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Република Македонија
ВЛАДА HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
-ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАтВрз основа на член 11, член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член
48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен
весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16,
14 2 /16 и 11/18, ) и Правилникот за формата и содржината на

интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за
унапредување, начинот на спроведување на административната
селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и
максималниот број на бодови од постапката на селекција, во

зависност од категоријата на работно место за кое е објавен
ин герниот оглас („Службен весник на Република Македонија" бр.
11/2015 и 35/2018) Генералниот секретаријат на Владата на Република
Ma кедонија објавува
интЕРЕн оглАс БРоЈ 01/2018
ЗА цНАПРЕДцВАЊЕ HA АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Ce распишува интерен оглас за унапредување на административни
стrnсбеници за следните работни места:

01. шифРа: цпл 0101 Б04 000

Звање и назив на работното место: раководител на
Одделение за структурни реформи и регулатива,
назив на сектор: Сектор за економски политики, стру ктурни
реформи и инвестиции,
Број на извршители:l
Посебни услови за работното место:
- степен и вид на образование: ниво на квалификациите VI A

според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
кредити стекнати според ЕКТС или завршен. VII/1 степен од областа
на Економските науки, Правните науки или.Организационите науки
и управување (менаџмент),
- работно искуство: најмалку четири години работно искуство
во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен
сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката
од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен

сектор,

година
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Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени
јазици на Европската цнија (англиски, француски и германски),
-активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење и
- поло ~кен испит за административно управување.
Општи услови за работното место:
-

да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место
- со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност како и:
- да е оценет co оцена „А" или „Б" при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е
на работно место во рамки на истата категорија во која е работното
место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на тековното работно место
И

- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната
година пред објавувањето на интерниот оглас.
Распоред на работно време:
- неделно работно време: од понеделник до петок;
- работни часови неделно: 40
- работно време: со почеток на работно време помеrу 7.30 и
8.30 часот и завршеток на истото помеѓу 15.30 и 16.30 a co
вкупно времетраење на работниот ден од осум часа
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за çтепен
на образование и делот на плата за ниво: 28.303,00
02. шифРа: цпл 0101 Б04 000

Звање и назив на работното место: раководител на
Одделение за следење и анализа на дgжавни стратегии,
конкурентност, деловна клима и координација на џроекти
помогнати од меѓународната заедница,
Назив на сектор: Сектор за економски политики, стр.уктурни
реформи и инвестиции,
Број на извршители:l
Посебни услови за работното место:
- степен и вид на образование: ниво на квали;фикациите VI A
според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен _од .облаçта
на Економските науки, Правните науки или Организационитlë науки
и управување (менаџмент),
- работно искуство: најмалку четири години работно искуство
во струката од кои најмалку една година на работно место во јавëн
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сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката
од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен

сектор,
Посебни работни компетенции:
- активно познавање на еден од трите најчесто користени
јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски),
- активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење и
- положен испит за административно управување.
Општи услови за работното место:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност како и:
- да е оценет со оцена „А" или „Б"при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е
на работно место во рамки на истата категорија во која е работното
место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на тековното работно место
и

- да ue My e изречена дисциплинска мерка во последната
година пред објавувањето на интерниот оглас.
Распоред на работно време:
- неделно работно време: од понеделник до петок;
- работни часови неделно: 40
- работно време: со почеток на работно време помеѓу 7.30 и 8.30
чагот и завршеток на истото помеrу 15.30 и 16.30 a со вкупно
времетраење на работниот ден од осум часа
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на
образование и делот на плата за ниво: 28.303,00

03. шифРа: Упл 0101 Б04 000
Звање и назив на работното место: . раководител на
Одделение за стручно-оперативна поддршка на Заменикот на
претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и
координација со економските ресори,
Назив на сектор: Сектор за економски политики, структурни..
реформи и инвестиции,
Број на извршители:l
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Посебни услови за работното место:
- степен и вид на образование: ниво на квалификациите VI A
според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VIIј1 степен од областа
на Економските науки, Правните науки или Политичките науки,
- работно искуство: најмалку четири години работно искуство
во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен
сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката
од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен
сектор,
Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици
на Европската Унија (англиски, француски и германски),
-активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење и
- положен испит за административно управување.
Општи услови за работното место:
- да е државјанин на Република 1Vlакедонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не My e изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност како и:
- да е оценет со оцена „А" или „Б"при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е
на раб отно место во рамки на истата категорија во која е работното.
место а кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на тековното работно место
и

