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Република Северна Македонија 

Republika e Maqedonisë së Ver iut  
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
KËSHILLI GJYQËSOR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 
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Врз основа на член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(Сл.весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16,35/18, 198/18 и Сл.весник на РСМ бр.143/19 
и 14/20), член 22 став 1 точка 1 и член 23 од Законот за работни односи (Сл.весник 
на РМ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 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, 27/16, 134/16, 
120/18 и Сл.весник на РСМ бр.110/19 и 267/20), а согласно Правилникот за 
систематизација на работни места на Судскиот совет на Република Северна 
Македонија 01-1156/16 од 01.07.2016 година, бр.01-1592/1 од 24.11.2017 година, 
бр.12/6-1950/3 од 23.03.2018 година и 01-1007/1 од 15.06.2021 година, согласноста 
на Министерството за финансии бр.18-10838/2 oд 17.12.2021 година, Судскиот совет 
на Република Северна Македонија  објавува: 
 

Ј А В Е Н  О Г Л А С  бр.3/2021 
За вработување на хигиеничар во Судскиот совет на Република Северна 

Македонија на неопределено време 
 

Судскиот совет на Република Северна Македонија објавува оглас за 
вработување на  еден (1) извршител на  неопределено време на следнотo работно 
место:   Хигиеничар со шифра УПР0405А03004, за ниво III,  А03. 
 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно Годишниот план на институцијата 
за 2021 година се: Aлбанец - (ка) -  1. 
 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови: 
-да е државјанин на Република Северна Македонија; 
-активно да го користи македонскиот јазик; 
-да е полнолетен; 
-да има општа здравствена способност за работното место и 
-со правосилна судска одлука да не му е изречена казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност. 
 
Покрај општите услови, кандидати пријавени за работното место треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови, утврдени со актот за систематизација на 
работни места: 
-За ниво III,  А03 ниво на образование-Основно образование; 
- Работно искуство-без работно искуство. 
 
Распоред на работно време за работното место: 
-работни денови:понеделник-петок 
Работни часови неделно 40 
Работно време од 12:00 до 20:00. 
Паричен износ на нето плата за работното место изнесува 15.194,00 денари. 



2 
 

 
Кандидатите заедно со пријавата треба да ги достават потребните документи 

за исполнување на општите и посебните услови: 

- Доказ за државјанство; 

- Уверение за општа здравствена способност за работното место; 

- Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за 

вршење професија, дејност или должност и 

- доказ – Диплома/Уверение за завршено образование. 

 
Рок за пријава: рок за доставување на пријава за вработување и доказите дека ги 
исполнуваат условите од јавниот оглас е три (3) работни дена од денот на 
објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги 
исполнуваат во моментот на пријавувањето. 
Селекцијата и интервјуто на пријавените кандидати ќе ги спроведе Комисија за 
спроведување на постапка за вработување. 
Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на 
разгледување од страна на Комисијата за спроведување на постапка за 
вработување. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и 
местото на одржување на интервјуто. 
Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок определен во член 23 став 2 од Законот 
за работни односи. 
Пријавата со целокупната потребна документација (во оригинал или копија заверена 
на нотар) да се достават до архивата на Судскиот совет на Република Северна 
Македонија или по пошта на следната адреса: 
Судски совет на Република Северна Македонија 
ул.„Македонија“ бр.5  - 1000 Скопје, 
со назнака „за јавен оглас за вработување бр.3/2021“.  
Телефон за контакт 02/3218-130. 
 
 
Бр.04-2047/1                                СУДСКИ СОВЕТ НА РСМ 
24.12.2021                           Претседател 
 
                          Павлина Црвенковска 


