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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

СТ ЕЊЕ le oe PR LEGO 
Секретаријат за законодавство 

Бр. 04-239/3 bp.Nr. OJ 25 
En год. 78 05. 2021 20 — ron Niti 

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 02/2021 

за пополнување на едно (1) работно место со унапредување 

1, Раководител на одделение за економски дејности, во Секторот за 

економска политика, во Одделението за економски дејности, со шифра 

УПРО101504000, со звање раководител на одделение................... (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, 

- 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 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 четири години работно искуство во струката од кои 

најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку
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Bp3 ocHoBa ra qnen 48 oA 3axoro-u uarrrr.rp"rrrrlhffiiiiiX,'"
(,Cnyx6er eecrux ra Peny6arxa Maxegonr.rja" 6p.27 /14,799/Ia, 48115, \54/\5,5fi6,
142116, LUL9 u ,,Cnyx6er eecnnx ra Peny6nrlra Ceaepna Mare4oruja" 6p.275/79 ,1

L4/201, rnea2 ognpaernnuxor:a $opuara u coApxl,4Hara Ha uHrepHxor orlac, HaqrHor
Ha noAHecyBabe ra npujaaara 3a yHanpeAyBarhe, HaqrHor Ha cnpoBeAyoarbe Ha

aAMrlHxcrparlBHafa ceneKqlja x rnrepejyro, KaKo r HaquHor na xuoro 6o4uparue u

MaKcnManHror 6poj na 6o,qoeu oA nocTanKara ra cenexqrja, Bo 3aB(cHocr oA

xareroplrjara na pa6orro vecro:a xoe e o6jaBeH rHrepHl!or oTnac (,,Cnyx6en Beorrx ra
Peny6nnxa Maxegonuja" 6p, lU!5 u 35/18) r flpaeranruxor 3a cucreMaru3aqxja Ha

pa6oulre uecra eo Cexperaprjaror 3a 3a(oHoAaBcrBo ra Bnagara ta Peny6atxa

Ceeepxa Maxe4oru.ja 6p. 01-4193/6 oA 25.10.2019 ro4rna, Cexperapujaror :a
3aKoHoAascrBo Ha BraAara Ha Peny6nuxa Ceaepna Maxegollja o6jaeyaa

I4HTEPEH O AC

6pq02/2027

3a nonorHyBaroe Ha egno (1) pa6orno r..recro co ynanpeAyBabe

1. Paroao4rrea Ha oAAenenrre 3a eKoHoMcKl, Aeinocr[, Bo Cerropor :a
eKoHoMcKa noJrlrr[Ka, go OAAeaenuero 3a eKoHoMcKn 4ejuocrlr, co urlr$pa
YflPO101E04000, co 3Bar6e par(oBoArrrerr Ha oAAe./reHr,re................... (1)r,r:apuurea.

Onmru ycaoan [peABrrAeHr, :a pa6oruoro Mecro yrBpAeuu co 3ar<oxor
3a aAMrrHrrc'rparrrBnu cayx6enurlr u flpaBruHrrror 3a crrcreMarrl:arlli ja Ha

pa6oraure uecra na Cexperaprja, or:a aaKonoAaBcrBo ce:

Aa e ApxaBiaH[H Ha Peny6nr.rrca Ceaepna MareAouuia,
aKTxBHo Aa ro Kopl,rcrl-r MaKeAoHcKxor ja 3x K,

- Aa e [orIHorIeTeH,
- Aa r4Ma olurra 3ApaBcrBeHa croco6Hoct:a pa6ornoro llecro r.r

co npaBocrrrHa cyAc(a npecyAa Aa He My e r,EpeqeHa Ka3Ha :a6pana ua
npurene npo$ecNla, AeiHocr t nr AonxHocr.

Iloce6nn ycaoru :

Oarynrer o4 o6nacra Ha IIpaBHu HayKrr, co najr,aanry 240 rpe4r.rrr,r

creruarr cnope4 EI(TC I4nli 3aBpueH VII/I crener;

- aKTnBHO rro3HaBarbe Ha eAeH oA Tprzre Haj.recro Kopl4creHrr,a3rrl{[ Ha

Eaponcr<ara Ynu;'a (anr.nucrr, $pauqycrr, repuancrr);

- aKTTIBHO no3HaEar6e Ha XOMniyrepCK[ nporpaMl 3a KaHqenap[c(o
pa6orene;

loJroxeH rrcnrrT 3a aAMrrH[cTpaTr{BHo ynpaByBarr,e;

