датуми 
1981 - 1985 

 

Образовна институција Универзитет Св.Климент Охридски Битола  –  Правен  Факултет Битола 

 

Вид на образование / звање / 
квалификација 

Дипломиран правник 

  

Лични компетенции и 
квалификации 

 

  

Мајчин јазик Македонски 
  

Други јазици  

  Разбирање Зборување Пишување 

[Англиски]  5 4 5 

 (*) оцена на познавањето на јазикот на скала од 1 (основно) до 5 (напредно)  

  

Обуки и  
искуства во областа 

- 28.март-1 април- Сертификат за обучувач од МОТ - Проект на Меѓународната 
организација на труд. 

- 29.08.2007 Сертификат за SWOT анализа и деловна етика. 
- 12-13 мај 2010 Сертификат за борба против нелегална трговија со луге Проект на Совет 

на Европа. 
- 05.-07.05.2015  Обука за трудовото право и непријавената работа. Проект на ЕУ 
- 24-27  08.2015 Обука за обучувачи Проект на УСАИД 
- 14-15.10.2015 Обука за справување со сложени ситуации проект на ЕУ 
- 16.11.2015  Сертификат за обука за зоуп,зин и закон за прекршоци. проект на УСАИД 
- 17.11-10.12.2015  Сертификат за обука за обучувачи Проект на УСАИД 
- 11-12.02.2016 година  Oбука за односи со јавност и мрежно поврзување со релевантни 

институции - Проект на ЕУ 
- Заменик член за измените на Законот за инспекциски надзор 2017 година. 
- 22.05. 2018 година -Учесник  на работни состаноци  за предлог забелешки на 

презентацијата на нацрт Законот за инспекциски надзор 
- 2.07.-05.07.2018  Студиска посета во Финска на тема- улогата на Државниот 

инспекторат за труд во превенцијата на трудовата експлоатација од аспект на 
трговијата со луге - Проект на Советот на Европа 

- 19-21.09.2019 година Обучувач на обука за трудова експлоатација од аспект на 
трговијата со луге во Република Северна Македонија  - Проект на Совет на Европа 

- 3–5.04.2019 година Претставник на делегацијата на Република Северна Македонија  во 
Брисел за објаснувачки скрининг за поглавје 19 – социјална политика и вработување  

- Член на работната група за изработка на подзаконските  акти за  Законот за 
инспекциски надзор,  17.06.2019.   

- Учесник на регионалната конференција за непријавената работа во Западен Балкан 
15.10.2019 во Сараево ЕСАП проект 

- Следење и учество во активности во рамките на ИПА проект ,, Унапредување на 
условите за работа 
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 - Координатор и учесник на оценска мисија на инспекторатите за труд, Република 
Албанија, Република Косово и Кантон  Сараево организирана во рамките на проектот 
на Меѓународната организација на трудот, платформата за вработување и социјални 
прашања 
Есап 2 со цел подобрување на ефикасноста во работењето на инспекциските служби 
од Западен Балкан, како и изнаоѓање на заеднички решенија и алатки за справување со 
неформалната работа. 

-  Учество и следење на кампања ,, мој труд, мои права,, во соработка со меѓународната 
организација на трудот финансирани од европската унија  како дел од комуникациската 
стратегија на економско - социјалниот совет со цел подобрување на видливоста на есс 
меѓу институциите и пошироката јавност. 

- Учество и следење на кампања за справување со непријавена работа и подигнување 
на свеста на работниците и работодавачите за негативните последици од ангажирање 
на непријавени работници и создавање на нелојална конкуренција под мото: – ,, за да 
имаш подобар персонал – грижи се подобро за персоналот ,,. 

- Учество за проактивно откривање, идентификување и упатување на потенцијални 
жртви на трговија со луѓе заради трудова експлоатација 
 

- Подготовка, реализација и следење на процесот на  следните стратетешки документи и 
акциски планови: 

- Национална програма за пристојна работа 
- Стратегија за формализирање на неформалната економија 
- Стратегија за вработување  

- Член на работната група за предлог Законот за работни односи 
  

 
 

Публикации  
и анализи 

 
 
 

- Консултант  при подготовка на наставни програми за  обука за стекнување со лиценца 
за инспектор; и . генерички обуки за постојните инспектори (напредна програма), и тоа: 
ажурирање на подготвениот пакет за обука (согласно Програмата за интерактивна 
обука за стекнување со лиценца за инспектор), особено материјалите за самостојно 
учење (преку платформата ЛМС) и тоа за:  
 – Закон за прекршоци  
Развој на нов пакет за генерички обуки за постојните инспектори (напредна програма), 
за во училница и развој на пакет (материјали) за самостојно учење (преку 
платформата ЛМС) согласно Годишната програма за генерички обука на инспекторите 

- Закон за прекршоци 
 

- Рецезент на монографијата  Работните односи во услови на здравствено 
економска криза предизвикана од Ковид 19 од Проф.д-р Тодор Каламатиев и 
Проф.д-р Александар Ристовски 

 

 


