
                                           
 

 
 
 
 
                
 
 
 
 

Врз пснпва на Дпгпвпрпт за спрабптка ппмеду Агенцијата за врабптуваое на РМ 
(АВРМ), Прпграмата за развпј на Обединетите нации (УНДП)  и ппщтина Струга, 
Оперативнипт план за активни прпграми и мерки за врабптуваое и услуги на пазарпт 
на трудпт за 2018 гпдина усвпен пд Владата на Република Македпнија, Прпграмата 
Опщтинскп – кприсна рабпта финансирана пд Бучетпт на Агенцијата за врабптуваое на 
РМ, на ден 01.08.2018 гпдина се пбјавува: 

 
Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С 

дп 
евидентирани неврабптени лица, за вклучуваое вп Прпграмата Општинскп - кприсна рабпта 

 
Се ппвикуваат сите евидентирани неврабптени лица кпи се заинтересирани да се 
вклушат вп прпграмата Опщтинскп-кприсна рабпта, прпект  “ Ппдпбруваое на 
квалитетпт на пбразпваниетп вп претщкплските устанпви и пснпвните ушилищта вп 
ппщтина Струга -”  за рабптнп ангажираое сп скратенп рабптнп време за перипд пд 9 
(девет) месеци заради стекнуваое на вещтини и ппстепенп вклушуваое на пазарпт на 
труд, да се пријават вп Агенција за врабптуваое- Центар за врабптуваое Струга. 
 
Евидентираните неврабптени лица кпи ќе бидат вклушени вп Прпграмата „Опщтинскп-
кприсна рабпта“ ќе бидат рабптнп ангажирани сп скратенп рабптнп време сп 20 
(дваесет) рабптни шаспви неделнп, при щтп за време на рабптнипт ангажман пд 9 
(девет) месеци статуспт на неврабптените лица  пстанува непрпменет, а на 
неврабптените лица-кприсници на спцијална ппмпщ за времетраеое на рабптнипт 
ангажман ќе им биде активнп правптп на кпристеое на спцијална ппмпщ. 
 
Правп на ушествп вп Прпграмата „Опщтинскп-кприсна рабпта“ имаат сите неврабптени 
лица, при щтп преднпст ќе имаат лицата кпи за прв пат се јавуваат за ушествп вп 
Прпграмата.  
 
За кандидатите  кпи ќе бидат избрани и вклушени вп Прпграмата Опщтинскп-кприсна 
рабпта се предвидува паришен надпместпк вп висина пд 9.000,00 денари месешнп, сп 
вклушен перспнален данпк на дпхпд и псигуруваое пд слушај на несреќа при рабпта и 
прпфесипналнп забплуваое. 
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Евидентираните неврабптени лица кпи ќе се пријават за ушествп вп Прпграмата 
Опщтинскп-кприсна рабпта треба да припадаат на една пд следните целни групи 
неврабптени лица: 

 
- дплгпрпшнп неврабптени лица (над 12 месеци вп евиденција); 
- млади лица дп 29 гпдини; 
- лица кприсници на спцијална ппмпщ или на паришен надпместпк пп пснпв на 
неврабптенпст; 
- лица кпи имале статус на деца без рпдители и рпдителска грижа; 
- жени припадници на ппмалите етнишки заедници; 
- рпдители на деца сп прешки вп развпјпт; 
- рпдители на 3 и ппвеќе деца. 

 
Рабптните ппзиции кпи се ппфатени сп пвпј пглас се пднесуваат на ангажираое на : 

 
Образпвен асистент за деца сп лесна пппреченпст ангажирани вп редпвен пбразпвен 
прпцес. 

 

 

 

Образпвен 
асистент 

 

 

Диплпмиран прпфеспр пп 
наставна струка, педагпг, 

психплпг, дефектплпг 

Асистираое вп  секпјдневна настава на деца сп 
лесна пппрешенпст вп психп-физишкипт развпј; 

  5 (пет) рабптни дена вп неделата за 
времетраеое на наставнипт прпцес вп пснпвнп 

пбразпвание; 

Рабпта на ушилищните и дпмащните задаши на 
децата и надппплнуваое и дппбјаснуваое на 

наставните спдржини на децата. 

 
Заинтeресираните неврабптени лица  Пријави за ушествп вп Прпграмата „Опщтинскп-
кприсна рабпта“ мпжат да ппднесат вп Агенција за врабптуваое- Центар за 
врабптуваое Струга вп перипдпт пд 01.08.2018 гпдина дп 14.08.2018 гпдина, пд 08:00 
дп 14:00 часпт. 
 
Ппкпнкретните услпви, права и пбврски ќе бидат уредени сп склушуваое на Дпгпвпр 
ппмеду ппщтина Струга и избраните кандидати. 
 
Детални инфпрмации за Прпграмата „Опщтинскп-кприсна рабпта“ мпжат да се дпбијат 
вп: 
Oпщтина Струга - Беса Зиба, oпщтински кппрдинатпр за Прпграмата  
Агенција за врабптуваое- Центар за врабптуваое Струга - Дрени Даути и 
Центар за спцијална рабпта Струга - Вегим Нура.  
 


