
Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамките 
на проектот „Општина по мерка на граѓаните“ објавува

КОНКУРС

за ангажирање на 3 (три) координатори за реализација на проектните активности 
во Центарот на заедницата во општина Центар

ФООМ во соработка со Општина Центар го спроведува проектот „Општина по мерка на граѓаните“, со цел 
да придонесe во активно вклучување на граѓаните во подготовката и носењето на локалните политики и во 
обезбедувањето квалитетни општински услуги. Во рамките на проектот предвидено е формирање на Центар 
на заедницата, кој ќе обезбеди правна и административна помош за граѓаните во општината; неформално 
образование за младите и возрасните; и поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи. 
Ангажманот на координаторите во Центарот на заедницата е на определено работно време од 4 месеци (до 
декември 2014 год.), со можност за етапно продолжување до декември 2015 год., односно 2016 и 2017 год.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:  
Општи услови:

- Државјанин на Република Македонија;
- Стекнато високо образование;
- Минимум 2 години ангажман / работно искуство во невладини организации;
- Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување);
- Одлично познавање на работа со компјутери (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet);
- Познавање на работата и надлежностите на единиците на локалната самоуправа; добро разбирање на 

процесот на децентрализација како и познавање на европските фондови ќе се смета за предност.

Посебни услови:

- Познавање на националните политики, стратегии и законската рамка поврзани со децентрализацијата, 
локалната самоуправа и активното граѓанско учество во животот на заедницата;

- Способност и вештини за индивидуална и тимска работа; 
- Динамична, амбициозна и самоиницијативна личност со одлични комуникациски вештини.

Потребни документи за пријавување:

1. Кратка биографија (CV) со фотографија и контакт податоци, со акцент на искуството и работата на 
проекти од областа на локалната самоуправа и граѓанското учество;

2. Писмо за мотивација (кандидатите на максимум една страница треба да ги образложат своите причини/
мотиви за пријавување);

3. Доказ за завршено високо образование (фотокопија); и
4. Други материјали кои сметате дека ќе придонесат за подобра оцена на пријавата (на пр. препораки од 

претходни работни ангажмани).

Ќе бидат разгледувани само барањата со приложена комплетна документација. Комисијата за избор составена 
од претставници на ФООМ и општина Центар, ќе направи првична селекција на пријавените кандидати кои 
доставиле комплетна документација, и ќе повика максимум 15 кандидати на тестирање. 

Тестирањето има за цел да направи проценка на нивото на познавање на организацијата и надлежностите 
на локалната самоуправа, компјутерски вештини и познавањето на англискиот јазик. Оние кандидати кои ќе 
освојат минимум 60 поени од вкупно 100 ќе бидат дополнително повикани на интервју. При селекцијата на 
кандидатите ќе се води сметка за етничкиот и родовиот баланс на кандидатите. Тестирањето и интервјуата ќе се 
случат во периодот помеѓу 1 и 10 септември 2014 година, за што селектираните кандидати ќе бидат навремено 
информирани. Избраните кандидати треба да бидат во состојба да започнат со работа на 15 септември 2014 
година.

Документите за пријавување (на македонски јазик) и доказите за исполнување на горенаведените услови 
кандидатите треба да ги достават исклучиво по препорачана пошта на следната адреса: 

Фондација Отворено општество - Македонија 

Проект „Општина по мерка на граѓаните“ (со назнака: За конкурс за координатори во Центарот на заедницата 
во општина Центар)

Бул. Јане Сандански бр. 111, п. фах 378, 1000 Скопје 
 
Конкурсот трае до 15 август (петок) 2014. 

Ве молиме да нема телефонски јавувања. За изборот ќе бидат известени само кандидатите кои ќе бидат 
повикани на тестирање. Пријавите на конкурсот нема да бидат вратени на кандидатите. 

