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CEKPETAP А ЗАКОНОДАВСТВО 

секири ина малае ок 
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CKONJE - SHKUP 

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 

142/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 

14/20), член 2 од 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. 11/15 и 35/18) и Правилникот за систематизација на 

работните места во Секретаријатот за законодавство на Владата на Република 

Северна Македонија бр. 01-4193/6 од 25.10.2019 година, Секретаријатот за 

законодавство на Владата на Република Северна Македонија објавува 

ИНТЕРЕН ОГЛАС 

број 01/2021 

за пополнување на две (2) работни места со унапредување 

1. Државен советник за организација на државната власт, локална 

самоуправа, администрација и информатичко општество, со шифра 

УПРО0101601000, со звање државен советник................... (1) извршител. 

Општи услови предвидени за работното место утврдени со Законот 

за административни службеници и Правилникот за систематизација на 

работните места на Секретаријатот за законодавство се: 

- дае 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 : 
- Факултет од областа на Правни науки, со најмалку 240 кредити 

стекнати според ЕКТС или завршен УП/1 степен; 

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 

работење; 

– положен испит за административно управување; 

- најмалку шест години работно искуство во струката од кои две години 

на раководно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно
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Bpr ocnoea Ha,{neH 48 oa 3aroxor 3a aAMrnxcrparnBHn cayx6enuqr
("Cnyx6ex aecnrr ra Peny6arxa Maresonuja' 6p. 27 /L4, 199 /14, a9l$,1*175,5/76,
7421L6, LU1S r ,Cnyx6ex aecrrx ra Peny6nnra CeBepHa Ma(egoH{ja" 6p.275/79 x

14/20), uneH 2 o,q npaeuxrror ra Sopuara x coApxuHara Ha tlHrepHlor ornac, HaqrHor

Ha noAHecyBarbe Ha npnja8ara 3a yHanpeAy8aihe, HaqrHor Ha cnpoBeAyBabe Ha

aAMxHxcrparxBHara cerexqxja x uxrepajyro, Kako H Ba'rxHor na rrerio 6ogrparue r
MaKc[ManHror 6poj ra 6o4oer oA nocTan(ara Ha cere(qxja, Bo 3aBrcHocr oA

xareroprjara ra pa6orxo ueoo :a roe e o6.iaaeH sHreplror ornac (,Cnyx6er Becrrx na

Peny6nrxa Maxe4orrja'6p. 1{15 n 35/18) u flpaennxrxor 3a cxcreMarr3aqnja Ha

pa6orrrre uecra eo Cexperaplrjaror 3a 3aKoHoAaBcrBo ra BnaAara ra Peny6nrxa

Ceeepra Maxe4onlja 6p. 01-4193/6 og 25.10.2019 rogrra, Cer<perapujaror :a
:axorogaecreo ra Bnagara xa Peny6rrxa Ceeepna Maxe4orrja o6jaeyea

hHTEPEH OTNAL

6poi OU2o27

3a nononfiyaarbe Ha Aee (2)pa6ornr xecra co ytanpeAyaabe

1. ,(pxanen coBerH[K 3a opraHl3arl[ja lra ApxaBHara Brlacr, ,roKaJIHa

caMoynpaBa, aAM[Hr.rcrpaqrria u un$opuarnvro onllTecrBo, co uu@pa
YIP0101801000, co rBalbe ApxaBeH co8erxnr................... (1) u:apuu:rea.

Onrnru ycnoar [peABr.rAeH[ ra pa6ornoro uecro yrepgeuu co 3arouor
3a aAMrHncrparrrBxr,r cayx6euuqu u Ilpaar.uruuxor 3a c[creMar[3au[ia Ha

pa6ornnre uecra na Cerperapnjaror :a saroHoAaBcrBo ce:

- Aa e ApxaBiaurn Ha Peuy6arra Ceaepna Maxegoxnja,
- aKT[BHo Aa ro xop]rcrH MaKeAoHcKxor ia3HK,
- aa e nonHoJIeTeH,
- Aa lrMa olura 3Apagcrseua cnoco6Hocr aa pa6otttoto uecro n
- co flpaBocnrfla cyAc(a lpecyAa Aa He My e u3peqena (a3Ha sa6pana xa

rpureree npooecuja, AeiHocr rann AonxHocr.

