ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ
Број: 981 / 1
26. 04. 2022 година
С К О П Ј Е

Врз основа на член 26 од Стаутот на Железници на Република Северна Македонија Транспорт
АД - Скопје (во понатамошниот текст како ЖРСМТ), а согласно одредбите од Законот за
сигурност во железничкиот систем и Правилникот за компетенции, стручно оспособување и
план и програма за стручно оспособување број 815/1-2 од 30.06.2011 година, како и Одлуката
број 461/1- 1 од 23.02.2022 година на Управниот Одбор на ЖРСМТ го објавувам следниот

ЈАВЕН ПОВИК
за стручно оспособување на Машиновозачи

1.За пријавување и избор на 20(дваесет) кандидати за стручно оспособување за општа
професионална способност за Машиновозачи, согласно Правилникот за компетенции, стручно
оспособување и план и програма за стручно оспособување број 815/1-2 од 30.06.2011 година и
Системот за сигурносно управување во железничкиот систем на ЖРСМТ број 151/1-1 од
16.01.2020 година.
2.На овој јавен повик за стручно оспособување на Машиновозачи, можат да се пријават и
изберат само Кандидатите што ќе ги исполнуваат следните услови:
2.1.Согласно член 28 од Законот за сигурност во железничкиот систем да имаат стекнато
средно стручно образование - сообраќајна струка, образовен профил - машиновозач на дизел
и електро влечни средства;
2.2.Да имаат наполнето 18 години возраст и да не се постари од 30 години;
2.3.Да имаат место на живеење во Скопје со околина, Гевгелија со околина или Битола со
околина, што се утврдува со достава на важечка лична карта или пасош;
2.4.Да ги исполнуваат посебните здравствени услови за Машиновозач;
2.4.1.Здравствените услови се утврдени во Правилникот за формата и содржината на
образецот на барањето за утврдување на физичката и психолошката способност, начинот на
нивното утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на
Машиновозач (Службен весник на РМ број 136/13);
2.4.2.Здравствената состојба на Кандидатот ќе биде утврдена со здравствен преглед пред
склучување на Договор за стручно оспособување за Машиновозач;
2.4.3.Здравствениот преглед ќе го изврши определена здравствена установа од ЖРСМТ;
2.4.4.Здравствен преглед ќе извршат само оние Кандидати, кои ќе бидат претходно и
соодветно известени од ЖРСМТ за здравствената установа, за терминот т.е. каде и кога ќе се
изврши предметниот здравствен преглед по овој Јавен повик;
Кој Кандидат ќе биде упатен на здравствен преглед одлучува исклучиво ЖРСМТ;
2.4.5.Трошокот за здравствениот преглед, условно го сноси т.е. го авансира ЖРСМТ;
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2.5.Да достави Изјава заверена на Нотар, со која се обврзува дека редовно ќе ја посетува
обуката т.е. стручно оспособување и до колку не го заврши т.е. не го положи испитот ќе ги
надомести сите трошоците на ЖРСМТ. Исто така со Изјавата заверена на нотар, Кандидатот
превзема обврска да ги надомести трошоците за здравствениот преглед утврдени во точка
2.4. од овој Јавен повик, како и дека ќе го исплати износот т.е. надоместокот утврден со
Одлуките цитирани во точка 6 од овој Јавен повик. Нотарските трошоци за нотарска заверка на
оваа Изјава во целост ги сноси Кандидатот. Текстот на Изјавата ќе биде составен исклучиво од
Стручните служби на ЖРСМТ;
2.6.Да потпише со ЖРСМТ, Договор за стручно оспособување за Машиновозач.
3.Кандидати на овој Јавен повик можат да бидат лица вработени во ЖРСМТ, како и лица кои
не се вработени во ЖРСМТ.
4.На Вработените лица во ЖРСМТ кои ќе склучат Договор согласно овој Јавен повик, во
рамките на можностите ќе им биде прилагодено работното време на начин и под услови со
цел да можат во целост да ја посетуваат обуката - стручното оспособување за Машиновозач.
Времето што ќе го поминат на обука - стручно оспособување за машиновозач не им се
засметува во работното време. (Одредбите од Колективниот договор од член 117 и 118, за овој
Јавен повик нема да се применуваат).
5.Кандидатите што склучиле Договор за стручно оспсобување и по претходно поднесено
нивно писмено барање преку Архивата во ЖРСМТ, а кои се со место на живеење надвор од
Скопје, ЖРСМТ ќе им обезбеди за времетраењето на стручното оспособување железнички
бесплатен билет П-2, билет за доаѓање и одење од местото на живеење до Скопје и обратно.
6.ЖРСМТ избраните Кандидатите условно (согласно подточка 2.5. од овој Јавен повик) ги
ослободува од плаќање на Надоместокот за обука – стручното оспособување за машиновозач,
кој е утврден во Одлука број 492/1-5 од 27.02.2019 година и Одлука број 492/1-6 од 27.02.2019
година.
7. ЖРСМТ за сите Кандидати кои ќе се стекнат со Дозвола за упрвување со железничко возило
по овој Јавен повик, апсолутно не превзема никаква обврска за нивно прераспоредување на
работното место Машиновозач или пак за вработување во ЖРСМТ или во друг правен субјект.
8.ЖРСМТ не превзема никаква обврска за исплата на надоместок за исхрана, превоз и било
какви други трошоци кон Кандидатите во текот на обуката.
9.Прием на фотокопии од исправите по овој Јавен повик, ќе се врши исклучиво преку Архивата
на ЖРСМТ и тоа во период од 05.05.2022 година до 18.05.2022 година. Архивата на ЖРСМТ
врши прием само на фотокопии од исправи и не врши проверка т.е. нема да укажува на
недостатоците во врска со приложената документација. Непотполните фотокопии - исправи
нема да бидат разгледувани и истите нема да бидат вратени на Кандидатот.
10.Обуката ќе започне на ден 01.06.2022 година и ќе се извршува во Скопје, преку Центарот за
Обука во ЖРСМ Транспорт АД - Скопје, со седиште на Булевар Трета Македонска Бригада, број
66 во Скопје.
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11.Јавниот повик се објавува на сите огласни табли, интернет страницата и во службеното
гласило на ЖРСМТ – Информатор.
12.На интернет страницата ќе биде објавен образецот – Пријава по Јавен повик за стручно
оспособување на Машиновозачи и теркот – Изјава која треба да се завери на Нотар.
13.Кандидатот кон пополнетата и своерачно потпишана во 2 (два) примерока од образецот –
Пријава, преку Архивата на ЖРСМТ доставува исклучиво фотокопии од следните исправи:
-Фотокопија од Лична карта или Пасош на Кандидатот и
-Фотокопија од Доказ за завршено образование на Кандидатот.
НАПОМЕНА: Овие фотокопии - исправи ЖРСМТ нема да ги врати на Кандидатот.
Исто така, ЖРСМТ нема да ги извести неизбраните Кандидати за извршениот избор, по овој
Јавен повик. Кандидатите со потпишување и поднесување на Пријавата по овој Јавен повик,
се согласуваат дека ЖРСМТ има целосно и дискреционо право во однос на изборот и
селекцијата на пријавените Кандидати.
14.По извршената првична селекција од пријавените Кандидати, кои го доставиле своерачно
пополнетиот и потпишаниот образец – Пријава по Јавен повик за стручно оспособување на
Машиновозачи и фотокопиите од исправите наведени во точка 13 од овој Јавен повик, ЖРСМТ
ќе одлучи кои од пријавените Кандидати ќе бидат телефонски или на друг соодветен начин
повикани во рок од 5 (пет) дена од денот на телефонскиот повик, да достават:
- Лична карта или Пасош на Кандидатот (копија заверена на Нотар);
- Доказ за завршено образование (исклучиво копија заверена на Нотар) и
-Изјава заверена на Нотар, согласно точка 2.5. од овој Јавен повик.
НАПОМЕНА: Овие исправи ЖРСМТ нема да ги врати на Кандидатот.

