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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

ноември,2019 

АРХИВСКИ БРОЈ: 	04- 

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,  BC  зависноет од категоријата на 
работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен 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, државниот секретар на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство објавува: 

интЕРЕн ОглАС 01/2019 
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. УПР0101602000 - Раководител на одделение за фитосанитарна регулатива, 
Одделение за фитосанитарна регулатива, Сектор за фитосанитарна регулатива и 
мена џмент 

1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 
• ниво на квалифмкациите V1  A  сп оред Македонеката рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити етекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, технологија на прехранбени 
производи; Хемиско инженерство, Хемиска технологија 

❖ најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на 

работно место  BC  јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство  BC  струката 
од кои најмалку две години на раководно работно место  BC  приватен сектор 

- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 

❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место  BC  рамки на 
истата категорија  BC KCja e  работното место за кое е објавен интерниот оглас 

❖ да поминал најмалку две години на тековното работно место 
❖ да не  My e  изречена дисциплинска мерка  BC  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
Општи услови 
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•  да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 

• 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 
• 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: 29.838,00 денари 

2. УПР0101602000 - Раководител на сектор за аналитичка хемија и анализа на ѓубриња, 
Сектор за аналитичка хемија и анализа на ѓубриња, Државна фитосанитарна 
лабораторија 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 
• ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Економски науки, Раститено 
производство, Добиточно производство (сточарство) 

• за нивото 62 најмалку пет години работно искуство  BC  струката од кои најмалку две години 
на раководно работно место  BC  јавен сектор, односно најмалку осум години работно 

искуство  BC  струката од кои најмалку три години на раководно работно место  BC  приватен 
сектор 

- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место  BC  рамки на 

истата категорија  BC  која  e  работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
❖ да не  My e  изречена дисциплинска мерка  BC  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
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- 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 e  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/засегмати 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) 
•3 потврда за положен испит за административно управување 
- Распоред на работно време 
• работни денови понеделник-петок 
• работни часови меделно 40 
• работно време од 07:30-08:30  no  15:30-16:30 часот 

Паричен нето износ  i-ia  плата: 37.815,00 денари 

3. УПР0101В01000 - Советник за водење на управни постапки, Одделение за управни 
постапки, Сектор за нормативно-правни работи 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 
❖ ниво на квалификациите V1  A cnopen  Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Правни науки 
• најмалку три години работно искуство во струката 

- 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 e  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 
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❖ 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: 26.381,00 денари 

4. УПР0101В01000 - Советник за следење и прогноза на штетни организми на 
поледелски и градинарски култури, Одделение за здравје на растенијата и прогноза 
на штетни организми, Сектор за здравје на растенијата, Фитосанитарна управа 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 
• ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Заштита на растенија, 
Овоштарство, Растително производство 

• најмалку  3 (три)  години работно искуство  80  струката 
- Дополнителни услови 
❖ да е оценет со оцена „А" или „6г' при последното оценување 
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво  unu  да е на работно место  80  рамки на 

истата категорија  80  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
• да не  My e  изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• 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 должност 

- Општи работни компетенции 
• решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг 
• учење и развој 
• комуникација 
• остварување резултати 

• работење  cc  други/тимска работа 
• стратешка свест 
• ориентираност кон странките/засегнати страни 
• финансиско управување 
- Посебни работни компетенции 
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•  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: 26.381,00 денари 

5. УПР0101В01000 - Советник за финансиска ревизија и ревизија на успешност во 
работењето - внатрешен ревизор, Одделение за финансиска ревизија и ревизија на 
успешноста во работењето, Сектор за внатрешна ревизија 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 

• ниво на квалификациите V1 A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 
240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Економски науки, Правни 
науки, Јавна управа и Администрација 

• најмалку  3 (три)  години работно искуство во струката 
- Дополнителни услови 
❖ да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на 

истата категорија  80  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
:•  да не му е изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиот јазик, 

•Z• 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 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 
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••• Работни часови неделно 40 
4.  Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот 

Паричен нето износ на плата: 26.381,00 денари 

6. УПР0101В01000 - Советник за организирање и координирање на работата поврзана 
со податоците од регистрите на министерството, Одделение за организација и 
координација на подрачни единици, Сектор за организација и координација на 
подрачни единици 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 
• ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен,lИашинство, Електротехника 
❖ најмалку  3 (три)  години работно искуство во струката 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" 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 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 македонскиотјазик, 
• да  e non нолетен,  
• 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 
Паричен нето износ на плата: 26.381,00 денари 
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7. УПР0101В01000 - Советник за ревизија на ИПА структурата и други странски 
фондави - внатрешен ревизор, Одделение за ревизија на ИПА структурата и други 
странски фондови, Сектор за внатрешна ревизија 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 

❖ ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 
240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Хуманистички науки - 
Филозофија 

• најмалку  3 (три)  години работно искуство во струката 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" 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 e  изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на 

