ГРАД СКОПЈЕ
За реализација на активностите од проектот „Оџачари за чисти печки и чист
воздух во Скопје“ предвидени во договорот за имплементација на проектот од
21.01.2020 година и анекс договор кон основниот договор за имплементација на
проектот од 17.02.2020 година, склучен со Град Нирнберг, Град Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за избор на кандидати за посетување на бесплатна настава и обука за
оџачари
1. Краток опис и цели на јавниот повик
Град Скопје спроведува проект “Оџачари за чисти печки и чист воздух во
Скопјe”, кој е финансиран од Министерство за економска соработка и развој на
Сојузна Република Германија и истиот се реализира во соработка со
збратимениот град Нирнберг од Сојузна Република Германија.
Проектот има за цел да обезбеди контрола на загадувањето на воздухот во Град
Скопје преку кој ќе обезбедат услови за одржување на бесплатна настава и обука
за оџачари.
Наставата и обуката за оџачари ќе се реализира во период од вкупно 3 (три)
месеци од страна на верификувани спроведувачи за обука на оџачари од СГГУ ГС
„Здравко Цветковски“ во Скопје и истата вклучува теоретска настава и практична
обука за оџачари во реални услови, која ќе се спроведува од страна на
верификувани спроведувачи на обука за оџачари од Скопје, во соработка со
искусни оџачари од Сојузна Република Германија.
Практичната работа за оџачари ќе се реализира во период од 1 (еден) месец, од
кои 2 (две) работни недели пракса во Скопје и 2 (две) работни недели пракса во
Нирнберг, со покриени патни трошоци и трошоци за сместување и храна во СР
Германија.
Кандидатите кои ќе ја завршат теоретската настава, практичната обука и успешно
ќе го положат завршниот испит, ќе се стекнат со сертификат издаден од
верификувана установа за оџачари од Скопје и уникатна можност за започнување
на сопствен бизнис.
2. Општи услови и критериуми
Право на учество на овој јавен повик имаат:
а) Државјани на Република Северна Македонија на возраст од 18 – 50 години;
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б) Жител/ка на Град Скопје чие место на живеење е на подрачјето на Град Скопје
(се однесува на десетте скопски општини Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче
Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари);
в) Завршено најмалку основно образование; и
г) Доказ дека нема здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност
(Лекарско уверени од медицина на трудот).
Предност ќе имаат лицата кои поседуваат претходни знаења, вештини и
компетенции од оваа област, но истите не се задолжителни.
Апликантите треба да ги исполнуваат целите, условите и критериумите што се
дадени во прилог на Јавниот повик објавен на официјалната веб страница на Град
Скопје www.skopje.gov.mk.
Во постапката за избор ќе влезат апликантите кои врз основа на критериумите ќе
обезбедат најмалку 30 бодови, од вкупно 50 бодови.
Бодирањето на апликантите ќе го врши Комисија за спроведување постапка за
избор на кандидати за посетување на бесплатна настава и обука за оџачари,
формирана од страна на Градоначалникот на Град Скопје, во соработка со
верификувани спроведувачи за обука на оџачари од СГГУ ГС "Здравко
Цветковски" од Скопје.
Бодовни критериуми за успех во образованието:
a) одличен успех со 5.00

