
Согласно Програмата за aктивностите на Општина Струмица во областа на 
Локалниот економски развој и  Туризмот за 2022 година, G1 Програма: Поддршка на ЛЕР –
Активност бр 3  Реализација на активности од Локалниот акциски план за вработување 
(ЛАПВ 2021- 2026), во рамките на функционирањето и работата на Локалниот економско 
социјален совет (ЛЕСС) на Општина Струмица ,  Општина Струмица објавува

Јавен повик
за избор на Консултант  

Цел на јавниот повик
Целта на Јавниот повик е општината да избере Стручно лице (Консултант), кој ќе понуди 

соодветено решение ( разработена детална методологија со план за реализација) на   Активноста 
бр 3 -Реализација на приоритет од   ЛАПВ 2021-2026 година,  насловен како „ Кариерно 
советување“, како дел од G1 Програма: Подршка на  ЛЕР кој Општина Струмица ќе го 
спроведува во локалната заедница како пилот проект 2022/2023 година.

Пилот проектот е приоритет произлезен од заклучоците од функционирањето и работата 
на Локалниот економско социјален совет при општина Струмица (ЛЕСС) кој го протежира 
трипартитниот социјален дијалог на локално ниво за 2022 година.  

Предмет на јавниот повик
Општина Струмица има потреба од стручно лице кое во рамките на својата експертиза во 

областа на кариерното советување како партнер на Општина Струмица ќе се вклучи во процесот 
на  реализацијата на  Пилот проект, односно приоритет  произлезен од заклучоците од 
функционирањето и работата на Локалниот економско социјален совет при општина Струмица 
(ЛЕСС),  заради Реализација на Активноста  број 3, дел од G1 Програмата: Подршка на  ЛЕР со 
цел  да влијаеме врз намалувањето на дискрапанцата помеѓу понудата и побарувачката на 
пазарот на труд или амортизација на реалниот  проблем со недостиг на соодветен кадар 
согласно потребите на бизнис секторот на локално ниво и започнеме со промена на таквите 
алармантни состојби.

 

Услови за учество на Јавниот повик

На Јавниот повик можат да учествуваат признаени и докажани стручни лица со високо 
ниво на експертиза во таа област, потврдена со  официјални признанија од домашни и 
меѓународни институции и организации.

Покарај пријавата поткрепена со биографија(CV), кандидатите кои се јавуваат на Јавниот 
повик во прилог на истата треба да достават и целосно детално разработена методологија и план за
спроведување на процесот со опис на поединечни активности и  буџетски линии(трошоци) кои ја 
затвараат реализација на целата активност, како идејно решение за период  декември 2022-март 
2023 година .



Методологијата и планот треба да бидат содржајни со опфат на 20 млади лица кои се во 
процес на дефинирање на нивното образование и избор на  нивно идно занимање или професија во
рамките на :

  I. Запознавање со т.н. кластери на занимања - национална класификација на занимања – 
опис на занимања, работни задачи, потребно образование, начин за стекнување на знаење и 
вештини потребни за извршување на работни задачи за одделни кластери на занимања усогласени 
согласно потребата на локално ниво.

II. Одредување тн. кластери на занимања врз основа на интересите, вредностите и 
карактеристиките на личноста

III. Зајакнување на самодовербата при изборот на идно образование и поддршка во 
носењето информирана одлука

IV. Изработка на кариерен план за сите вклучени кандидати во процесот.

Реализацијата на активноста треба да опфаќа период од четири месеци (декември 
2022 – март 2023 година).

Со избраниот кандидат-Консултантот,  чија пријава ќе биде оценета како 
најприфатлива од страна на Комисијата за реализација на Јавниот повик, по донесенето 
Решение од Градоначалникот за прифаќање на пријавата ќе се потпише Договор за 
партнерска соработка. 

Напомена: Општина Струмица за таа цел од Буџетот на општина Струмица за 2022 година 
во Програмата за Aктивностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски 
развој и  Туризмот за 2022 година, G1 Програма за поддршка на  ЛЕР има планирано 
финансиски средства во висина од 220.000,00 денари кои во целост ги става на располагање 
на потребата. 

Потребни документи за учество на Јавниот повик

1.Образец за пријава;
2. Лична биографија (CV) со докази и признанија од домашни и меѓународни институции и

организации во бараната област;
3. Методологија со план за реализација  како  идејно решение за реализација на 

активноста; 



Начин на достава на пријавата – со понудата (идејното решение)

Пополнетите  апликации   со  целосната  задолжителна  документација  наведени  во  „Потребните
документи за учество во јавниот повик“ ,  мора да се поднесат  како „пакет“ во  два (2) целосно
идентични  печатени   примероци,  потпишани  од  кандидатот(пријавителот)  и  една
електронска копија (на CD или USB) лично во  општинска архива на ЛЕР во запечатен плик на
кој е назначено дека е за јавниот повик, во работни денови (понеделник до петок), помеѓу 08:00 и
16:00 часот, или по пошта на следната адреса:

Општина Струмица
Улица: Благој Јанков Мучето бр. 37; Дом на АРМ

Поштенски број: 2400 Струмица

Крајниот рок за  поднесување на апликациите-  понудите  е   последниот ден сметан и денот на
објавување на Јавниот повик за 2022 година  на општинската веб страница, односно (15 дена од
денот на објавувањето, вклучително и денот на објавувањето).

Апликациите  кои  ќе  пристигнат  по  зададениот  рок  ќе  бидат  разгледани  само  доколку  на
поштенскиот печат стои датум на испраќање кој е пред официјалниот краен рок. 

Апликациите кои ќе бидат испратени на друг начин ( е-маил) или кои ќе бидат испорачани 
на друга адреса нема да бидат земени предвид. 

На надворешната страна на пликот мора да стои називот на јавниот повик, 

Општината ќе води евиденција за сите примени предлог проекти и ќе издаде релевантна 
потврда за прием.

Други важни информации

За времетраењето на Јавниот повик, подносителите можат да поставуваат прашања до 
одговорното лице (Раководителот на Одделението за ЛЕР, Тони Милушев на маил адреса 
t  oni.milusev@strumica.gov.mk, .во рок од 5 дена по објавувањето на Јавниот повик. 

Напомена!
Примената документација  не се враќа!

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Костадин Костадинов

mailto:toni.milusev@strumica.gov.mk


Образец за пријава
Име и презиме 
Матичен број
Образование
Трансакциска сметка  (се доставува 
дополнително ) по потпишувањето на  
договорот
Контакт телефон и е-пошта

Место и дата,

Апликант:
           М.П Потпис: 

Напомена: 
Пополнетиот и потпишан образец заначи потврда дека наведените податоци се 

точни.


