влА дА HA Р Епvѕлик А млкЕдоliиЈА
мИНИСТЕРСТВо ЗА ЗЕМЈодЕЛСТВО, ШУМАРСТвО И вОДОСТОПАПСТВо

Врз основа на член 30, член 48 и член 49 од Закон за
административни службеници („Службен весник на
Република Македонија" бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016,142/2016 и 11/2018), Правилник 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 („Слухсбен
весник на Република Македонија" бр. 11/2015) и Правилник
за систематизација на работните места во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство 04-6379/1 од
01.06.2015 година со измените, дрхсавниот секретар на
Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство објавува:
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ИНТЕРЕИ ОГЛАС 01/2018
за пополнување на работни места со постапка за унапредување
Ce распишува интерен оглас за пополнување на работни места со постапка

за унапредување и тоа:
1. цПР0101Б01000 - Државен советник за рурален развој
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови
•

ниво на квали ф икациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен, Економски науки, Биологија

•

најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет
години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
- Дополнителни услови

❖ да е оценет co оцена „А" или „Б" при последното оценување
• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас

ВЛАДА HA РЕПУБЛИКА мАКЕДОНИЈt\

мИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, IцYMAPCTIiO И вОДОСТОП АIIСТВО

•

да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да ne My e изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
•

да е државјанин на Република Македонија,

:• активно да го користи македонскиот јазик,
• да е полнолетен,
❖ да има општа здравствена способност за работното место
❖ со правосилна судска пресуда да ue
професија, дејност или долх<ност

My e

изречена казна забрана на вршење

- Општи работни компетенции
• 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
- Посебни работни компетенции
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
❖ активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
• потврда за положен испит за административно управување
- Распоред на работно време
• Работни денови понеделник-петок
•

Работни часови неделно 40

❖ Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 37.054,00 денари

вл АДл HA Р Епvѕлик А м А кЕдониЈл
мИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, LIIYMAPCTBO И I3ОДОСТ ОПАНСт1ЗО

2. цПР0101Б02000 - Раководител на Сектор за анализа на земјоделска
политика - Сектор за анализа na земјоделска политика
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови

• ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен

VII/1 степен, Економски науки, Раститено производство, Добиточно
производство(сточарство)
❖ најмалку 5 (пет) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две)
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку 8
(осум) години работно искуство во струката од кои најмалку 3 (три) години
на раководно работно место во приватен сектор
- Дополнителни услови
❖ да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот ornac
•

да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
❖ да е државјанин на Република Македонија,
•

активно да го користи македонскиот јазик,

•

да е полнолетен,

•

да има општа здравствена способност за работното место

•

со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или дол>кност
- Општи работни компетенции

•

решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

❖ учење и развој
❖ комуникација
•

остварување резултати
• работење со други/тимска работа

•

стратешка свест
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rзлАдА HA Р ЕпУѕликА м А кFдониЈ А
мИНИСТЕРСТВо ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТво, цIYMAFCTB О И]3одоСТОПАнСТI3о

•

ориентираност кон странките/засегнати страни

❖ раководење и
❖ финансиско управување
- Посебни работни компетенции
•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

•

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

:• потврда за положен испит за административно управување
- Распоред на работно време
•

Работни денови понеделник-петок

•

Работни часови неделно 40

•

Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 36.040,00 денари

3. цПР0101Б04000 - Раководител на одделение за консолидација на
земјоделско земјиште - Одделение за консолидација на земјоделско
земјиште, Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и
идентификација на земјишни парцели
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови
•

ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации
и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Растително производство, Наука за земјиштето и хидрологија

(• најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1

(една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест)
години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на
раководно работно место во приватен сектор
- Општи услови
❖ да е дрхсавјанин на Република Македонија,
❖ активно да го користи македонскиот јазик,
❖ да е полнолетен,
❖ да има општа здравствена способност за работното место
❖ со правосилна судска пресуда да не My e изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или долхсност

вл А дл I-i A Р Епvѕлик А млкFдониЈА
мИПИСТЕРСТво ЗА ЗЕМЈоДГЛСТВо, II.IYMAPCTBO H ВодоСТОПАПСтво

- Општи работни компетенции
•

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
- Посебни работни компетенции

❖ активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
❖ потврда за поло>кен испит за административно управување
- Распоред на работно време
❖ Работни денови понеделник-петок
❖ Работни часови неделно 40
❖ Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 28.433,00 денари
4. YHPO101BOl000 - Советник за нормативно-правни работи - Одделение
за нормативно-правни работи, Сектор за нормативно-правни работи
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови
❖ ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен

VII/1 степен, Правни науки
•

најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови
• да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување

