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СКОПЈЕ Врз основа на член l 60, став 3 од Законот за високото образование (,,Сл. весник 

на Република Македонија" бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна 

Македонија" бр. 178/21бр.), член 6, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(,,Сл. весник на Република Македонија" бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 

198/2018 и „Сл. весник на Република Северна Македонија бр.143/2019), и член 28-а од 

Законот за работните односи (,,Сл. весник на Република Македонија" бр. 62/2005, 

106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 

11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 

33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018 и „Сл. весник на Република Северна 

Македонија бр.110/2019), член 30 од Колективниот договор за високо образование и 

наука (,,Сл. весник на Република Северна Македонија бр.102/2021) и Правилникот за 

систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" Скопје

Филолошки факултет „Блаже Конески" - Скопје (Анекс бр.22) (Универзитетски 

гласник број 592 од 11.02.2022 година), Филолошки факултет „Блаже Конески" -

Скопје објавува, 

ИНТЕРЕН ОГЛАС бр.1 1 

За унапредување на шест (6) вработени лица 

во Стручната и административна служба 

Работодавач: Филолошки факултет „Блаже Конески" при Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје, бул. Гоце Делчев бр.9а, 1 ООО Скопје 

1. За работното место

Реден број: 31 

Шифра: ОБН O 1 02 БО4 008 

Назив на работното место: Раководител на Одделението за библиотечно работење 

Број на извршители: 1 

Општи услови - да е државјанин на Република Северна Македонија
(доказ: уверение за државјанство)

- активно да го користи македонскиот јазик,
(доказ: интервју)

- да е полнолетен
(доказ: произлегува од доставената документација што се

бара во Огласот)

- да има општа здравствена способност за работното
место и

(доказ: систематски преглед, се прифаќа и систематскиот 

преглед од септември 2021) 

- со правосилна судска пресуда да не мv е изоечена казна

1 Унапредувањето е предвидено со годишниот план за вработување на Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј' - Скопје за 2022 година за што е добиена 
согласност од МОН и МИОА и добиено е известување за обезбедени финансиски средства од МФ. 





(доказ: уверение за државјанство) 

- активно да го користи македонскиот јазик,
(доказ: интервју)

- да е полнолетен
(доказ: произлегува од доставената документација што се
бара во Огласот)

- да има општа здравствена способност за работното
место и

(доказ: систематски преглед, се прифаќа и систематскиот 
преглед од септември 2021) 

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна
забрана на вршење професија, дејност или должност

(доказ: уверение од надлежен суд – не постар од 6 месеци) 

Посебни услови: - Ниво на квалификација VI Б според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180
кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
односно VI степен.

научно поле: економски науки 

(доказ: уверение за дипломирање со оценки за испитите и 
диплома од факултет) 

- Со или без работно искуство во струката (доказ:
потврда од работодавец/и, , се докажува со досие на
кандидатот)

- Општи работни компетенции (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 клиенти/засегнати страни и
- финансиско управување

(доказ: се докажуваат на интервју) 

- Посебни работни компетенции
- Поседување на сертификат за активно познавање на

еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски,
германски),

- Активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење

1.7 Распоред на работното 
време 

- Работни часови во неделата : 40
Работно време од понеделник до поток од 08.00 до 16.00 часот

1.8 Паричен нето износ на 
плата: 

26.600,00 денари 






