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамките на 
проектот „Општина по мерка на граѓаните“ објавува

КОНКУРС

за ангажирање на 3 (три) координатори за реализација на проектните активности 
во Центарот на заедницата во општина Струмица

ФООМ во соработка со Општина Струмица го спроведува проектот „Општина по мерка на граѓаните“, со цел 
да придонесe во активно вклучување на граѓаните во подготовката и носењето на локалните политики и во 
обезбедувањето квалитетни општински услуги. Во рамките на проектот предвидено е формирање на Центар 
на заедницата, кој ќе обезбеди правна и административна помош за граѓаните во општината; неформално 
образование за младите и возрасните; и поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи. 
Ангажманот на координаторите во Центарот на заедницата е на определено работно време од 4 месеци (до 
декември 2014 год.), со можност за етапно продолжување до декември 2015 год., односно 2016 и 2017 год.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:  
Општи услови:

- Државјанин на Република Македонија;
- Стекнато високо образование;
- Минимум 2 години ангажман / работно искуство во невладини организации;
- Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување);
- Одлично познавање на работа со компјутери (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet);
- Познавање на работата и надлежностите на единиците на локалната самоуправа; добро разбирање на 

процесот на децентрализација како и познавање на европските фондови ќе се смета за предност.

Посебни услови:

- Познавање на националните политики, стратегии и законска рамка поврзани со децентрализацијата, 
локалната самоуправа и активното граѓанско учество во животот на заедницата;

- Способност и вештини за индивидуална и тимска работа; 
- Динамична, амбициозна и самоиницијативна личност со одлични комуникациски вештини.

Потребни документи за пријавување:

1. Кратка биографија (CV) со фотографија и контакт податоци, со акцент на искуството и работата на 
проекти од областа на локалната самоуправа и граѓанското учество;

2. Писмо за мотивација (кандидатите на максимум една страница треба да ги образложат своите причини/
мотиви за пријавување);

3. Доказ за завршено високо образование (фотокопија); и
4. Други материјали кои сметате дека ќе придонесат за подобра оцена на пријавата (на пр. препораки од 

претходни работни ангажмани).

Ќе бидат разгледувани само барањата со приложена комплетна документација. Комисијата за избор составена 
од претставници на ФООМ и општина Струмица, ќе направи првична селекција на пријавените кандидати кои 
доставиле комплетна документација, и ќе повика максимум 15 кандидати на тестирање. 

Тестирањето има за цел да направи проценка на нивото на познавање на организацијата и надлежностите 
на локалната самоуправа, компјутерски вештини и познавањето на англискиот јазик. Оние кандидати кои ќе 
освојат минимум 60 поени од вкупно 100 ќе бидат дополнително повикани на интервју. При селекцијата на 
кандидатите ќе се води сметка за етничкиот и родовиот баланс на кандидатите. Тестирањето и интервјуата ќе се 
случат во периодот помеѓу 1 и 10 септември 2014 година, за што селектираните кандидати ќе бидат навремено 
информирани. Избраните кандидати треба да бидат во состојба да започнат со работа на 15 септември 2014 
година.

Документите за пријавување (на македонски јазик) и доказите за исполнување на горенаведените услови 
кандидатите треба да ги достават исклучиво по препорачана пошта на следната адреса: 

Фондација Отворено општество - Македонија 

Проект „Општина по мерка на граѓаните“ (со назнака: За конкурс за координатори во Центарот на заедницата 
во општина Струмица)

Бул. Јане Сандански бр. 111, п. фах 378, 1000 Скопје 
 
Конкурсот трае до 15 август (петок) 2014. 

Ве молиме да нема телефонски јавувања. За изборот ќе бидат известени само кандидатите кои ќе повикани на 
тестирањето. Пријавите на конкурсот нема да бидат вратени на кандидатите. 

Fondacioni Shoqёria e hapur – Maqedoni (FShHM) nё kuadёr  
tё projektit “Komuna sipas masёs sё qytetarёve” shpall

KONKURS

pёr angazhimin e 4 (katёr) koordinatorёve pёr realizimin e projekt aktiviteteve nё 
Qendrёn pёr komunitetin nё komunёn Strugё

FShHM nё bashkёpunim me Komunёn strugё e realizon projektin “Komuna sipas masёs sё qytetarёve”, me qёllim 
qё tё kontribuojё nё pёrfshirjen aktive tё qytetarёve nё pёrgatitjen dhe krijimin e politikave lokale dhe nё sigurimin 
e shёrbimeve cilёsore komunale. Nё kuadёr tё projektit ёshtё parashikuar themelimi i njё Qendre tё komunitetit, 
e cila do tё sigurojё ndihmё ligjore dhe administrative pёr qytetarёt nё komunё; arsim joformal pёr tё rinjtё dhe tё 
moshuarit; dhe mbёshtetje pёr iniciativat rinore, qytetare dhe kulturore. Angazhimi i koordinatorёvve nё Qendrёn 
e komunitetit ёshtё pёr njё periudhё tё caktuar kohore prej 4 muaj (deri nё dhjetor tё vitit 2014, me mundёsi pёr 
vazhdim nё faza deri nё dhjetor tё vitit 2015, gjegjёsisht 2016 dhe 2017.

