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INFORMACII
Donacija od 20 laptopi za u~enicite od OOU "Risto [uklev"Negorci

ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци доби нови 20 лаптопи за
учениците, донација од младиот брачен пар Благица и Иван
Самаров. Претходно, во ноември, 2020 година, парот Самаров во
Училиштето донираше и 20 таблети. Станува збор за двајца
хуманитарци, по потекло од Македонија, а живеат во Америка.
Благица Самаров, родена Бурова, е поранешен ученик во ООУ
„Ристо Шуклев“- Негорци, а денес успешен лекар. Додека,
нејзиниот маж, Иван Самаров, родум од Радовиш, е сопственик на
фирмата за камиони Carrier One.
Двајцата велат дека алтруизмот како вистинска животна
вредност го стекнале во основните училишта, па својата
благодарност за тоа што денес се луѓе во вистинската смисла на
зборот, ја искажуваат преку овој гест, во време на пандемија, со
донирањето на лаптопи и таблети во училиштата каде што
завршиле основно образование, во Негорци и Радовиш.
Директорката на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци, Жаклина
Линкова, изрази голема благодарност до нејзината поранешна
ученичка и нејзиниот сопруг за нивната солидарност, истакнувајќи:
- Благица и Иван се пример за солидарност во ова временевреме кој треба да го следи секој човек што ги сака детската
насмевка и нивните исполнети срца. Да бидеш хуман, значи да
бидеш човек во вистинска смисла на зборот, вредност која
облагородува, а уште повеќе кога тоа предизвикува радост и среќа
на детското лице. Ние сме горди затоа што нашите поранешни
ученици, денес успешни во својата професија, не го заборавија
Училиштето, каде ги научија вистинските вредности.
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OBJAVI
Objaven oglasot za prijavuvawe reonski popi{uva~i i instruktori

Подготвителните активности за спроведување на Пописот
2021 се интензивираат. По формирањето на Комисиите за
пописни реони, денес (23.02.2021 година) објавен е и огласот за
реонски попишувачи и инструктори.
(<https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/KonkursPopis2021.pdf>)
Општина Гевгелија и општина Дојран заедно формираат
еден пописен реон - реонот 11. За успешно спроведување на
пописот, во нашиот реон ќе бидат ангажирани 88 реонски
попишувачи и 9 реонски инструктори.
Сите заинтересирани кандидати за реонски попишувачи и
инструктори својата намера да учествуваат во Пописот, од денес
до недела (28.02.2021 година), треба ја иразат (да се пријават)
исклучиво преку пополнување и доставување на електронска
пријава која е достапна на веб-страната на Државниот завод за
статистика.
(<https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx>)
Реонски попишувач или инструктор може да биде секое
полнолетно лице, државјанин на РС Македонија, со завршено
минимум средно образование. Кандидатите за попишувачи и
инструктори треба да бидат невработени лица и да знаат да
работат на персонален компјутер.
Обврска на сите заинтересирани лица за попишувачи и
инструктори во нашиот Пописен реон 11 (општините Гевгелија и
Дојран) е во рокот од конкурсот (23 - 28.02.2021 година) да ја
пополнат електронската пријава. Освен тоа, по пошта, во
хартиена форма, исто така, до Државниот завод за статистика (ул.
„Даме Груев“ бр.4, Скопје, п.фах 506) најдоцна до 01.03.2021
година да достават:
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1. Доказ за државјанство (фотокопија од лична карта или
уверение за државјанство или важечка патна исправа);
2. Доказ дека имаат завршено најмалку средно
образование (фотокопија од свидетелство или уверение или
диплома за завршено образование);
3. Писмена изјава дека нема засновано работен однос
(изјавата ја составува и со своерачен поптис ја потврдува самиот
кандидат);
4. Писмена изјава дека има познавање од работа со
персонален комјутер (исто така, изјавата ја составува и со
своерачен потпис ја потврдува самиот кандидат).
По завршување на рокот за пријавување по огласот, сите
уредно пријавени кандидати ќе бидат тестирани (за да се
проверат нивните познавања на општи работи од областа на
статистиката и познавање на работа со комјутери), а најдобро
рангираните ќе бидат ангажирани со Договор на дело (88
попишувачи и 9 инструктори за потребите на Комисијата за
пописен реон 11).
Koмисија за пописен реон 11- Гевгелија и Дојран
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