Iloce6ur ycnonx :

- OaKynrer og o6aacra xa llpaanu Hayrx, co naiuaary 240 rcpeArlru

crerxarn cnope4 EI(TC unn aanpuea VII/l ctenen;

- aKTHBHO rIO3HaBaEe Ha eAen OA TpHTe Haj'{eCTO KOpHCTeI{X iall,rqE Ha

Eoponcrara Yuuia (anrarcrn, Spaxqycru, repuaucxx)

- aKTHBHo no3HaBar6e Ha (oMnjyrepcKri [porpaMH 3a KaHIIenap[cKo
pa6orerce;

- noJloxeH ucn!rr 3a aAMllHl.lcTpaTIrBHo yrlpaByBar6e;

- HaiManKy urecr ro4nur pa6orno ucrycrBo Bo crpyKara oa Kot! ABe roAHHlr

Ea paKoaoAHo Mecro Bo iaBeH ceKTop, oAHocHo HajManKy Aecer roAHHn pa6orHo





искуство во струката од кои најмалку три години на раководно место во приватен 

сектор и 

- други посебни работни компетенции утврдени во актот за 

систематизација на работни места за соодветното работно место. 

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

– учење и развој; 

— комуникација; 

— остварување резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

— стратешка свест; 

- ориентираност кон странките/засегнати страни; 

— раководење и 

— финансиско управување. 

Работни Денови: понеделник до петок. 

Почеток на работно време помеѓу 07:30 часот до 08:30 часот. 

Завршеток на работно време помеѓу 15:30 часот до 16:30 часот. 

Неделно работно време: 40 (четириесет) часа. 

Паричен износ на нето плата: 38.704,00 денари 

2. Советник за земјоделство, животна средина, храна и ветеринарство со 

шифра УПРО101В01000, со звање советник, во Одделението за земјоделство, 

животна средина, храна и ветеринарство, во Секторот за економска 

политика...) извршител. 

Општи услови предвидени за работното место утврдени со Законот 

за административни службеници и Правилникот за систематизација Ha 

работните места на Секретаријатот за законодавство се: 

- дае државјанин на Република Северна Македонија, 

- активно да го користи македонскиот јазик, 

— дае 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 : 

- Факултет од областа на Правни науки, со најмалку 240 кредити 

стекнати според ЕКТС или завршен У11/1 степен; 

– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 

Европската Унија (англиски, француски, германски); 

– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско 

работење;

r-{cKycTBo Bo cTpyKara oA Kor.r HajMan(y rpr-r roAr4r { Ha paKoBoAHo MecTo Bo IIpI{BaTeH

ceKrop r.r

- Apyrx IIoce6Ht{ pa6oTEu KoM[eTeHr{u yrBpAeHn Bo aKToT 3a

crrcreMaTrsaqHra Ha pa6oTH[ MecTa 3a cooABerHoro pa6oTHo MecTo.

Ilorpe6nx onu:rr pa6orx[ KoMlrereHqrrrr Ha HaflpeAno HIrBo:

- peruaoarce npo6neM[ u oAnyq]Tarbe :a pa6ou og caoiot Aenorpyr;

- yvene u pa:ooj;

- KoMyH[Kau[ia;

- ocrBapyBaEepe3ynTaTu;

- pa6orene co 4pym/rnucra pa6ora;

crpaTeuKa cBecT;

- opueHTrrpaHocr Koa crpaurlrre/aacerHarncrpaHlr;

- paKOBoAeH,e !t

- Srxaacucroynpaoyaane.

Pa6ornr,{euoon: noHeAerIHr.tK Ao rleroK.

Iloveror xa pa6orao BpeMe noMery 07:30.racor 4o 08:30 vacor.

