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Во врска со член 20-г од Закон за вработените  во јавниот  сектор ( Сл.весник на РМ.бр.27/2017,199 / 

2011,27/2016, 35/2018 и 198/2018) , член  22 и 23 од Законот за работни односи ( Сл.весник на 

РМ.бр.62/2005,106/2008,161/2008,114/2009,130/2009.50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170,

13,187/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,167/15,27/2016,134/16,120/18)  , Правилникот за 

систематизација на работни места на ЈП Градски гробишта Охрид , В.Д. Директорот  објавува: 

   ЈАВЕН ОГЛАС 

                                             ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 

                                                    на помошно технички лица бр.1 /2019 

I. ЈП Градски Гробишта Охрид објавува оглас за засновање на работен однос на неопределено време за: 

 1.   1 ( еден ) извршител на работно место  ,, Работник мајстор ( 1 ва категорија ) во Одделение за 

гробишта,градежно одржување и каменорезачки работи “ шифра на работно место КДР 0401А01  028 – 

помошно техничко лице , со средно образование ЕЦВЕТ / МКСОО 240 кредити ,со или  без работно 

искуство, на неопределено работно време 

2. 1 ( еден ) извршител на работно место  ,, Работник мајстор ( 2 ра категорија ) во Одделение за 

гробишта,градежно одржување и каменорезачки работи “ шифра на работно место КДР 0401А02  010 – 

помошно техничко лице , со средно образование ЕЦВЕТ / МКСОО 180 кредити  ,со или  без работно 

искуство, на неопределено работно време 

   Општи услови: 

- да е државјанин на Република Северна 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 

 Посебни услови:  

- за работно место под бр.1  Уверение за  ВКВ 
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- за работно место под бр.2   Уверение за  КВ 

 Почеток и завршеток на дневно и неделно работно време и распоред на работното време: 

 од 07.00 до 15.00 часот (пауза од 09.30 до 10.00 часот) во петдневна работна недела од  понеделник до  

петок . 

Паричниот износ на основната нето плата изнесува: 12.857,00 денари за извршител бр.1, плус додаток за 

минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж. 

Паричниот износ на основната нето плата изнесува: 12.537,00 денари за извршител бр.2, 

плус додаток за минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж. 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за  2019 год. се: 

Македонци (ка) 2. 

 2. Со пријавите по огласот кандидатите треба да достават: 

            - Кратка биографија (CV) 

            - Уверение за државјанството  

           - Диплома за завршено образование (копија заверена на нотар) 

           - Уверение за квалификација   

         - 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. 

    -   Потврда за работно искуство доколку се бара;   

Пријавата кандидатите можат да ја превземат од веб страната  или од архивата на јавното претпријатие. 

II. Времетраењето на јавниот оглас е 5 работни дена од денот на објавувањето на огласот. 

 III. Изборот ќе се изврши во законски предвидениот рок. 

IV. Некомплетните и ненавремено доставени пријави нема да се земат во предвид при разгледувањето. 

V. Пријавите со бараната документација да се достават во архивата на ЈП Градски Гробишта Охрид  

ул,, 15 ти Корпус бб. Охрид со назнака за ,, за јавен оглас за вработување на помошно техичко лице 

бр.01/2019 ,,  

Постапката за селекција на помошно техничките лица ќе биде спроведена во следните фази : 

административна фаза ( проверка на комплетност на пријавата и доказите ) и интервју. 

Контакт телефон 046 267 - 268 ,  лице за контакт Билјана Јулоска   

  

                                                                 