интерниот ornac 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• да е полнолетен, 
• да има општа здравствена способност за работното место 
• cc  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  cc  други/тимска работа 
стратешка свест 
ориентиранаст кон странките/засегнати страни 
финансиско управување 
Посебни работни компетенции 
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
активно познавање на еден од трите 

(англиски, француски, германски) 
.•. Положен правосуден испит 

Распоред на работно време 
е;. Работни денови понеделник-петок 
.•. Работни часови неделно 40 
в;е Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот 

Паричен нето износ на плата: 26.381,00 денари 

најчесто користени јазици на Европската унија 

8. УПР0101601000 - Советник за меѓународна соработка, Одделение за меѓународна 
соработка и фитосанитарен информативен систем, Сектор за фитосанитарна 

регулатива и мена џмент, Фитосанитарна управа 
- 1 (едеі-і) извршител 
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- Посебни услови 
❖ ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Наука за книжевноста, Наука 
за јазикот - лингвистика, Образование 

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

❖ да е оценет со оцена „А" или „6" 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 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 македонскиотјазик, 

❖ 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 

Паричен нето износ на плата: 26.381,00 денари 

9. УПР0101В01000 - Советиик за управување, обработка  ii  анализа на податоците од 
регистрите на министерството, Подрачна единица Долнени, Сектор за организација и 
координација на подрачни единици 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 

❖ ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 
најмалку 180 кредити tпоред ЕКТС или завршен V11/1 степен, Лозарство,Овоштарство, 
Растително производство 

4 со или без работно искуство 
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- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" 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 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 e  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  cc  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 
• Рабатни денови понеделник-петок 

• Fаботни 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: 26381,00 денари 

10. УПР0101В04000 - Помлад соработник за програми, планови и информации од 
областа на производите за заштита на растенијата, Одделение за одржлива употреба 
i-ia  производи за заштита на растенијата, Сектор за агрохемија, Фитосанитарна управа 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 
❖ ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Наука за земјиште и 
хидрологија, Овоштарство, Растително производство 

• со или без работно искуство 
- Дополнителни услови 
❖ да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место  BC  рамки на 

истата категорија  BC  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
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•  да поминал најмалку две години на тековното работно место 
❖ да не  My e  изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• да е полнолетен, 
• да има општа здравствена способност за работното место 
• со правосилна судска пресуда да  ue My e  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 
• ориентирано ст кон странките/засегнати страни 
• финансиско управување 
- Посебни работни компетенции 
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
• активно познавање на едеи од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, фраицуски, 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: 22.126,00 денари 

11. УПР0101В04000 - Помлад соработник за следење на состојбата на земјоделското 
производство, Одделение за поддршка на подрачја со ограничени можности, Сектор 
за рурален развој 

-  1 (еден)  извршител 
Посебни услови 

❖ ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 
најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Добиточно производство 
(сточарство), Шумарство и хортикултура, Преработка на дрво 

• со или без работно искуство 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место  80  рамки на 

истата категорија  80  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
• да не  My e  изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
Општи услови 
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•  да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• 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 должност 
- 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) 
- Распоред на работна 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: 22:126,00 денари 

12. УПР0101В04000 - Помлад соработник за одржување и надградба на информатичката 
инфраструктура, Одделение за општа информатичка инфраструктура и безбедност 
на информатичкиот систем, Сектор за информатичка технологија 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 
• ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Електротехника, 
Компјутерска техника и информатика 

• со или без работно искуство 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
• да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на 

истата категорија  80  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
• да не му е изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• да е  non нолетен,  
• да има општа здравствена способност за работното место 
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, 

•  со правосилна судска пресуда да не  My e  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 
•3 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
❖ активно познавање на еден од трите најцесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски) 
- Распоред на работно време 
••• Работни демови понеделник-петок . 
❖ Работни часови неделно 40 
❖ Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот 
•Э Опис за работното време 

Паричен нето износ на плата: 22.126,00 денари 

13. УПР0101В04000 - Помлад соработник за прибирање и обработка на податоци за 
фитосанитарна регулатива од областа на здравјето на растенијата, Одделение за 
здравје на растенијата и прогноза на штетни организми, Сектор за здравје на 
растенијата, Фитосанитарна управа 

-  1 (еден)  извршител 
Посебни услови 

❖ ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекиати 
најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Добиточно производство 
(сточарство), Јавна управа и администрација 

• со  unu  без работно искуство 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оцемување 
❖ 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 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 македонскиотјазик, 
• да е полнолетен, 

❖ да има општа здравствена способност за работното место 
• CO  правосилна судска пресуда да не  My e  изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност 
- Општи работни компетенции 
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• 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: 22.126,00 денари 

14. УПР0101В04000 - Самостоен референт за стручно административни работи, 
одделение за фитосанитарна регулатива, Сектор за фитосанитарна реryлатива и 

менаџмент, Фитоеанитарна управа 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 