3aapuerox xa pa6oruo BpeMe noMery 15:30 ,racor Ao 16:30 .{acor.

Hegerxo pa6orno aper'ae: 40 (verupuecer) vaca.

flaplrqeu ,3Hoc Ha Hero naara: 38.704,00 genapu

2, Cogeruur ra 3eMioAencrDo, xrrBorHa cpearita, xpana r BereprrgapcrBo co

ruurbpa YIIP0101B01000, co 3Babe coBerHrK, oo Oggerexr,rero 3a 3eMioAencrBo,

xrrBoTHa cpeA[Ha, xpaHa r BeTep[HapcrBo, ao cerropor 3a eKoHoMcKa

norurura,................(1) u3BpIIrurerl.

Onuru ycrorn [peABxAeH[ sa pa6ornoro raecro 1'rop4enn co 3arouor
3a aAMXHUCTpaTXBUT-r Clyx6exl{qu n IlpaBxnHrrKor 3a cHcreMar[3aqHja Ha

pa6orxure uecra xa Cer<peraptiaror :a aaKoHoAaBcrBo ce:

- Aa e ApxaBiaxxH xa Peny6lnrca Ceaepua MaregoHuia,

- aKTxBHo Aa to Kopucrr't uaxeAoncruor ia:ux,
- aa e [orlHoJIeTeH,

- Aa rMa olurra 3ApaBcrBeHa cnoco6Hocr 3a pa6orHoro Mecro r
- co npaBocl{nna cyAcKa npecyAa Aa He My e [3peqena Ka3Ha :a6paua na

apure*e npo$ecnja, AeiHocr xnn Aonxtocr.

Iloce6nu ycaoax :

- Oaxy.nrer og o6aacra na llpaaur HayKx, co uajualxy 240 rpegutu
cr:erxaT u cnopeg EKTC nrl saepueH VII/I crenex;

- aKTIBHO no3HaBatbe lta eAeH oa Tplrre Haitlecro Kopl{cTeHl',l ia3t4ql,l Ha

Eaponcrara Yxnja (aaraucrx, $panqycrn, repuancrx);

- aKTrBHo [o3HaBaBe Ha KoMnryrepcKl, [porpaMH 3a KaHqenapHcKo

pa6orerre;



- најмалку три години работно искуство во струката и 

- други посебни работни компетенции утврдени Bo актот за 

систематизација на работни места за соодветното работно место. 

Потребни општи работни компетенции на средно ниво: 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

– учење и развој; 

— комуникација; 

— остварување резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

— стратешка свест; 

- ориентираност кон странките/засегнати страни и 

- финансиско управување. 

Работни Денови: понеделник до петок. 

Почеток на работно време помеѓу 07:30 часот до 08:30 часот. 

Завршеток на работни време помеѓу 15:30 часот до 16:30 часот. 

Неделно работно време: 40 (четириесет) часа. 

Паричен износ на нето плата: 26.278,00 денари 

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 Законот за 

административните службеници и во Актот за систематизација како и: 

- дае оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување, 

- дае на работно место кое согласно актот за систематизација на 

непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен 

интерниот оглас или да е во рамките 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. 

Кандидатите за унапредување се пријавуваат на интерниот оглас со 

поднесена пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата 

и истата преку Архивата на Секретаријатот за законодавство на Владата на 

Република Северна Македонија ја доставуваат до Одделението за 

управување со човечки ресурси на Секретаријатот за законодавство на 

Владата на Република Северна Македонија, како и преку службената 

електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси 

hr@sz.gov.mk. 

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде 

предмет на разгледување. 

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано 

од денот на објавување на огласот.

- HaiManKy rpra roAriHt{ pa6orHo HcKycrBo Bo crpyKara u

Apyrx noce6Hx pa6orHr-r KoMneTeHqxx yTBpaeHn Bo ar(mr 3a

cxcTeMaTx3arluia Ha pa6oTHr.{ MecTa 3a cooaBerEoTo pa6orHo Mecro.