30 бодови

б) одличен успех

25 бодови

в) многу добар успех

20 бодови

г) добар успех

15 бодови

д) доволен успех

10 бодови

Бодовни критериуми од претходно стекнато искуство во вршење на оџачарски
услуги- 20 бодови.
По изборот на кандидати се склучува договор за посетување на бесплатна
настава и обука за оџачари, со што се утврдуваат правата и обврските на
избраниот кандидат и Град Скопје.
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Доколку има повеќе кандидати со ист број бодови, Комисијата го задржува
правото да побара и дополнителна потребна документација.
Во случај на ист број на бодови, предност ќе има апликантот кој има освоено
повеќе бодови за успехот во образованието (просек на оценките во
свидетелството за завршено образование).
Доколку, не се исполни квотата со бројот на избраните кандидати, бројот на
избрани кандидати се дополнува редоследно од ранг листата на останатите
апликанти кои освоиле најмалку 50 бодови.
Оценувањето на кандидатите и издавањето на сертификатите ќе го извршат
верификувани спроведувачи за обука на оџачари од СГГУ ГС "Здравко
Цветковски" од Скопје.
Финансиските средства наменети за посетување на бесплатна настава и обука за
оџачари, се обезбедени од Буџетот на проектот „Оџачари за чисти печки и чист
воздух во Скопје“.
3. Начин на пријавување/аплицирање и задолжителна документација
Пријавувањето на јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава
што може да се подигне од архивата на Градот Скопје (барака 16) или да се
преземе од официјалната веб страна на Град Скопје www.skopje.gov.mk
Апликантите, во прилог на пријавата задолжително треба да ги достават и
следните документи:
1. Кратка биографија;
2. Лична карта (на увид);
3. Доказ за завршено основно образование и/или доказ за завршено средно
образование;
4. Потврда од работодавач за стекнато искуство во вршење на оџачарски
услуги (во оригинал);
5. Лекарско уверение од медицина на трудот со кое ќе докаже дека нема
здравствени контраиндикации за обавување на оваа дејност. Лекарското
уверение треба да докаже дека кандидатот има здрав костозглобен систем,
здрав крвоток и добар респираторен систем, добра кондиција и општа
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спретност на телото и рацете, добри моторички вештини, уреден центар за
рамнотежа и јасно видно поле. Исто така, во прилог на лекарското уверение
потребно е да се достави и потврда од психолошко тестирање за
докажување на способност за работа на височина. (во оригинал) ; и
6. Пријава/Апликацијa (своерачно потпишана).
4. Рок и начин на доставување на пријавите/апликациите
Јавниот повик трае 10 календарски дена од денот на објавувањето на веб
страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk
Јавниот повик се објавува од 30.08.2022 година и трае до 08.09.2022 година.
Пријавите/апликациите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на
адреса бул. Илинден бр. 82, 1000 Скопје или во Архивата на Градот Скопје
(барака 16), најдоцна до 09.09.2022 година до 15:00 часот со назнака: за „Јавен
повик за избор на кандидати за посетување на бесплатна настава и обука за
оџачари“.
Пријавите/апликациите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без
означување на апликантот кој ја поднесува пријавата.
Сите кандидати кои имаат поднесено уредна пријава/апликација за посетување на
бесплатна настава и обука за оџачари, најдоцна во рок од 7 (седум) работни
денови по завршување на јавниот повик, од страна на Kомисијата ќе бидат
известени дали ги исполнуваат условите од јавниот повик.
За утврдување на исполнувањето на општите услови и критериумите од точка 2
на Јавниот повик, Градоначалникот на Град Скопје формира Комисија за
спроведување на јавниот повик за посетување на бесплатна настава и обука за
оџачари (во понатамошниот текст: Комисија).
Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата носи решение за
усвојување на пријавата/апликацијата за посетување на бесплатна настава и
обука за оџачари, на барателите кои исполнуваат условите од точка 2 на овој
Јавен повик.
Во случај да не се усвои доставената пријава/апликација, поради доставување на
нецелосна или неуредна апликација, или доколку барателот не ги исполнува
условите од точка 2 на Јавниот повик, Град Скопје со известување ќе го извести
апликантот, за причините поради кои пријавата/апликацијата не е усвоена.
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НАПОМЕНА: Неуредните пријави/апликации што не се доставени на начин како
што се бара во јавниот повик, односно, содржат нецелосни податоци и
некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во
наведениот рок, нема да се разгледуваат.
ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ГРАД СКОПЈЕ
Данела Арсовска
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