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Центар за одржлив развој АЛКА 
Бр. 09-58/2 

Скопје 01.06.2017 
 
 
За потребите на проектот „Оспособување за вработување“ (финансиран од Европската 
Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при 
Министерството за финансии на РМ, а врз основа на Договорот за грант број 12-8405/1, 
проектниот тим на ЦОР АЛКА објавува:  
 

ЈАВЕН ОГЛАС 
до заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи за вклучување во проектот 

„Оспособување за ваботување“ – Активност 1.2 
Обука преку работа - практиканство 

 
1. Се повикуваат заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи кои се во 

можност да обезбедат обука преку работа – практиканство на дел од учесниците 
(крајни корисници) во проектот „Оспособување за вработување“, да се пријават за 
овозможување на обука преку работа – практиканство (Активност 3.1.1  - стекнување 
на одредени практични знења и вештини). 

2. Согласно профилот на учесниците (крајните коорисници) во тренинг циклусот што 
се спроведува во рамки на проектот „Оспособување за вработување“, 
заинтересираните субјекти – потенцијални работодавачи треба да овозможат обука 
преку работа – практиканство во следниве области: 

- Угостителство и туризам (хотелски работници,  готвачи, келнери, шанкери); 
- Подготовка на предлог проекти и спроведување на активности за интеграција и 

промоција на туризмот на национално и регионално ниво, пред се 
алтернативните форми на туризам (рурален туризам, еко туризам, културен 
туризам и сл. 

- Градежништво и внатрешно уредување  - трговија на градежни материјали и 
изведба - гипс картонски плочи, соодветна метална конструкција и сите 
елементи потребни за изградба на преградни ѕидови, спуштени плафони, 
состеми за термичка и звучна изолација, рачен и машински малтер, глетување, 
вклучително  и молеро-фарбарски услуги и сл. 

- Сметководство и консалтинг; 
- Правни и административни работи; 
- Подготовка на предлог проекти и спроведување на активности за промовирање 

на  човековите права и застапување на интересите и потребите на лицата кои се 
под ризик или претрпеле насилство. 

- Грижа и негување на постари и изнемоштени лица; 
- Фризерски салони и салони за разубавување - Миење на коса, потстрижување и 

шишање, правење фризура, боење, нијансирање, виткање, исправање, пеглање 
на коса и слични дејности за мажи и жени. Бричење и потстрижување на брадата 
масажа на лице, маникир и педикир, шминкање и др. 
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- Кројачки и шивачки салони и модни студиа  -  стекнување на вештини за 
моделирање, кроење и шиење.  

- Професионално одржување хигиена во станбени и деловни простории 
(хигиеничар).  

3. Обука преку работа – практиканство за крајните корисници ќе се спроведува во  
верметраење од 3 (три) месеци во период јули – ноември, 2017 година;   

4. Обука преку работа – практиканство за крајните корисници ќе се спроведува во 
работните простории на работодавачите, согласно предложените активности (План 
за обука) на заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи и на учесниците 
во обуката ќе им се  издаде потврда за спроведената обука преку работа - 
практиканство. 

5. Во обука преку работа – практиканство (Активност 3.1.1  - стекнување на одредени 
практични знења и вештини) ќе се вклучат вкупно 30 (триесет) учесници (крајни 
коорисници) во тренинг циклусот што се спроведува во рамки на проектот 
„Оспособување за вработување“. 

6. Ист заинтересиран субјект – потенцијален работодавач може да обучи најмногу 15 
лица за едно работно место и не може да врши повеќе од една обука за исто лице. 

7. Секој учесник кој ќе биде вклучен во обуката преку работа – практиканство,  (избран 
од страна на заинтересираниот субјект – потенцијален работодавач  по претходно 
извршено интервју – прва средба) ќе биде финансиски подржан од Центарот за 
одржлив развој Алка (Проект „Оспособување за вработување“).  

8. Предвиден е паричен надоместок (трошоци за храна и превоз) во нето износ од 
5043,00 денари месечно по практикант (дополнително се покрива осигурување во 
случај на несреќа при работа и професионално заболување во износ од 658,00 
денари и персонален данок на доход 560,00 денари), во период од 3 (три) месеци.  

9. Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на договор 
помеѓу Центарот за одржлив развој Алка (Проект  „Оспособување за вработување“), 
заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи и учесниците.   

10. На корисниците на социјална помош, за времетраење на обуката, активно им е 
правото на користење на социјална помош, а на примателите на паричен 
надоместок им продолжува правото до завршување на обуката1. 

11. Потебни документи за пријавување на заинтересирани субјекти – потенцијални 
работодавачи: Образец  - Пријава, Изјава со која заинтересираните субјекти ги 
прифаќаат условите од јавниот оглас (во прилог), план за обука преку работа – 
практиканство и тековна состојба  - не постара од 6 месеци.   

12. Заинтересирани субјекти – потенцијални работодавачи, потребните документи 
можат да ги поднесат до 10.07.2017 година по пошта, електронска пошта на 
elizabeta.gj@alka.org.mk, лично или по курир на следнава адреса: ЦОР АЛКА, Проект 
“Оспособување за вработување”, Бул. Партизански Одреди бр. 62 1/16, Карпош, 
Скопје.  

1 Согласно Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на 
приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и 
потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош 
(Службен весник бр. 126/2013 од 13.9.2013)  
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13. Во случај на недоволен број пријавени заинтересирани субјекти  - потенцијални 
работодавчи јавниот оглас ќе биде повторно објавен само за потребните дејности 
(области на работа), и/ или преку идентификација со пополнување прашалник. 

 

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат написмено, на е-маил адреса на 
Елизабета Ѓорѓиевска, elizabeta.gj@alka.org.mk раководител на проектот, проект 
“Оспособување за вработување” или на телефон 023214505.   

Прилози: 

1. Образец  - Пријава 
2. Изјава со која заинтересираните субјекти ги прифаќаат условите од јавниот оглас 
3. План за обука преку работа – практиканство      
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Прилог 1. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА (меморандум на понудувачот) 
 
Врз основа на јавниот оглас број 09-58/2 од 1.07.2017 година објавен од страна на ЦОР Алка 
Проект „Оспособување за вработување“, од Скопје ја поднесуваме следнава:   
                                                            

ПРИЈАВА 
Име на заинтересираниот субјект – потенцијален работодавач: 
 
Контакт информации: 
Адреса:  
Телефон: 
Факс: 
Е-пошта: 
Лице за контакт: 
Одговорно лице: 
Даночен број: 
Основни дејности на понудувачот: 
 
Согласни сме да ја дадеме оваа пријава за овозможување на обука преку работа – 
практиканство (Активност 3.1.1  - стекнување на одредени практични знаења и вештини), 
согласно со предвидениот паричен надоместок и со прифаќање на роковите на испорака и 
други услови дефинирани во јавниот оглас. 
Нашата понуда се однесува за број на практиканти за кои сме во можност да организираме 
обука преку работа – практиканство за наведените занимања (работни места). 
  
 

Број на практиканти  
(кои понудувачот може да ги опслужи) 

Обука за занимање 
 (работно место) 

  

 
 
Место и датум Одговорно лице * 
________________ ___________________ 
 (потпис и печат) 
 
 
 
 

*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното 
лице 
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Прилог 2. 
 
 
 

(меморандум на понудувачот) 

И  З  Ј  А  В  А 

 

 
 

Изјавуваме дека со поднесување на пријавата во целост ги прифаќаме условите 

од  јавниот оглас број 09-58/2 од 1.07.2017 година објавен од страна на ЦОР Алка Проект 

„Оспособување за вработување“, од Скопје за овозможување на обука преку работа – 

практиканство, врз основа на кои ја поднесуваме нашата пријава. Согласни сме тие 

услови во целост да претставуваат составен дел на договорот. 

Изјавуваме дека против нас не е поведена стечајна постапка и немаме забрана за 

вршење на дејност. 

 

 
 
Место и датум      Поднесител на пријава 
 
 
       ________________________ 
       (потпис и печат) 
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Прилог 3. 
 
 
 

(меморандум на понудувачот) 

 
План за обука преку работа – практиканство 
 
1. Краток опис на занимањето (работно место): 
2. Цели на обуката преку работа – практиканство: 
3. Обуката ги опфаќа следните техники (активности): 
4. Резултати од учењето: 
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