Ilorpe6nn onmrx pa6ornri KounereHqu Ba cpeAno HuDo:

peuraaane npo6aeux r{ oanyqyBarbe 3a pa6ou og ceoior geaorpyr;

- yqerbe I-| pa3Boi;

- KoMyHuKaquia;

ocTBapyBabe pe3ynTar[;

- pa6orerbe co Apyru/ruucr<a pa6ora;

- cTpaTeluKa cBecT;

- opleHrupaEocT Kox crpaurure/sacernaTx cTpaHr-r t{

- Quxarcucroynpaayoaroe.

Pa6orxt Aexosr: noEeAenHE( Ao rlerolc
Iloveror na pa6ouo apeue nor'lefy 07:30 qacor Ao 08:30 qacor.

3aoprueror na pa6orHx BpeMe aoMeiy 15:30 vacor 4o 16:30 vacot.
Hegeano pa6orto apeue: 40 (uetupuecer).taca.

flapuven u:noc na xero nnara: 26.278,00 AeHapx

Ha rxrepnror oraac Moxe Aa ce iaDrl aAMltuxcrparlBex cnyx6enr-m, apa6oren

Bo Hcrara HHcr[ryIIHja, roj rn rcnoaxyoa onrurrlTe L noce6xure ycnoon 3a

nonoJtHyBarte ra pa6ornoro Mecro rlponuuraH[ 3a cooABerHoro HllDo Bo 3aKouor 3a

aAM[H[crparrBHnre cayx6enlrqn r ao AKTor 3a clrcreMarl{3aur-tia (axo n:

- aa e oqexer co oqeua ,A* r,rar,r ,8" npn nocneAHoro oI{eHyBaE e,

- ga e na pa6orno uecTo l(oe corraclo aKToT 3a cxcTeMar[3aufiia Ha

HenocpeAno noHltcKo HuBo og pa6ornoro MecTo 3a roe e o6iaaen

uHTepHUOT Ol'rac }tnu Aa e BO paMKrTe Ha [CTara KaTeropnia Bo Koia e

pa6orroro r.aecto:a Koe e o6iaBeH t,trtTepHllor orrlac,

- Aa noM[Han HaiManKy ABe roArrHx Ha TeKoDHoTo pa6oTHo MecTo t
- Aa He My e rr3peqeHa AucqrurEcKa MepKa Bo [ocneAHaTa roaxHa

npe4 o6jaayaarrero ua [ETepnror orJlac.

ItangNgarnre 3a yHanpeAyBarbe ce flp[iaByBaar Ha IlHTepHror orrac co

rroAHeceHa rronorlHera rlpniaBa x AoKa3[ 3a noAaroq[Te coApxaHri Do npniaBara

n lrcrara npery Apxurara xa Cerperapniaror 3a 3a(oroAaBcroo na BaaAara na

Peny6rrra Cesepna MareAosuia ja gocraoyeaar Ao OA,qeneunero 3a

yrrpaByBarle co qoBeqru! pecypclr Ha Cerperaprllaror 3a 3aI(oHoAaBcrEo Ha

Baaga,a ua Peny6ama Ceaepua Maxe4onuia, (aKo u npery clyx6enara
erreKTpoHcKa aApeca Ha OAAeaenuero 3a yrlpaByBarbe co tIoBerIKH pecypcu

hrd)sz.qov.mk.

Henaapeuexa, treqenocxa x HeypeAHo norloJlHera llpuiaBa, Heua ga 6nge

IIpeAMeT Ha pa3IneA,tsarbe.

Poror sa 4ocraayoate ua npxiaanre renecyaa 5 (ner) geua, cMerano

og geuor na o6jaryBal,e Ea or.rlacor.



Краен рок за поднесување на пријавата со доказите е 26.02.2021 

година. 

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување 

формирана од страна на секретарот на Секретаријатот за законодавство на 

Владата на Република Северна Македонија. 

Напомена: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се 

дисквалификува од натамошна постапка. 

