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Оглас – Практикант 

Центар за економски анализи (ЦЕА) и Федерацијата на Фармите на РМ (ФФРМ) во 
рамки на проектот Создавање на можности за младите невработени од рурални 
средини, финансиран од ЕУ, ИПА ЧР објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС 

До млади невработени од Североисточен плански регион за  

Практиканство за младите од руралните средини 

Сите заинтересирани младите лица на возраст од 20 – 39 години од општините во 
Североисточен плански регион (Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, 
Липково, Старо Нагоричане) кои се заинтересирани  да се стекнат со практични 
знаења и вештини како практиканти за период од најмногу 3 месеци се повикуваат 
да земат учество во проектот преку испраќање на Барање (Апликација) до 
проектот.  

Вкупниот број на практиканти кои ќе бидат поддржани во периодот од 1ви август 
2016 до 15 ти август 2017 вкупно за 45 лица.  

Опис на практиканството: 

Практикантите да бидат лица на возраст од 20 до 39 годишна возраст, со најмалку 
средна стручна подготовка, кои се невработени во период од најмалку 1 година и 
со/без претходно работно искуство согласно нивното стекнато образованието.  

Барањата на практикантите ќе бидат исполнети во зависност од интересот на 
кандидатите за практиканти и нивните квалификации. Секој кандидат избран за 
практикант ќе потпише 3 месечен договор за практиканство со Проектот и со 
работодавачот во кој се содржани правата и обврските.  

Работодавачот потребно е да назначи ментор, лице кое ќе биде одговорно да му 
дава соодветни насоки за работа на практикантот и ќе информира за редовноста 
на практикантот за време на практичната работа и неговиот напредок.  

Трошоци за месечниот надомест на практиканство е во бруто износ од  4.930,00 
МКД со вклучено осигурување во случај последици на несреќен случај – незгода и 
персонален данок на доход за секој практикант кои ќе бидат покриени од страна 
на проектот финализиран од ЕУ, односно 4.237,00 денари нето по месец. Се 
остава можност на работодавачот за дополнителен надомест над дадената сума 
кој треба да вклучи и исплата на персонален данок на доход.  
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Критериум за избор: 

Практикантите треба да ги исполнат следните предуслови 

1. Да се лица кои се на возраст помеѓу 20 и 39 години 
2. Да се со завршено најмалку средно образование 
3. Да бидат невработени најмалку 1 година  

Во процесот на евалуација предност ќе имаат оние практиканти кои целосно го 
пополниле Барањето за практикант со сите обрасци и соодветни вештини според 
барањата на компаниите. 

Без оглед на горе споменатите критериуми Проектот го задржува правото да 
одбие барање за учество во Активноста врз основа која не е споменат во огласот 
како што е пополнување на број како и конфликт на интереси.  

Избраните кандидати ќе поминат тримесечна практична обука која ќе се 
спроведува во просториите на работодавачите согласно предложените обврски и 
работи задачи од работодавачот.  

Постапка за поднесување на барање: 

Заинтересираните невработени лица доставуваат Барање за практиканство секој 
ден на долу наведената е-маил адреса до секој 20ти во месецот.  

1) Формулар за барање  

преку која изразуваат интерес за учество во Активноста со потпис на следната е-
маил адреса ruralyouth2016@gmail.com. Апликациите ќе бидат оценувани секоj 
месец по што ќе бидете информирани за исходот.  

Изјавата која ќе биде потпишани треба да ги потврди сите горенаведени 
критериуми.  

Проектот е поддржан од ЕУ програмата ИПА Човечки ресурси. Јавниот повик е 
достапен 
на www.cea.org.mk, www.ffrm.org.mk, www.facebook.com/sozdavanjemoznosti/ 
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