влАдА HA РЕпvѕликА млкFдониЈ А
мИНИСТЕРСТв О ЗА ЗЕМЈОДI:ЛСТВО, IIIYMAPCTBO И вОДОСТОПАНСтвО

• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас
•

да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да

ne My e

изречена дисциплинска мерка во последната година пред

објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
•

да е државјанин на Република Македонија,

•

активно да го користи македонскиот јазик,

•:• да е полнолетен,
•

да има општа здравствена способност за работното место

•

со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност
- Општи работни компетенции

•

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

•

финансиско управување
- Посебни работни компетенции

•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

•

активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време

❖ Работни денови понеделник-петок
• Работни часови неделно 40
•

Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари

вл А д Л HA Р гпцѕлик А млкЕдОниЈл
министЕ Р ство зА зЕмЈодглство, шцм А Рство и водостоп А нство

5. цПР0101В01000 - Советник за заштита на шумите од абиотски фактори Одделение за заштита на шумите од биотски и абиотски фактори,
Сектор за шумарство и ловство
- 1 (еден) извршител

- Посебни услови

• ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен, Шумарство и хортикултура
•

најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови

•

да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување

•

да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас

• да поминал најмалку две години на тековното работно место

•;• да не My е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
• да е државјанин на Република Македонија,
•

активно да ro користи македонскиот јазик,

•

да е полнолетен,

•

да има општа здравствена способност за работното место

•

со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност
- Општи работни компетенции

❖ 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
•

финансиско управување

вл А д А HA РFпvѕлик А млкЕдоIIИЈ А
мИНИСТЕРСТВо ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВо, I.IIYMAPCTBO И воДОСТОПАнСТ Во

- Посебни работни компетенции
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време
•

Работни денови понеделник-петок

•

Работни часови неделно 40

•

Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари

6. УПР0101В01000 - Советник за водење на евиденција на регистрирано
земјоделско земјиште - Одделение за регистрирање на земјоделско
земјиште, Сектор за регистрирање, управување, унапредување и
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови

❖ ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен, Економски науки, Правни науки
•

најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови

• да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување
•

да е на работно место на непосредно пониско ниво unu да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас
• да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да ne My e изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
❖ да е др>кавјанин на Република Македонија,
• активно да ro користи македонскиот јазик,
• да е полнолетен,

❖ да има општа здравствена способност за работното место

ВЛАДА HA РЕПУБЛИКА мАКЕДОIIИЈА

мИIIИСТЕРСТВо ЗА ЗЕМЈQДЕЛСТВо, ШУМАРСТВо И I3oДoCTOПAIICTIio

• со правосилна судска пресуда да ne My e изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или долх<ност
- Општи работни компетенции
•

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
• финансиско управување

- Посебни работни компетенции
❖ активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
❖ активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време
❖ Работни денови понеделник-петок
❖ Работни часови неделно 40
❖ Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари

7. YHPO101BOl000 - Советник за водење на евиденција на завршени
прекршочни постапки - Одделение за следење на извршување на
прекршоците, Сектор за прекршоци
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови

❖ ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен

VII/1 степен, Правни науки
❖ најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови

❖ да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување
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вл А дА HA РЕ пцѕлик А млкЕдониЈ А

ми Н истЕРство зл зЕмТодглство, шцм АР ст В о и rзодостоп АН ст В о

•

да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас

•

да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да ne My e изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
•

да е државјанин на Република Македонија,
• активно да го користи македонскиот јазик,

•

да е полнолетен,

•

да има општа здравствена способност за работното место

•

со правосилна судска пресуда да не
професија, дејност или долх<ност

My е изречена казна забрана на вршење

- Општи работни компетенции
•

решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

•

учење и развој

•

комуникација

•

остварување резултати

❖ работење co други/тимска работа
❖ стратешка свест
•

ориентираност кон странките/засегнати страни

•

финансиско управување
- Посебни работни компетенции

•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

•

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

❖ Положен правосуден испит
- Распоред на работно време
❖ Работни денови понеделник-петок
❖ Работни часови неделно 40
❖ Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари

влАдл HA РгпУБликл млкЕдоtтиlА
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8. УПР0101В01000 - Советник за билатерална соработка - Одделение за
билатерална соработка, Сектор за меѓународна соработка
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови

• ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен, Организациони науки и управување(менаџмент), Економски
науки, Наука за кних<евност
❖ најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови
•

да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување

• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас
•

да поминал најмалку две години на тековното работно место

• да ue My e изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
•

да е државјанин на Република Македонија,

•

активно да го користи македонскиот јазик,

•

да е полнолетен,

•

да има општа здравствена способност за работното место

•

со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или дол>кност
- Општи работни компетенции

•;• 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

•;• финансиско управување

влАд А HA Р впцѕлик А млкЕдониЈ А
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- Посебни работни компетенции
•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