Со почит, 

СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗАЗАКОНОД BCTBO 

dra HejunnoBeka Миладиновска 
(об оо а ОМ 

Roe A> 33) 
Qe т) 5-5 

E еж 
ASSESI 

До 

Одделението за управување со човечки ресурси 

-Секретаријат за законодавство на Владата на Република Северна Македонија

Kpaen por 3a rroAuecyDarle rta rpriaEara co AoKa3nre e 26.02.2O21

foAllHa,

IlocranKara l(e ia cnpoeege Kourcujara 3a cereKqrria 3a ,'HalpeAyBaEe

Sopuupana oA crpaHa Ha ceKperapor Ha CeKperapniaror 3a 3aKoHoAaBcrDo Ha

Baagara ua Peny6ruxa Ceaepxa Maxegoxria.

HanoMeHa: Kangn4aror Ko, BHen naxHrl [oAaroqn Bo npujaBara ce

gucraaauQrryoa og flaraMouxa rrocT anKa.

Co no,rlr,
CEKPETAP HA CEKPETAPI,UATOT

Ao
oaq€neruero ra ynpaByaa!6e co qoaeq(x Pe(yPc,
-Cexperapq'ar 3a 3a(ofloAaBcrao Ha BnaAara Ha Peny6nrxa CeBePxa MarcAosria



ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

Интерен оглас бр. 01/2021 

| Имеипрезиме 
_Организационаединица I ран | работно место 

__Работноискутво | 
_ Стручни квалификации/ образование | | 

за административни службеници за работните места за кое е објавен Интерниот 

оглас и кои документи ги приложува како доказ: 

_ Работно искуство на тековното работноместо | | 
_ Оцена при последно оценување |... | н Г години 

Камините | | година пред објавувањето на интерниот оглас 

МЕЕ шифра 

Посетувани обуки во последниве 5 (пет) 

pe 

——,, | 

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека 

податоците во пријавата се точни, а доставените докази се верни на оригиналот. 

Кандидатот кој внел лажни податоци се дисквалификува од натамошната 

постапка. 

Подносител, 

(име, презиме и потпис)

14Me r npe3,iMe

0Dranu:auuora earsrqa
Texoero pa6ouo uecro/:eate u urQpa na

pa6orro vecto
Pa6orro ucxycreo

Crpy.rHr xsanuduxaqur/ o6pa:oearre

Aann rn xcnollHyBa onttrrxre n noce6H{re ycnoBx nPeABnAeHx co 3axoror
3a agMrHncrparnBHr cnyx6ennqn ra pa6orHrre Mecra 3a Koe e o6jaBeH tlHrepHxor

ornac n (oI,qoKvMeHrx rx npnnoxyaa KaKo aoKa3;

Pa6orno tcxycreo ra re(oBHoro pa6orHo Mecro

Oqera npu nocle,qno oqeryearoe

noAaroqI
TOATHI,4

3a oqeHyBatbe Bo nocreAHure rPu

flalr e u:pevela A[cqunnxHcKa Mep(a eAHa

roauHa noea o6iaeveabero Ha taHTepHhor omac

Pa6orso uecro:a xoe anruqupare/ ra:ue tl

uudpa

[loceryaaru o6yxr eo nocne4nuae 5 (ner)

roAxHx HaBeaeTe AoKa3x

[onorHxrenH14 AocraBeHI AorryMeHTx ta AoKa3u

NP'UABA 3A YHANPEAYBATbE

l,lnrepen ornac 6p. 0l/2021

Ll3.iaByBaM noA MopanHa, MarePlianHa u (PxBnqHa oAroBopHocr AeKa

nogaroqure eo npnjaeaTa ce roqrlr, a AocraBeHllre AoG3l4 ce BepHh Ha oprlrlHanor.

Kangu4aror Koj BHen laxHx noAaroqx ce 4ucxeanu$lrxyea oA HaraMouHara

nocTan(4.

noAHocliren,

(rue, npeuue u nornrc)