НАПОМЕНА: ЖРСМТ ги задржува сите права за промена, пролонгирање или кратење на сите
термини т.е. рокови од овој Јавен повик.
Овој Јавен повик не подлежи на одредбите од ЗРО.

ЖРСМ Транспорт АД – Скопје
В.Д. Генерален Директор

____________________________
Mubekir Palloshi
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До
ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ
Број: ___________________________
Датум ______________ .2022 година
Булевар Трета македонска бригада,
број 66 во Скопје

П Р И Ј А В А
(Во два примерока)

Од _____________________________________________________________________, со
мобилен телефон број ________________, e-mail адреса _________________________
по Јавниот повик за стручно оспособување на Машиновозачи број 981 / 1 од
26.04.2022 година што е објавен на сите Огласни табли во ЖРСМТ, Интернет
страницата на ЖРСМТ и во Службеното гласило на ЖРСМТ – Информатор и за таа
намена во прилог на оваа Пријава, доставувам:
1. Фотокопија од моја лична карта или пасош и
2. Фотокопија од Доказ за мое завршено средно стручно образование.
Оваа Пријава своерачно ја потпишувам и со тоа потврдувам под морална,
материјална и кривична одговорност дека со овој Образец - Пријава доставувам
точни податоци и аплицирам по погоре цитираниот Јавниот повик за стручно
оспособување на Машиновозачи и дека се согласувам со сите наведени услови во
предметниот Јавен повик.

Своерачно читко напишано Име и Презиме на Кандидатот:_____________________
__________________________________________________________________________.

Своерачeн потпис на Кандидатот:____________________________________________.

