ОПШТИНА ОХРИД

Јавен повик
за
ангажирање на лица за
формирање на тимови за
изработка на предлог
проекти и нивна
имплементација преку
програмите на
Европската Унија

Охрид, Септември, 2018

Општина Охрид следејќи ги препораките и советите на претставниците на
Европската Унија во Македонија во врска со можностите и значањето на
финансирањето на општински проекти од страна на фондовите на ЕУ а во насока
на подобрување на секојдневното живеење на граѓаните има потреба од подготовка
на проектни предлози со јасно поставени цели кои ќе одговараат на потребите на
граѓаните и прецизно изготвен буџет на потребни средства за нивна реализација.
Со цел изготвување на квалитетни проектни предлози односно со цел
разбработување на добри идеи и изработка на квалитетна проектна документација,
од страна на вработените во Општина Охрид идентификувана е потребата од
креирање на тимови за подготовка на предлог проекти и нивна имплементација
преку програмите на Европската Унија. Познавајќи го значењето на тимската
работа за постигнување позитивен фитбек од проектните предлози а со цел
добивање на што поголем бенифит за граѓаните, Општина Охрид го објавува овој
јавен повик за ангажирање на лица со перспективна визија.

1.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Предмет на јавниот повик е избор и селекција на лица кои ќе бидат
ангажирани од страна на Општина Охрид во процесот на формирање на тимови за
подготовка на предлог проекти и нивна имплементација со користење на
програмите на Европската Унија.
2. ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество на јавниот повик имаат сите лица кои го познаваат
англискиот јазик, поседуваат комуникациски вештини, имаат јасна визија,
способност за тимска работа и сакаат да бидат дел од тимовите за подготовка на
проектни предлози и нивна реализација.
Секој заинтересиран апликант во роковите зададени во точка 4 од овој јавен
повик до општината треба да достави апликација со прилог биографија и
мотивационо писмо. Апликацијата е прикачена на општинската веб страна
www,ohrid.gov.mk.

3. ЕВАЛУАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА АПЛИКАНТИТЕ
Евалуацијата на апликациите кои до крајниот рок за поднесување ги
доставиле апликантите ќе ја врши стручна комисија формирана од страна на
Градоначалникот.
Селекцијата на кандидатите од страна на стручната комисија ќе се
спроведува во 3(три) фази:
Прва фаза:
Со првата фаза која опфаќа писмено тестирање на апликантите ќе бидат
опфатени сите пријавени апликанти.
Писменото тестирање ќе ги содржи следните сегменти:
1. креативност и тимска работа;
2. основни и технички познавања на поимот проект,проектни
активности, проектен менаџмент, програми и фондови на ЕУ;
3. основно
познавање
од
областа
на
правото
и
ЕУ
легислативата(вклучувајќи и познавања од областа на регулативите за
животна средина);
4. буџетирање и финансии( вклучувајќи го процесот на јавни набавки и
изработка на тендери, процедури за набавка според националната и
европската PRAG регулатива) и
5. познавање на англиски јазик.
Максималниот број на поени кои апликантот ќе може да ги освои на тестирањето
изнесува 100 поени, додека минималниот број на поени потребни апликантот да ја
помине првата фаза на селекција и да има можност да премине во наредната фаза
изнесува 51 поен, Апликантот во сите горенаведени сегменти на тестирањето треба
да има остварено најмалку по 10 поени.
Втора фаза:интервју
Со сите апликанти кои ќе ја поминат првата фаза-тестирање, Комисијата
задолжена за селекција ќе спроведе интервју.
Максималниот број на поени кои апликантот ќе може да ги освои на
интервјуто изнесува 50 поени.

Трета Фаза-практична изработка на предлог проект
Последната фаза на селекцијата на апликантите се однесува на практична
изработка на предлог проект согласно методологијата на ЕУ за изработка на
проект.
Во оваа фаза секој кандидат практично преку изработка на предлог проект
треба да ја покаже својата креативност, вештини и знаење и разбирање на одредена
област .
Максималниот број на поени кои апликантот ќе може да ги освои по
изработка на својот предлог проект изнесува 50 поени.
Оценувањето и доделувањето на поени во трите фази на селекција, стручната
комисија ќе го извршува согласно изготвен правилник за оценување.
По завршување на сите три фази на селекција, од страна на стручната
комисија ќе бидат изготвени ранг листа со остварени резултати за секој апликант и
извештај за спроведените фази на селекција со предлог за избор на
кандидати(максимум 30 кандидати) до Градоначалникот.
Избраните кандидати ќе бидат писмено известени од страна на стручната
комисија.
Лицата кои ќе бидат избрани да бидат дел од тимовите за изработка на
проектни предлози во првите три месеци од формирање на тимовите согласно
Законот за волонтерство ќе бидат ангажирани како волонтери а по истекување на
тримесечниот период за извршување засвоите задачи ќе бидат ангажирани во
редовен работен однос на определено време во времетраење од 6 месеци.
Средства за исплата на месечен паричен надоместок на избраните кандидати
ќе бидат предвидени во буџетот на Општина Охрид за 2019 година.
4.НАЧИН И РОК НА ДОСТАВА НА АПЛИКАЦИИТЕ
Кандидатите, апликациите со прилог лична биографија и мотивационо писмо
ги пакуваат во затворен плик. На обвивката не е дозволено пишување имиња на
учесници или било какви ознаки.
Пример за адресирање на плик:

,, НЕ ОТВОРАЈ“

До
Општина Охрид
ул. Димитар Влахов бр.57
(За учество на јавен повик за ангажирање
лица за формирање на тимови за подготовка на
предлог проекти )

Заинтересираните кандидати своите апликации треба да ги достават по
пошта или лично во Архивата на Општина Охрид ул. Димитар Влахов бр.57, 6000
Охрид најдоцна до 12.10.2018 година 14 часот.
Апликациите кои ќе пристигнат после крајниот рок за аплицирање нема да
бидат разгледувани.

Комисија за спроведување на јавниот повик

