
Македонско научно друштво – Битола објавува: 

ЈАВЕН  ОГЛАС за 

Избор на менаџер-администратор  за менаџирање и администрирање на проектот „Plan 

Doiran” кој се реализира во рамки на Интеррег ИПА Програмата за прекугранична соработка 

меѓу Република Грција и  Република Македонија 2014  -2020, и во периодот од 01.12.2018 до 

30.09.2020 година. 

Работните задачи вклучуваат административно и финансиско менаџирање и администрирање 

на проектот „Plan Doiran” и се опишани во прилогот 4. JOB version final approved.xlsx, ставка 

Staff costs за Македонското научно друштво (PP4). Комплетниот проект „Plan Doiran” е опишан 

во прилогот 3. AF Plan Doiran_final approved.xlsm 

Избраниот администратор ќе биде ангажиран врз принципот Договор на за повремено и 

приврмено извршување на работи и работни задачи согласно спецификацијата на работните 

задачи во прилогот 4. JOB version final approved.xlsx, ставка Staff costs за Македонското научно 

друштво (PP4) и законската регулатива во Република Македонија. Работните обврски се 

реализираат во просториите на МНД-Битола или на терен. По потреба ангажираното лице, а за 

потребите на проектот, ќе врши и патувања во државата и странство. 

Избраниот администратор потпише Договор на дело и ќе добие надомест за вложениот труд и 

ангажман согласно буџетот специфициран во прилогот 4. JOB version final approved.xlsx, ставка 

Staff costs за Македонското научно друштво (PP4) за периодот од денот на ангажманот до 

30.09.2020 година. 

Услови за учество на Јавниот Оглас: 

1.Завршено високо образование, најмалку 240 ЕКТС бодови. Област општествени науки. 

2.Познавање на англиски, француски и италијански јазик. (задолжителен прилог на диплома, 

уверение или соодветен сертификат) 

3.Комуникациски, административни, технички и информатички способности 

4.Поседување возачка дозвола за управување со патничко моторно возило. 

5.Потврда за претходен ангажман во јавен и/или приватен сектор, кој според проценка на 

кандидатот е во личен прилог за јавно објавениот оглас. 

Јавниот оглас е објавен на официјалната веб страница – портал на МНД-Битола. 

Јавниот оглас трае 5 работни денови, во периодот од 26.11.2018 до 30.11.2018 г. 

Документацијата за учество во јавниот оглас се доставува само преку електронска пошта 

mss.bitola@gmail.com заклучно со 30.11.2018 г. до 24.00 часот. 

Одлучувањето и изборот по јавниот оглас ќе го изврши комисија на МНД-Битола. 

mailto:mss.bitola@gmail.com


Кандидатурите на кандидатите кои не ги исполнуваат условите 1, 2 и 4 од огласот НЕМА да 

бидат разгледувани. 

Комисијата го задржува правото да изврши интервјуирање на кандидатите за проверка на 

способностите посочени во огласот. 

Сите кандидати ќе бидат известени со одлуката на Комисијата и избраниот кандидат со право 

на жалба на донесената одлука. 

 

 

Битола. 26. 11. 2018 година 


