
 

           

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА  

 

Во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 27/14, 199/14 и 27/16), член 22 од Законот за работни односи 
(„Службен весник на Република Македонија" број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 
130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 167/2015 и 27/2016), Правилникот за задолжителните елементи 
на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и 
пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот 
на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 34/15), Општина Крива Паланка Општина Крива Паланка со 
единствен матичен број 5992958, единствен даночен број 4015005104833, на ден 06.09.2016 
година 
 

ОБЈАВУВА 
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 02/2016 

За вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време во 
Општина Крива Паланка за следните работни места на ниво со шифра: 

1. Ниво АО2, шифра УПР0403А02001,   Возач II   во Сектор за општи и правни работи, 
финансиски прашања и локален економски развој - Одделение за правни и општи работи (1) 
еден извршител; 

Општите услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите се: 
- да е државјанин на Република 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 
За нивото А2 - завршено - да има завршено средно образование - Средно гимназиско 

образование или средно стручно образование; положен возачки испит за Б, Ц и Д категорија;  
1 година работно искуство во струката.  

Распоред на работно време  
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00  
Паричен нето износ на плата за работно место под реден број 1 изнесува : 14.200.00 

Денари  
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 

2016 год. се Македонец(ка) 1 
2 Ниво АОЗ, шифра УПР 04 05 АОЗ 004, назив на работното место Хигеничар /ка (1) во 

Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој - 
Одделение за правни и општи работи (1) еден извршител; 

 



 
 
Општите услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите се: 

- да е државјанин на Република 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 
За нивото АЗ - завршено основно образование, со или без работно искуство. 
Распоред на работно време  
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00  
Паричен нето износ на плата за работно место под реден број 1 изнесува : 10.350,00 

Денари 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 

2016 год. се Македонец(ка) 1 
Рокот за пријавување на кандидатите за јавниот оглас е 5 дена, од денот на неговото 

објавување во дневните весници, не сметајќи го денот на објавувањето во дневен весник.  
Заинтересираните кандидатите треба да достават Пријава, со прилог потребна 

документација, оригинал или заверена на нотар: 
- Пријава Кратка биографија 
- Свидетелство / Диплома за завршен степен на образование кое се бара за работното 
место 
- Уверение за државјанство 
- Уверение дека не е изречена казна забрана за вршење професија, дејност, должност 
- за работното место под реден број 1 фотокопија од возачка дозвола 

Пријавата кандидатите може да ја преземат во електронска форма од веб страната на 
Општина Крива Паланка  (http://www.krivapalanka.gov.mk) 

Изборот ќе се изврши во зависност од пријавените кандидати и тоа доколку се 
пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 
201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 
кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот 
на пријавувањето. 

Кандидатите комплетната документација со која се докажува исполнувањето на 
условите од јавниот оглас, треба да ја достават до архивата на Општина Крива Паланка на 
адреса ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 Крива Паланка 1330 Република Македонија со 
назнака „за јавен оглас за вработување “. Телефон за контакт 031/375-035, 031/375-020. 

При поднесување на пријавата лицето го наведува бројот на работно место за кое се 
пријавува. 

Кандидатите се должни да достават прецизни и точни податоци. 
Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе надлежна 

Комисија формирана за спроведување на постапка за вработување. 
Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и местото на 

одржување на интервјуто. 
Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде 

предмет на разгледување од страна на Комисијата 
Општина Крива Паланка 

Градоначалник  
Арсенчо Алексовски 


