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ЈП" ГРАДСКИ ГРОБИШТА" ОХРИД

Тел/факс:046 267-268 Градски Гробишта : E- mail: gradskigrobista@t-home.mk
Ж-сметка : 250-0010027099-66 Дан.Бр.:4020010514318
Депонент :Шпаркасе Банка – Охрид

Врз основа на член 37-и од Законот за Јавни претприја, член 20-г од Закон за вработените во јавниот
сектор ( Сл.весник на РМ.бр.27/2017,199 / 2011,27/2016, 27/2017 , 35/2018 и 198/2018) , Колективниот
Договор на ЈП Градски Гробишта и Правилникот за систематизација на работни места на ЈП Градски
Гробишта Охрид , В.Д. Директорот објавува:
ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
бр. 3 /2021
I. ЈП Градски Гробишта Охрид објавува оглас за засновање на работен однос на неопределено време за:
2( два) извршители за работно место „Општ работник” во Одделение за гробишта,градежно
одржување и каменорезачки работи “ шифра на работно место КДР 0305В02031, со основно образование
, без работно искуство, на неопределено работно време - даватели на јавни услуги ;

-

-

Кандидатите
треба
да
ги
исполнуваат
следните
општи
услови:
Да се државјани на РСМ;
Активно да го користат македонскиот јазик
Да се полнолетни;
Да имаат општа здравствена способност за работното место
Со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност
или должност.

Посебни услови:
основно образование ,
со/без работно искуство,

Дневно работно време од 8 часа,неделно од 40 часа од понеделник до петок од 07 часот до 15
часот. Основна нето плата изнесува 14.995,00 денари плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја
година работен стаж.
Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават во оригинал или копија заверена на нотар
- Уверение за државјанството
- Диплома за завршено образование

- Лекарско уверение како доказ дека има општа здравствена способност за работното место за кое
се пријавува,
-Уверение дека не е изречена казна забрана за вршење професија , дејност , должност.
- извод од матична книга на родени
Пријавата кандидатите можат да ја превземат од веб страната
претпријатие.

или од архивата на јавното

Времетраењето на јавниот оглас е 15 работни дена од денот на објавувањето на огласот.Огласот ќе биде
објавен во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.
Постапката за селекција за вработување на даватели на јавни услуги во јавното претпријатие се состои
од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас,
проверка на приложените докази и интервју.
- Изборот ќе се изврши во законски предвидениот рок и во законски предвидена процедура .
- Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето.
- Пријавите со бараната документација да се достават во архивата на ЈП Градски Гробишта Охрид
ул,, 15 ти Корпус бб. Охрид со назнака за ,, јавен оглас за вработување бр.03/2021 - давател на
услуги,,
Напомена: Согласно годишниот план за вработувања на ЈП Градски Гробишта Охрид за 2021
година, предвидените вработувања за огласените работни места се Македонци/ки;
Мислење до директорот за избор на кандидати по овој оглас ќе даде Комисијата за селекција , а конечна
одлука за избор ќе донесе директорот на јавното претпријатие во законски предвидениот рок.
Контакт телефон 046 267 - 268 , лице за контакт Билјана Јулоска

ЈП Градски Гробишта Охрид
В.Д. Директор
Костоски Ванчо

