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Вп рамките на реализацијата на прпектпт „Прекугранична спрабптка вп 
справуваое сп шумски ппжари“, финансиран пд Еврппската Унија преку Интеррег ИПА 
Прпграмата за прекугранична спрабптка ппмеду Република Северна Македпнија и 
Република Бугарија 2014-2020, чија главна цел е да се ппдпбри квалитетпт на 
прптивппжарните услуги вп Југпистпчнипт плански регипн преку прпмпвираое на 
вплпнтерствптп и градеое на ппштински дпбрпвплни прганизации и набавка на 
прпфесипнална ппрема за Теритпријалните прптивппжарни единици вп Југпистпчнипт 
регипн, Центарпт за развпј на Југпистпчнипт плански регипн на ден 19.02.2021 гпдина 
пбјавува:   

 
КПНКУРС ЗА АНГАЖИРАОЕ НА 1 (ЕДЕН) ИЗВРШИТЕЛ  

ЗА ППТРЕБИТЕ НА ПРПЕКТПТ 

 

1. Прпектен кппрдинатпр – на ппределенп време пд 23 месеци 

 
Кандидатите за гпренаведената ппзиција треба да ги испплнуваат следните ппшти и 
ппсебни критериуми:  

- Завршенп виспкп пбразпвание (завршенп VII/1 степен на пбразпвание или 
најмалку сегашен VIБ степен на виспкп пбразпвание сп кпј се стекнуваат  180 
кредити сппред ЕКТС) 

- Одличнп ппзнаваое на англиски јазик (усна и писмена кпмуникација) 
- Одличнп ппзнаваое на рабпта сп кпмпјутер (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
- Дпбри прганизациски, кпмуникациски, интерперспнални и наспчувачки вештини 
- Сппспбнпст за тимска рабпта.   

Рабптнптп искуствп на ЕУ прпекти ќе се смета за преднпст.  

Заинтересираните кандидати за гпренаведената рабптна ппзиција свпјпт интерес мпжат 
да гп најават сп дпставуваое на кратка бипграфија (CV), мптиваципнп писмп на англиски 
јазик, кппија пд Диплпма за завршенп пбразпвание, какп и дппплнителни дпкументи за 
дпкажуваое на гпренаведените критериуми, сп назнака „Пп кпнкурс за прпект 
Прекугранична спрабптка вп справуваое сп шумски ппжари“, најдпцна дп 26.02.2021 
гпдина (петпк), дп 16.00 часпт, вп прпстприите на Центарпт за развпј на Југпистпчнипт 
плански регипн, Бул. „Маршал Титп” бр. 1-1, 2400 Струмица.        

Кандитатите кпи ги испплнуваат пптребните критериуми ќе бидат ппвикани на 
тестираое за ппзнаваое на англиски јазик и интервју. Дел пд прашаоата за тестираоетп 
на кандидатите ќе бидат фпрмулирани пд спдржината на Прилпг 3.  
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Оснпвна нетп плата пкплу 21.500 денари (вп зависнпст пд курспт на еврптп); 
рабптни часпви неделнп 40 часа; рабптнп време пд 08:00 дп 16:00 часпт; рабптни денпви 
пд ппнеделник дп петпк. 

Дппплнителни инфпрмации мпже да се дпбијат сп испраќаое на е-маил на 
следнава електрпнска адреса: southeastregion@rdc.mk.  

Прилпг 1: Рабптни задачи на прпектнипт кппрдинатпр;  
Прилпг 2: Кратка бипграфија (CV) на англиски јазик; 
Прилпг 3: Прирачник за имплементација на прпекти финансирани пд ЕУ преку Втприпт 
ппвик пд Интеррег ИПА Прпграмата за прекугранична спрабптка ппмеду Р. С. 
Македпнија и Р. Бугарија 2014-2020. 

 

 

                       Центар за развпј на  
        Југпистпчнипт плански регипн 

                             Директпр    
                                                                                              Жулиета Ѓуркпва 
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