- да ne My e изречена дисциплинска мерка во поспедната
година пред објавувањето на интерниот оглас.
Уаспоред на работно време:
- неделно работно време: од понеделник ,цо петок;
- работни часови неделно: 40
- работно време: со почеток на работно време помеѓу 7.30 и 8:30
часот и завршеток на истото помеѓу 15.30 .и 16.30 a co вкупно
времетgаење на работниот ден од осум часа
IIаричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на
образование и делот на плата за ниво: 28.303,00

04. шифРа: цпл 0101 ѕ04 000
Звање и назив на работното место: раководител
Одделение за тековни економски политики,
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Назив на сектор: Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции,
Број на извршители:l
Посебни услови за работното место:
- степен и вид на образование: ниво на квалификациите VI A
според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен одобласта
на Економските науки, Правните науки или Организационите науки
и управување (менаџмент)
- работно искуство: најмалку четири години работно искуство
во сгруката од кои најмалку една година на работно место во јавен
сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката
од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен
сектор,
Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици
на Европската Унија (англиски, француски и германски),
-активно познавање на компјутерски програми за
кангт,елариско работење и
- положен испит за административно управување.
Општи услови за работното место:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место H
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена к азна
забрана на вршење професија, дејност или должност како и: .
- да е оценет со оцена „А" или „Б"при последното оценување,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е
на работно место во рамки на истата категорија во која е работното
место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на тековното работно место
И

- да ue My e изречена дисциплинска мерка во последната
година пред објавувањето на интерниот оглас.
Распоред на работно време:
- неделно работно време: од понеделнигс`до пëток;
- работни часови неделно: 40
- работно време: со почеток на работно време помëѓу.7.3 0 'н 8.30 ... .
часот и завршеток на истото помеѓу 15.30 и 16:30 a co вк~упно
времетраење на работниот ден од осум часа
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степ е н на
обра з ование и делот на плата за ниво: 28.303,00
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05. шифра: vпл 0101 в01000
Звање и назив на работното место: советник за анализа на
тековни економски прашања, во Одделението за тековни економски

политики,
Назив на сектор: Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции,
Број на извршители:l
Посебни услови за работното место:
- степен и вид на образование: ниво ua VI A според Македонската

рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на Правните науки,

Политичките науки или Организационите науки и управување
(мена:цмент),

- работно искуство: најмалку три години работно искуство no
струката,
Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици
на Европската Унија (англиски, француски и германски),
-активно познавање на компјутерски програми за
канцечариско работење и
Општи услови за работното место:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не My e изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност како и:
- да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување,:
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е
на работно место во рамки на истата категорија no која e работното
место за кое е објавен интерниот оглас,
да поминал најмалку две години на тековното работно место
И

- да не му е изречена дисциплинска мерка no последната
година пред објавувањето на интерниот оглас.
Распоред на работно време:
- неделно работно време: од понеделниiс до петок;
- работни часови неделно: 40
- работно време: со почеток на работно време помëѓу 7:30 и 8.0
часот и завршеток на истото помеѓу 15.30 и 16.3 0 a co .вiсупнгэ: .
времетраење на работниот ден од осум часа

ё;'
д

Република Македонија
Влада на Rепублика Македанија

МКд

~~

Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на
образование и делот на плата за ниво: 25.023,00

RФКС EN I$O 9007;2669

Потребно е кандидатот да поднесе пријава на службената

еле к тронска адреса на Секторот за човечки ресурси SCR(ct~ gs.gov.mk.
Пополнетата пријава, како и доказите за податоците содржани

во пријавата потребно е во рок од 5 (пет) дена од денот на
објавувањето на интерниот оглас, во картиена форма преку архивата
на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија,
да ги достави до Секторот за човечки ресурси.
кон пријавата кандидатот може да лриложи:
потврди за успешно реализирани обуки иЈили

потврди за успешно реализирано менторство (како ментор
или менториран административен службеник)
Ва пријавата кандидатите се должни под материјална и
кривична одговорност да потврдат дека падатоците во пријавата се
точни a доставените докази верни на оригиналот.
Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се

утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од
натамошната постапка no овој ornac.

Co почит,
ГЕНЕРАЛЕн СЕКРЕТАР HA ВЛАДАТА
HA РЕпvѕликА МАкËдониЈА

