
Република Македонија
Министерство за економија

Министерството за економија, врз основа на Законот за волонтерство (“Службен весник на Република Македонија” бр.85/2007 и 161/2008)
и Програмата за волонтирање во Министерството за економија  за 2012  година, има потреба од ангажирање на волонтери,  поради што објавува 

ЈАВЕН ПОВИK
за аплицирање на кандидати за волонтирање во Министерството за економија

Се повикуваат сите заинтересирани кандидати – дипломирани економис-
ти, дипломирани правници, дипломирани информатичари, дипломирани
машински или електро инженери и дипломирани менаџери по туризам и
угостителство, да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се органи-
зира волонтерска работа во Министерството за економија и Државниот па-
зарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија, и тоа:

Министерство за економија:
- Сектор за туризам и угостителство - дипломиран менаџер по туризам

и угостителство – 1 (еден) волонтер;
- Сектор за индустриска политика – дипломиран економист 1 (еден) во-

лонтер и дипломиран машински или електро инженер 1 (еден) волонтер; 
- Сектор за поттикнување на инвестиции и општествена одговор-

ност – дипломиран економист 2 (два) волонтери  и 

Државен пазарен инспекторат, орган во состав на Министерство-
то за економија:

- Сектор за општи работи - дипломиран правник 1 (еден) волонтер и
дипломиран  инженер по информатика 1 (еден) волонтер и

- Сектор за инспекциски надзор и други работи - дипломиран прав-
ник 1 (еден) волонтер.

Волонтерската работа ќе се извршува во времетраење од најмногу 6
(шест)  месеци.

Волонтерската работа ќе се извршува во секој сектор како што е обја-
вено и тоа во Скопје во просториите на Министерството за економија и на
Државниот пазарен инспекторат - Скопје..

За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани кандидати кои сакаат
да аплицираат за волонтирање, да приложат уредна документација  која
треба да содржи:

- мотивационо писмо (да се наведе за кое место се аплицира и причини-
те за волонтирање);

- кратка биографија со податоци за контакт (телефонски број и адреса на
живеење);

- доказ за завршено високо образование и тоа:
- за кандидатите од алинеја 1 - Факултет за туризам и угостителство - диплома или

уверение од кое може да се утврди просечната оценка на кандидатот (копие);
- за кандидатите од алинеја 2 – Економски, Машински факултет или

Електро – технички факултет - диплома или уверение од кое може да се
утврди просечната оценка на кандидатот(копие); 

- за кандидатите од алинеја 3 - Економски факултет - диплома или увере-
ние од кое може да се утврди просечната оценка на кандидатот (копие);

- за кандидатите од алинеја 4 – Правен факултет и Факултет од областа
на информатиката - диплома или уверение од кое може да се утврди
просечната оценка на кандидатот (коипие); и

- за кандидатите од алинеја 5 – Правен факултет - диплома или уверение
од кое може да се утврди просечната оценка на кандидатот(копие).

Kандидатите потребните документи да ги достават на следнава адреса:

Министерство за економија
Сектор за управување со човечки ресурси

Ул. “Јуриј Гагарин” бр. 15
1000 Скопје

Со назнака “за Јавен повик за аплицирање на кандидати за
волонтирање во Министерството за економија”

или директно во писарницата на Министерството за економија што се нао-
ѓа на ул. “Јуриј Гагарин” бр. 15 (бивша зграда на “Бетон”), во Скопје.

Рок за доставувањето на документи е 5 (пет) дена од денот на објавува-
њето на јавниот повик.

По истекот на рокот за доставување на документи, сите кандидати кои во рок
доставиле уредна докумантација ќе бидат повикани на интервју во просториите
на Министерството за економија – Сектор за управување со човечки ресурси.

ОГЛАС 
број 03-12812/1 за второ јавно наддавање за продажба на недвижни ствари

Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува дека на 30 и 31 јули и на
1 август 2012 година во подрачните служби (во натамошниот текст - ПС) ќе врши
продажба по пат на усно јавно наддавање на следните недвижни ствари: 

Недвижните ствари ќе се продадат на наддавачот кој ќе понуди највисока цена.
Kупувачот е должен да ја плати цената во рок од 10 дена по денот на наддавањето.

Недвижните ствари се продаваат во правна и фактичка состојба во која се наоѓаат

по принцип видено - купено без право на дополнителни приговори за недостатоци. 
Сите обврски кои произлегуваат од продажбата (даноци и други задолжителни

давачки) паѓаат на товар на купувачот.             

Повеќе детали за имотот предмет на продажба од овој оглас се објавени на интернет
страницата на Фондот - www.fzo.org.mk во делот насловен Продажба на имот на Фондот.

За дополнителни податоци и разгледување на објектот под реден број 1 заинтере-
сираните може да се обратат на Николина Симјановска, ФЗОМ Подрачна служба Него-
тино, (043/360116 , 071/372018, nikolinas@fzo.org.mk). 

За дополнителни податоци и разгледување на објектите под реден број 2 и 3 заин-
тересираните може да се обратат на Драгица Петровска, ФЗОМ Подрачна служба Kру-
шево (048/477840, 071/372016,  dragicap@fzo.org.mk). 

За дополнителни податоци и разгледување на објектите под редните броеви 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12 заинтересираните може да се обратат на Виолета Жежоска, Подрач-
на служба Прилеп (048/427344, 071/372020, violetaz@fzo.org.mk).

Заинтересираните за учество на одделно наддавање, најдоцна пред неговиот почеток
треба да презентираат доказ за уплатена гаранција во висина од 10% од почетната цена. 

Гаранцијата треба да се уплати на следната сметка:

Трезорска сметка:
100000000063095
НБРМ
Сметка на буџетски корисник:
660026001166012
Приходна шифра 725939 програма 00

Без презентиран доказ за уплатена гаранција не може да се учествува во наддавањето.
Лице кое има законско право на првенствено купување на недвижност предмет на

наддавањето има првенство пред најповолниот понудувач ако веднаш по заклучување-
то на наддавањето изјави дека недвижноста ја купува под исти услови.

ФЗОМ е институција од јавен карактер и нуди нова можност 

за проверка на Вашето осигурување и матични лекари на следната 

интернет адреса:   http://moeosiguruvanje.fzo.org.mk