- uajuamy qerlrpu roAxHll pa6orno ucrycroo Bo crpyKara oA Kor-r

HaiManKy eAHa toAxHa Ha pa6or'r4o Mecro Bo iaBeH ceKTop, o4nocno rajmaaxy





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

раководно работно место во приватен сектор 

- 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: 29.693,00 денари 

На интерниот оглас може да се јави административен службених, 

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 

какои: 

- 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

rrrecr roAnrru pa6oTHo nc(ycTBo Bo cTpyKaTa oA KoIl HalManKy ABe roAIlH]-r Ha

pa(oBoAHo pa6oTHo MecTo Bo rrp[BaTeH ce(Top

- Apyft-t noce6Hx pa6oTrru I(oMneTeHr{,llI ]"rBpAeH[ Bo ar(Toa 3a

c[cTeMaTu3arluia Ha pa6oTHu MecTa 3a cooABeTHoTo pa6oTflo MecTo.

Ilorpe6un onurn pa6orru rounereuqrrn Ha HanpeAHo H[Bo:

- peuraaan e npo6neMr4 r,r oAnyrryBane :a pa6orrl oA caoior AenoKpyr;

- y,rerbe r{ pa3Boj;

- KoMyHrrKarl{ja;

- ocrBapyDabepe3ynTaTh;

- pa6oren e co gpyrr.r/rrlucxa pa6ora;

- cTpaTeltr(a cBecT;

- oplreHTrpaHocrKoxcrpaxxxre/:acerHarrlcrpaHr-r;
paKoBoAeM r,

- @nuaucucxoynpaoyoatle.

Pa6ornu,{enoan: noHeAeJrHrr( Ao rreror(.

Iloverox ua pa6oruo opeue noueiy 07:30 vacor 4o 08:30 vacot.
3aapureror ua pa6orno apeue nouely 15:30 vacor go 16:30 vacor.
Hegelxo pa6orno nperue: 40 (verupnecer) uaca.

flaprven lr:uoc ua uero uara: 29.693,00 4enapu

Ha rurepur,ror ornac Mo.r(e Aa ce iaB,t aAMuHt-tcrparxDeH cayx6eann,
rpa6oren ro racrara rHcrlrryqxia, xol ucnonnyBa oflurrrre u noce6nure
ycnoB 3a uononHyBaEe Ha pa6ornoro uecro nponruaHu 3a cooABeTHoTo HtIBo

oo 3aronor la a4unHxcrpar[BHHTe cnyx6ennqr r-r ao Axror 3a c[creMarn3aqxia
KAKO ll:

- Aa e or{eHer co oqena ,"4' uaa ,B' npu nocrreAHoro orleHyBarbe,
- 4a e na pa6oruo uecTo Koe coDlacHo arcror ta cucreuarraaquja ua

HenocpeAHo IIoHI{cKo Hr.IBo oA pa6ornoro Mecro 3a noe e o6jaoex
BHTepHxor or,lac uJlr,r Aa e Bo paMKrre Ha rcrara KareropHia Bo Koia e

pa6oT uoro uecro sa xoe e o6jaaen tnrepHrror oDrac,

- Aa noMrHan HajManxy ABe roArrHrl rra reKoBaoro pa6orHo Mecro It
- Aa He My e u3peqeHa Axcqrmfl.tHcKa MepKa Bo IIocJreAHara roA[Ha

npe4 o6jaayoa*ero na [HTepH[or ofjrac.

KanAuaarn:'e 3a yHanpeAyaalhe ce nprjaoyoaar Ha ,iHTepH[or orrac co

noAHeceHa norroJrnera npr4jaBa lr AoKa3r, 3a noAaror{[Te coApxanra Bo npltjaBara
H lcrara [peKy Apxuoara ua Cexperapriaror 3a 3aKoHo.qaBcroo na Baagara na
Peny6ama Ceoepna Maxe4oruja ia AocraByBaar Ao OAAenenxero 3a

ynpaByBarbe co qoDeqKH pecypcr4 Ha cerperapr,rjaror 3a 3aKoHoAaBcrBo Ha

Bla4ara na Perry6;llra CeBepHa MareAoHl-rja, KaKo lr npercy cayx6enar:a
eneKTpoxcKa aApeca Ha Og4eaennero 3a ynpaoyDaroe co qoDeqKL pecypo,I

hnDsz.gov.mk.

