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Општина Шуто Оризари-Komuna Šuto Orizari-Komuna Shuto Orizari 

Република Северна Македонија-Republika Utarali Makedonija-Republika e Maqedonisë së Veriut 
 
 
Бр- No-Nr.  04-528/3 
30.06.2021 год- berš-viti 
СКОПЈЕ- SKOPJE-SHKUP 

 
Врз 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, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на РСМ‘‘ бр. 
275/2019 и 14/2020) 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 интерниот оглас („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 11/2015 и 35/2018 и „Службен весник на РСМ‘‘ бр. 303/2020), согласно 
Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација во 
општина Шуто Оризари бр. 08-1379/6 од 29.12.2016 година, Правилникот за измена и 
дополнување на правилникот за систематизација на работни места на општинската 
администрација во општина Шуто Оризари бр.04 - 155/1 од 31.01.2018 година, 
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во општина Шуто Оризари бр. 09-890/1 од 12.07.2018 година, 
Правилникот за систематизација на работните места во општина Шуто Оризари со бр. 04-
267/1 од 03.03.2021 година, Секретарот Георги Клинчаревски на општина Шуто Оризари 
објавува: 
  

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО  УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ  ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ 

  

Се објавува  интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник за 
следното работно место: 

  

 01. Шифра: УПР 01 01 Г01 000 
Звање и назив на работното место: Самостоен референт - Јавно зеленило и чистота, 
урбана опрема и сообраќај во Одделението за комунални дејности – 1 извршител 
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Посебни услови за работното место: 

 - степен и вид на образование: ниво на квалификациите V А или ниво на квалификациите 
IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240  кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.   

 - работно искуство: најмалку три години работно искуство во 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 канцелариско работење и 

    

Распоред на работно време: 

 - неделно работно време: од понеделник до петок; 

 - работни часови неделно: 40 часа 

 - работно време: со почеток на работно време од 8.00 часот и завршеток на истото во 
16.00 а 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: 18.866,00 денари 

 

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 му е изречена казна забрана за вршење професија, 
дејност или должност. 

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во истата 
институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното 
место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за систематизација, како и: 
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 - да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување на кое бил оценуван, 

 - 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 на истото ниво и 

 - да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на 
интерниот оглас. 

    

Потребно е кандидатот да поднесе пријава на службената електронска адреса на општина 
Шуто Оризари info@sutoorizari.gov.mk или на службена адреса на лицето Тамара 
Богдановска, krstevska.tamara@yahoo.com, со назнака за интерен оглас. 

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 хартиена форма 
преку архивата на општина Шуто Оризари, да ги достави до Раководителот на 
Одделението за правни, административни и општи работи. 

 Кон пријавата кандидатот може да ги приложи следниве докази: 

• потврди за успешно реализирани обуки и/или 
• потврди за успешно реализирано менторство  

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да 
потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на 
оригиналот. 

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на 
разгледување. 

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна 
на Секретарот на општина Шуто Оризари. 

Напомена:  Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека 
внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас. 

 

         

        Општина Шуто Оризари 

        Секретар 

        Георги Клинчаревски 

mailto:info@sutoorizari.gov.mk
mailto:krstevska.tamara@yahoo.com
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Општина Шуто Оризари-Komuna Šuto Orizari-Komuna Shuto Orizari 

Република Северна Македонија-Republika Utarali Makedonija-Republika e Maqedonisë së Veriut 
Бр- No-Nr.  ________________ 
_____________2021 год- berš-viti 
СКОПЈЕ- SKOPJE-SHKUP 

 
ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ПРЕКУ ИНТЕРЕН ОГЛАС 
 

• Име и презиме_________________________вработен/а во општина Шуто Оризари 
• Тековно работно место_________________________________________________во 

Одделение____________________________________________________________ 
• Звање и шифра ________________________________________________________ 
• Дата на распоредување на тековно работно место__________________________ 
• Степен и вид на образование_____________________________________________ 
• Работно искуство________________________________________________________ 
• Оценка при последното оценување________________________________________ 
• Изречена дисциплинска мерка во последна година пред објавување на интерен 

оглас (заокружете) ДА/НЕ 
• Работно место за кое се аплицира__________________________________________ 
• Реден број на работното место_____________________________________________ 
• Назив и шифра__________________________________________________________ 
• Документите со кои потврдувам дека ги исполнувам општите и посебните услови 

се наоѓаат во моето персонално досие во општина Шуто Оризари 
• Дополнително ги доставувам и следните докази: 

-_______________________________________________________________________ 
-_______________________________________________________________________ 
-_______________________________________________________________________ 
-_______________________________________________________________________ 
-_______________________________________________________________________ 
-_______________________________________________________________________ 

* Под материјална и кривична одговорност потврдувам дека податоците во пријавата 
се точни, а доставените докази верни на оригиналот. 
Подносител, Административен службеник: 
Име и презиме________________________________________________________________ 
Потпис_______________________________________________________________________ 
 
Дата на поднесување __________________________________________________________ 
Со почит, 
          Подносител, 
         ________________________ 