❖ ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 
најмалку 180 кредити епоред ЕКТС или завршен V11/1 степен,  CCC  - Гимназија или 
Просветна струка 

• најмалку 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  80  рамки на 

истата категорија  80  која е работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• 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  ro  користи македонскиот јазик, 

❖ да е полнолетен, 
❖ да има општа здравствена способност за работното место 
❖ со правосилна еудска пресуда да не  My e  изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должноtт 
- Општи работни компетенции 
• учење и развој 
• комуникација 

:•  остварување резултати 
• работење  Co  други/тимска работа 



•  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:16.542,00 денари 

15. УПР0101В04000 - Самостоен референт за водостопански објекти, Одделение за 
користење на водите и водостопанските објекти, Сектор за користење на водите и 
водостопанските објекти, Управа за водостопанство 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 
• ниво на квалификациите V1 6 според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен V11/1 степен, ССС — Гимназија или Трговско 
• најмалку три години работно искуство  80  струката 
- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место  80  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 му е изречена дисциплинска мерка  80  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
❖ да е државјанин на Република Македонија, 
❖ активно да го користи македонскиотјазик, 
❖ да  e non нолетен,  
❖ да има општа здравствена способност за работното место 
❖ co  правосилна судска пресуда да не  My e  изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност 
- Општи работни компетенции 
• учење и развој 

❖ комуникација 
❖ остварување резултати 

• работење  cc  други/тимска работа 
❖ 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 

! 
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• 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  i-ia  плата:16.542,00 денари 
16. УПР0101602000 - Раководител на Сектор за информатичка технологија, Раководител 

на Сектор за информатичка технологија 
1 (еден)  извршител 

- Посебни услови 
•;• ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Електротехника, 

Компјутерска техника и информатика 
• за нивото 62 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години 

на раководно работно место  BC  јавен сектор, односно најмалку осум години работно 

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

- Дополнителни услови 
❖ да е оценет  cc  оцена „А" или „6" при последното оценување 
❖ да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на 

истата категорија  BC  која  e  работното место за кое е објавен интерниот оглас 
• да поминал најмалку две години на тековното работно место 
• да не  My e  изречена дисциплинска мерка  BC  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
• да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 
• да е полнолетен, 

• да има општа здравствена способност за работното место 
• CC  правосилна судска пресуда да не  My e  изречена казна забрана на°вршење професија, 

дејност или должност 
- Општм работни компетенции 
• решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг 
• учење и развој 
• комуникација 
• остварување резултати 
• работење  cc  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 
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❖ Работни часови неделно 40 
• Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот 

Паричен нето износ на плата: 37.815,00 денари 
17. УПР0101602000 - Раководител  i-ia  Одделение за унапредување на земјоделско 

земјиште, Одделение за унапредување на земјоделско земјиште, Сектор за 
регистрирање, управување, унапредување и продажба на земјоделско земјиште во 
државна сопственост 

-  1 (еден)  извршител 
- Посебни услови 
❖ ниво на квалификациите V1  A  според Македонската рамка на квалификации и најмалку 

240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен V11/1 степен, Лозарство, Овоштарство, 
Добиточно производство (сточарство) 

❖ најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на 

работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката 
од кои најмалку две години  i-ia  раководно работно место во приватен сектор 

- Дополнителни услови 
• да е оценет со оцена „А" или „6" при последното оценување 

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

❖ да поминал најмалку две години на тековното работно место 
• да не  My e  изречена дисциплинска мерка  BO  последната година пред објавувањето на 

интерниот оглас 
- Општи услови 
❖ да е државјанин на Република Македонија, 
• активно да го користи македонскиотјазик, 

❖ 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 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 
❖ 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  i-ia  работно време 

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

‚l iku 

•  Работно време од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот 
Паричен нето износ на плата: 29.838,00 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. 

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.resursiCa~mzsv.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. 

Co  почит, 
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ДО: Сектор за човечки ресурси 

ПРИЈАВА 
за интерен оглас во 1Иинисrерство за земјоделство, шумарсrво и водосгопанство 

1. Податоци за огласот 
• Број на интерен оглас 
• Број на работно место 

2. Лични податоци 
• Име и презиме 
• Контакт телефан 
• Тековно работно место (ниво и шифра) 	  

во одделение 
во сектор 

3. Податоци за исполнување на посебните услови 
• Степен на образование или стекнати кредити според  EKTC:  1V, V1, V11/1, VA 60-120 

EKTC,  V1A 240  FKTC,  V16  EKTC  
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. Податоцм 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 морапна, магеријапна и кривична одговорносг дека подаrоциге 
наведени во образецот за пријавата за интерен оглас се веродостајни и дека на 
барање на надлежниаг орган ке досrавам докази во оригинал или копија заверена  i-ia  
нотар. 
Кандидагог кој внел лажни подаrоци во пријавата се диtквалификува од наrамошна 
постапка. 

Административен службеник 

Име и презиме 	  

Потпис 	  
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