Kandidatёt duhet tё pёrmbushin kushtet si vijon: 
Kushtet e pёrgjithshme:

- Shtetas i Republikёs sё Maqedonisё;
- Me arsim tё lartё;
- Minimum 2 vite angazhim / eksperiencё pune nё organizatat joqeveritare;
- Njohje aktive e gjuhёs angleze (tё folur dhe tё shkruar);
- Njohje e shkёlqyeshme e punёs me kompjuter (Microsoft Ёord, Excel, Poёer Point, Internet); 
- E rekomandueshme ёshtё edhe njohja aktive e tё gjitha gjuhёve zyrtare nё komunitetin lokal; 
- Njohja e punёs dhe kompetencave tё njёsive tё vetёqeverisjes lokale; njohje e mirё e procesit tё 

decentralizimit si edhe njohja e fondeve evropiane do tё llogaritet si pёrparёsi.

Kushtet e veçanta:

- Njohja e politikave, strategjive dhe kornizёs ligjore kombёtare lidhur me decentralizimin, vetёqeverisja 
lokale dhe pjesёmarrja aktive qytetare nё jetёn e komunitetit;

- Aftёsi dhe shkathtёsi pёr punё individuale dhe ekipore; 
- Person dinamik, ambicioz dhe me vetёiniciativё me shkathtёsi tё shkёlqyeshme komunikimi.

Dokumentet e nevojshme pёr paraqitje:

1. Biografi tё shkurtёr (CV) me foto dhe kontakt informata, me theks tё veçantё nё eksperiencёn dhe punёn nё 
projektet nё sferёn e vetёqeverisjes lokale dhe pjesёmarrjes qytetare;

2. Letёr pёr motivim (kandidatёt nё maksimum njё faqe duhet tё shpalosin arsyet/ motivet e tyre pёr paraqitje);
3. Dёshmi pёr pёrfundimin e arsimit tё lartё (fotokopje); dhe
4. Materiale tё tjera tё cilat mendoni se do tё kontribuojnё pёr vlerёsim mё tё mirё tё paraqitjes (p.sh. 

rekomandime prej angazhimeve paraprake nё punё).

Do tё shqyrtohen vetёm kёrkesat me dokumentacion tё plotё tё dorёzuar. Komisioni pёr selektim i pёrbёrё prej 
pёrfaqёsuesve tё FShHM dhe komunёs Strugё, do tё realizojё selektimin fillestar tё kandidatёve tё paraqitur tё cilёt 
kanё dorёzuar dokumentacionin e plotё dhe do tё thёrrasё maksimum 15 kandidatё pёr testim. 

Testimi ka pёr qёllim tё bёjё vlerёsimin e nivelit tё njohurisё tё organizimit dhe kompetencave tё vetёqeverisjes 
lokale, shkathtёsitё kompjuterike dhe njohjen e gjuhёs angleze. Ata kandidatё tё cilёt do tё fitojnё minimum 60 
pikё prej 100 tё mundshme do tё thirren shtesё na intervistё. Gjatё selektimin tё kandidatёve do tё mbahet llogari 
pёr baraspeshёn etnike dhe gjinore tё kandidatёve. Testimi i intervistave do tё realizohet midis 1 dhe 10 shtatorit 
tё vitit 2014, pёr tё cilёn kandidatёt do tё informohen nё kohё. Kandidatёt e zgjedhur duhet tё jenё nё gjendje tё 
fillojnё me punё nё 15 shtator tё vitit 2014.

Dokumentat e aplikimit (nё gjuhёn maqedonase) dhe dёshmitё pёr pёrmbushjen e kushteve tё lartpёrmendura 
kandidatёt duhet t’i dorёzojnё vetёm mё postё tё rekomanduar nё adresёn vijuese: 

Fondacioni Shoqёria e hapur - Maqedoni 

Projekti “Komuna sipas masёs sё qytetarёve” (me theks: Konkursi pёr koordinatorё nё Qendrёn e komuniteteve nё 
komunёn Strugё)

Bul. Jane Sandanski nr. 111, f.p. 378, 1000 Shkup 

Konkursi zgjat deri nё 15 gusht (e premte) 2014. 

