
 

Врз основа на член 4 од Законот за практиканство (“Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

објавува: 

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРАКТИКАНТИ 

ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

БРОЈ 01/2021 

 

Врз основа на член 4 од Законот за практиканство („Службен весник на Република Северна 

Mакедонија“број 98/2019 и 103/21), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

распишува ЈАВЕН оглас за ангажирање на  8 (осум) практиканти во следните организациони 

единици: 

 

- Еден практикант во Сектор за финснсиски прашања, дипломиран или на завршна 

година на студии од областа на економските науки; 

 

- Еден практикант во Сектор за правни работи и јавни набавки, дипломиран или на 

завршна година на студии од областа на правните науки; 

 

- Еден практикант во Сектор за грижа на корисници и комуникација со потенцијални 

корисници во ТИРЗ,  дипломиран или на завршна година на студии од областа на 

економските науки; 

 

- Еден практикант во Сектор за државна помош и контрола на извршување на  

договорите, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните 

науки; 

 



- Еден практикант во Сектор за маркетинг и комуникации, дипломиран или на завршна 

година на студии од областа на маркетинг; 

 

- Еден практикант во Секторот за општи работи, информатика и тековно инвестиционо 

одржување, дипломиран или на завршна година на студии од областа на правните 

науки или јавна управа и администрација; 

 

- Еден практикант во Секторот за планирање, основање, изградба и развој на ТИРЗ, 

дипломиран или на завршна година на студии од областа на градежништво или 

архитектура; 

 

- Еден практикант во Одделение за управување со човечки ресурси, дипломиран или 

на завршна година на студии од областа на правните науки или јавна управа и 

администрација. 

 

Периодот на траење на практикантската работа изнесува три (3) месеци. Работнoто време на 

практикантот е 40 часа неделно (полно работно време). Практикантот има право на 

надоместок за практикантската работа, утврден согласно Законот за практиканство. 

 

Услови кои треба да ги исполнува практикантот: 

 

- Да не е во работен однос; 

- Да не е постар од 34 години; 

- Да има дипломирано или да е студент на завршна година на студии во прв или втор 

циклус; 

- Да поседува добри комуникациски вештини; 

- Да поседува самоиницијативност, одлучност и желба за учење; 

- Да има солидно познавање на англиски јазик; 

- Да има познавање на Microsoft Office пакетот; 

 

Документи за аплицирање: 

 

- Пријава за вршење на практична работа (во прилог на огласот); 

- Пополнет документ за упатување на пракса од образовната институција, испечатен на 

официјалниот меморандум и заверен со потпис и печат на образовната институција за 

оние кандидати кои се на завршни студии; 

- Биографија (CV) на апликантот; 

- Копија од Уверение за завршени студии или доказ за видот на образованието што е 

во тек (копија од индекс); 

 



Што очекуваме од нашите практиканти? 

 

- Одговорен пристап кон задачите и активно учество во процесот на практикантската 

работа, 

- Преземање иницијатива и креативност, 

- Желба за здобивање на практични работни вештини. 

 

Доколку сте во потрага за започнување на кариера во позитивна и динамична атмосфера, со 

можност за зголемување на Вашето знаење и вештини и ако имате интерес да се стекнете со 

знаење од доменот на работата на Дирекција за технолошки индустриски развојни зони, Ве 

повикуваме да се пријавите на јавниот оглас и да испратите Пријава за вршење практична 

работа која заедно со наведените придружни документи е потребно за ја доставите на е-маил 

адресата: hr@fez.gov.mk.  

 

Пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите, ќе бидат повикани на интервју, по што 

ќе се направи финален избор и ќе се потпише Договор за практиканство. 

Огласот трае 5 (пет) дена од денот на објавувањето. 
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