
Оглас за ангажирање локални проектни консултанти 
како поддршка на Јавната установа Национален парк - Пелистер, со улога на 

партнер во проектот  
„Авантура преку границите“ со акроним – advenTOUR  

кој се спроведува во рамките на 
 

INTERREG ИПА Програмата за прекугранична соработка  
Грција - Република Северна Македонија, 2014-2020 

 
 

Проектот потпаѓа под силната препорака на комуникацискиот документ на Комисијата 
на Европска Унија во услови на „Ковид-19“ за промовирање на локалниот туризам и 
стратегијата за туризам на ЕУ за диверзификација на туристичките искуства преку 
кофинансирање на развојот на одржливи транснационални туристички производи кои 
можат да придонесат за раст на туризмот. 

Со чинот на потпишување на договорот за субвенционирање, проектот ќе започне со 
реализација во партнерство со три субјекти каде носител на проектот (LB1) е Y.M.C.A 
од Грција додека останати партнери се G.N.TO од Грција (PB2), и ЈП ‘’Национален Парк 
– Пелистер’’ од Република Северна Македонија (PB3).. 

Проектот е ко-финансиран од Европска Унија и од Националните фондови на земјите 
учеснички на ИНТЕРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка Грција - 
Република Северна Македонија 2014-2020. 

 

За да го поттикне спроведувањето на своите цели,ЈП  Национален Парк -Пелистер кое 
е со седиште во Битола (PB3) моментално објавува  

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С 

за ангажирање консултанти (физички лица) за следните отворени позиции во проектот: 

- 1 (еден) Раководител за финансии 

- 1 (еден)  Помошник за комуникација 

Oпис на работни задачи (TOR) можете да ги најдете подолу на овој оглас. 

 

Краен рок за пријавување: 10 дена од денот на објавување. 

 

Заинтересираните кандидати се замолуваат да го официјализираат својот интерес со 
испраќање писмо за апликација и ажурирана биографија на Еуропас (и двата док. во pdf 
формат) пред горенаведениот рок, на адреса: sukriuosman@gmail.com  

 

Во писмото треба да наведете за која позиција се пријавувате и воедно треба да содржи 
ваша експицитна изјава во која изразувате согласност за третманот на вашите лични 
податоци од ЈП Национален Парк - Пелистер кои ќе се користат исклучиво за целите на 
овој процес на селекција. 

Сите апликации ќе се третираат доверливо и со почитување на приватноста на 
кандидатот. 

Апликациите кои нема да го испочитуваат рокот ќе бидат исклучени. Апликантите ќе 
добијат потврда за прием во рок од 36 часа од поднесената апликација и дополнително 
ќе бидат информирани за постапката. Постапката за селекција може да се спроведе со 
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вклучување на состанок преку ZOOM платформа со Комисијата за избор кој го 
сочинуваат членови на Комисија за селекција на кандидати од ЈП Национален Парк - 
Пелистер. Исходот од процесот на селекцијата е неоспорен. 

Јавната установа Национален парк – Пелистер ги зема предвид општите принципи за 
еднакви можности за сите. 

Нашата највисока цел е да создадеме безбедна, инклузивна и наградувачка средина 
каде што секој ќе може да го приведе целото свое јас на работа и да напредува. 
Посветени сме на градење различни тимови и силно ги охрабруваме луѓето од 
недоволно застапените групи, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на еднакви можности 
за мажите и жените, ЛГДП+ поединците, лицата со посебни потреби, припадниците на 
етничките малцинства - жители родени во Северна Македонија,. да аплицираат. 

Соработникот е работодавач со еднакви можности. Апликантите нема да бидат 
дискриминирани поради раса, боја, вера, пол, сексуална ориентација, родов идентитет, 
изразување на пол, возраст, религија, национално потекло, статус на државјанство, 
инвалидитет, потекло, брачен статус, медицинска состојба или која било заштитена 
категорија забранета според локални, национални или закони на ЕУ. 

 

За повеќе информации: Осман Шукриу,: sukriuosman@gmail.com 

 

 

 

mailto:sukriuosman@gmail.com