•

активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време

❖ Работни денови понеделник-петок
❖ Работни часови неделно 40
• Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари
9. УПР0101В01000 - Советник за следење на развојот на човечки ресурси Одделение за развој на човечки ресурси, Сектор за човечки ресурси
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови

❖ ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен, Правни, Социјална политика и социјална работа
•

најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- Дополнителни услови

❖

да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување

• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас
❖ да поминал најмалку две години на тековното работно место

❖ да ne My e изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови
❖ да е дрхсавјанин на Република Македонија,
• активно да ro користи македонскиот јазик,
❖ да е полнолетен,
❖ да има општа здравствена способност за работното место
• со правосилна судска пресуда да не My е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или долх<ност
- Општи работни компетенции

влАдл HA РЕ пvѕликА млкЕдониЈ А.
мИНИСТЕРСТIiо ЗА ЗЕМЈо,ДЕЛСТВо, ШУМАРСТВо И воДОСТОПАПСТво

•

решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

•

учење и развој

•3 комуникација
• остварување резултати
•

работење со други/тимска работа

❖ стратешка свест
• ориентираност кон странките/засегнати страни
• финансиско управување
- Посебни работни компетенции
•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

:• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време
❖ Работни денови понеделник-петок
••• Работни часови неделно 40
.
❖
Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
Паричен нето износ на плата: 25.137,00 денари

10. цПР0101В01000 - Помлад соработник за развој на винарството —
Одделение за винарство, Сектор за лозарство, винарство и овоштарство
- 1 (еден) извршител
- Посебни услови
❖ ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации
и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
Наука за земјиштето и хидрологија, Овоштарство, Лозарство
❖ со или без работно искуство
- Дополнителни услови
❖ да е оценет со оцена „А" или „Б" при последното оценување
•

да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место
во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен
интерниот оглас

• да поминал најмалку две години на тековното работно место

влА д А HA РЕпvглик А млкFдониЈл.
мИНИСТЕРСТВо ЗА ЗЕМЈодЕЛСТво, I.IIYMAPCTBO И водоСТQП А НСТво

•

да не My е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
- Општи услови

•

да е дрхгавјанин на Република Македонија,

•

активно да го користи македонскиот јазик,

•

да е полнолетен,

•:• да има општа здравствена способност за работното место
• со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност
- Општи работни компетенции
•

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

❖ финансиско управување

- Посебни работни компетенции
•

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

❖ активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската унија (англиски, француски, германски)
- Распоред на работно време
••• Работни денови понеделник-петок

•

Работни часови неделно 40

•

Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот

•

Опис за работното време
Паричен нето износ на плата: 21.080,00 денари

НАПОМЕНА:
Рокот за доставување на пријавите е 5 (пет) денови од денот на објавување
на огласот на Веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.

вллдл HA Р Епvвлик А мnкFдонИЈА
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Кандидатите за унапредување се пријавуваат на интерниот ornac со
поднесување на пополнетата пријава и докази за податоците содржани во

пријавата и истата преку архивата на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство ја доставуваат до Секторот за човечки
ресурси, како и во електронска форма на covecki.resursipmzsv.gov.mk

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде
предмет на разгледување.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична
одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, a
доставените докази верни на оригиналот. Кандидатот кој внел лажни
податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.
Постапката ќе ја спроведе Комисија за селекција за унапредување,
формирана од државниот секретар на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.

ДРжаве - екрета
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ДО: Сектор за човечки ресурси

плиЈАвА
за интерен оглас во Министерство за земјоделство, шумарство и

водостопанство
1 Податоци за огласот
• Број на интерен оглас
• Број на работно место
2. Лични податоци
• Име и презиме
• Контакт телефон
• Тековно работно место (ниво и шифра)
во одделение
во сектор
3. Податоци за исполнување на посебните услови

• Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС: IV, VI, VII/1,
VA 60-120 ЕКТС, VIA 240 ЕКТС, VIБ ЕКТС
вид на образование
Образовна институција
Насока
Датум и број на диплома
Податоци за работно искуство
години
денови
4. Податоци за оценување за последните три години пред објавување на

огласот
• За

година,оцена

• За
година, оцена
• За
година, оцена
5. Податоци за изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас
6. Податоци за нивото и звањето на административниот службеник во
последните две години пред објавувањето на интерниот оглас
7. Дополнително ги доставувам следниве докази/потврди (потврди за успешно
реализирани обуки / потврди за успешно реализирано менторство)
Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во образецот
за пријавата за интерен ornac се веродостојни и дека на барање на надлежниот орган ке доставам
докази во оригинал или копија заверена на нотар.
Кандидатот кој внеп лажни податоци no пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.
Административен службеник
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Име и презиме
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