Ju lutemi pa thirrje telefonike. Pёr zgjedhjen do tё lajmёrohen vetёm kandidatёt tё cilёt do tё thirren nё testim. 
Fletёparaqitjet nё konkurs nuk do t’ju kthehen kandidatёve. 

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) во рамките на 
проектот „Општина по мерка на граѓаните“ објавува

КОНКУРС

за ангажирање на 4 (четири) координатори за реализација на проектните активности 
во Центарот на заедницата во општина Струга

ФООМ во соработка со Општина Струга го спроведува проектот „Општина по мерка на граѓаните“, со цел 
да придонесe во активно вклучување на граѓаните во подготовката и носењето на локалните политики и во 
обезбедувањето квалитетни општински услуги. Во рамките на проектот предвидено е формирање на Центар 
на заедницата, кој ќе обезбеди правна и административна помош за граѓаните во општината; неформално 
образование за младите и возрасните; и поддршка на младински, граѓански и културни иницијативи. 
Ангажманот на координаторите во Центарот на заедницата е на определено работно време од 4 месеци (до 
декември 2014 год.), со можност за етапно продолжување до декември 2015 год., односно 2016 и 2017 год.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
Општи услови:

- Државјанин на Република Македонија;
- Стекнато високо образование;
- Минимум 2 години ангажман / работно искуство во невладини организации;
- Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување);
- Одлично познавање на работа со компјутери (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet);
- Препорачливо е активно познавање на сите официјални јазици во локалната заедница; 
- Познавање на работата и надлежностите на единиците на локалната самоуправа; добро разбирање на 

процесот на децентрализација како и познавање на европските фондови ќе се смета за предност.

Посебни услови:

- Познавање на националните политики, стратегии и законска рамка поврзани со децентрализацијата, 
локалната самоуправа и активното граѓанско учество во животот на заедницата;

- Способност и вештини за индивидуална и тимска работа; 
- Динамична, амбициозна и самоиницијативна личност со одлични комуникациски вештини.

Потребни документи за пријавување:

1. Кратка биографија (CV) со фотографија и контакт податоци, со акцент на искуството и работата на 
проекти од областа на локалната самоуправа и граѓанското учество;

2. Писмо за мотивација (кандидатите на максимум една страница треба да ги образложат своите причини/
мотиви за пријавување);

3. Доказ за завршено високо образование (фотокопија); и
4. Други материјали кои сметате дека ќе придонесат за подобра оцена на пријавата (на пр. препораки од 

претходни работни ангажмани).

Ќе бидат разгледувани само барањата со приложена комплетна документација. Комисијата за избор составена 
од претставници на ФООМ и општина Струга, ќе направи првична селекција на пријавените кандидати кои 
доставиле комплетна документација, и ќе повика максимум 15 кандидати на тестирање. 

Тестирањето има за цел да направи проценка на нивото на познавање на организацијата и надлежностите на 
локалната самоуправа, компјутерски вештини и познавањето на англискиот јазик. Оние кандидати кои ќе освојат 
минимум 60 поени од вкупно 100 ќе бидат дополнително повикани на интервју. При селекцијата на кандидатите 
ќе се води сметка за етничкиот и родовиот баланс на кандидатите. Тестирањето и интервјуата ќе се случат во 
периодот помеѓу 1 и 10 септември 2014 година, за што селектираните кандидати ќе бидат навремено информирани. 
Избраните кандидати треба да бидат во состојба да започнат со работа на 15 септември 2014 година.

Документите за пријавување (на македонски јазик) и доказите за исполнување на горенаведените услови 
кандидатите треба да ги достават исклучиво по препорачана пошта на следната адреса: 

Фондација Отворено општество - Македонија 

Проект „Општина по мерка на граѓаните“ (со назнака: За конкурс за координатори во Центарот на заедницата 
во општина Струга)

Бул. Јане Сандански бр. 111, п. фах 378, 1000 Скопје

Конкурсот трае до 15 август (петок) 2014. 

Ве молиме да нема телефонски јавувања. За изборот ќе бидат известени само кандидатите кои ќе бидат 
повикани на тестирање. Пријавите на конкурсот нема да бидат вратени на кандидатите. 