HeHaBpeMeHa, Her{enocHa a HeypeAHo noflonHera npr.riaBa, Heua 4a 6Ia4e



предмет на разгледување. 

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

од денот на објавување на огласот. 

Краен рок за поднесување на пријавата со доказите е 04.06.2021 

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, 

E THEKSOI 

3HAAKOHOHABCTBO 
SE х SE to, KS ara Ilëjturoseka MruraguHoBcka 

ES №. Ф 
oss AUX, жж - 

е о ик 3, 152 
* * * SË 7 чо 

Që Neat’ 285) 

Конан POY 
Sar © : “ 

До 

- Одделението за управување со човечки ресурси 

- Архива 

- Агенцијата за администрација

rIpeAMeT Ha Pa3rneAYBalrie.

Poror :a 4ocraayaarbe Ea [p4aBnre usuecyaa 5 (ner) AeHa, cMeralro

og genor ua o6iaryaatbe Ha orJlacor.
Kpaefl poK 3a noAHecyBalr,e Ha flpriaBara co Ao(a3lrre e O4.O6-2O21

roAr{Ha.

flocranrara (e ja cnpoBeAe I(oMEcuiara 3a ceneKql-tla 3a ]'IlanpeAyBatbe

$opr'rupana oA crpana Ha ceKperapor Ha Cerperapujaror 3a 3aKoHoAaBcrBo Ha

Bra4ara na Peny6auKa CeBepHa MaKeAoHuia.

Hanouena: Kangr4aror Koj BEen na-lrtHu floAaroq[ Bo flpl4iaBara ce

4lzcraaau$r-lKyna o4 HaraMolrBa flocra[Ka.

- oaaeneHuero ia yn pa8yBabe co qoBeq x,, pecypc,

- AreHqrjara 3a aaM nH rcrpaqxja

Co novNr,

i?it;t%,ri,
{;::i;:'gty

CEKPETAPI4JATOT

Mulra4unoncra



ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

Интерен оглас бр. 02/2021 

миеме | 
jU Организациона единица | | Це јо работно место 

|__Работноискуство | 
|_ Стручни квалификации/ образование |. | 

Дали ги исполнува општите и посебните услови предвидени со Законот за 

| оглас и кои документи ги приложува како доказ: 

| Работно искуство на тековното работноместо | | 
|_Оценапри последно оценување |... ee и години 

od) година пред објавувањето на интерниот оглас 

ман ро T шифра 

Посетувани обуки во последниве 5 (пет) 

ЗШ 

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)

ly've r nDe:uue

OpraHu3aLlxoHa eAuHuqa

Texoero pa6orro raecro/:eare u uru$pa na

Da6orHo Mecro

Pa6orro rcxycroo

CrowHu xeanudrxaqrr/ o6paroeaHre

flanr rr ucnolnyea onurrnre I noce6nure ycJtoBx npeABuAeHx co 3aKoHor 3a

aAMlrHr.rcrparxBHrr cnyx6errqr:a pa6orrnre uecra ra roe e o6jaeen l4rrepnnor
omac r (ot{ aoKvMeHTr rr nD[[oxyBa l(al(o ao(43:

Pa6otto ttcxvcreo ra rexoeroro pa6orro uecro

Ouera npr nocneano oqenyaarue

llo4aroqu
roAxHx

3a oqeHyBarhe BO nOCIeAHUTe rpl

flanr e r:pevena
roarna nDetr o6iaevearuero

Arcqxnn{Hcxa Mep(a

Ba rHTepHroT omac

eAHa

Pa6orHo Mecro 3a (oe annuqupare/ rarra u

Lur,tdpa

[loceryoarr o6yxr eo nocneAHree 5 (ner)

roAnHx n HaBeAere Aorc3u

AononHITenHu AocraBeHu AoKyMeHTn r AoKaiLt

NPIJABA 3A YHANPEAYBATbE

Awepen ornac 6p. 02l2O27

14rjaeyaav no4 MoparHa, MarepnjanHa r (pxBnlrHa oAro8oPHocr AeKa

no4aroqure eo npujaeara ce ToqHr, a AocraBeHxre AoKa3n ce BePHll Ha oPurxHanoT.

Kangu4aror Koj BHen naxHx noAaroq, (e 4rcxeanu$uxyea oA HaraMou.lrlara

nocranKa.

TloaHocxren,

(uue, npe:uue n nornrc)


