
Врз основа на член 22 став 1, алинеја 2 и став 8 од Законот за вработените во 
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија, бр. 27/14, 199/14, 27/16, 
35/18 и 198/18), a во согласност со член 22 став 1 алинеја 1 и алинеја 4 од Законот за 
работните односи („Службен весник на Република Македонија„ 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 и 120/18) Секретаријатот за европски 
прашања,објавува  
  

ЈАВЕН ОГЛАС 
 
за вработување на 7 (седум) лица во Секретаријатот за европски прашања на 
определено време до крајот на фискалната 2019 година 
  
Секретаријатот за европски прашања објавува јавен оглас за вработување на 7 (седум) 
лица на определено време на следниве позиции: 
  

(1)  УПР0101В04001 - Помлад соработник за правосудство, Одделение за правда, 
слобода и безбедност, Сектор за интеграција – 1 (еден извршител) на определено 
работно време кој ќе ги врши работните задачи за определеното работно место, со нето 
плата 20.970,00 денари. 
  

  
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. 

  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 
  

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Политички науки, Правни 
науки или Економски науки. 

-          Со или без работно искуство во струката 

-          Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во 

областа на правосудство 
  
  

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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 

  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  

(2)  УПР0101В04000 - Помлад соработник за земјоделска и ветеринарна политика, 
Одделение за земјоделство и безбедност на храната, Сектор за интеграција – 1 
(еден извршител) на определено работно време кој ќе ги врши работните задачи за 
определеното работно место, со нето плата 20.970,00 денари. 
  

  
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. 

  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
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, Правни науки или Економски науки  

-          Со или без работно искуство во струката 

-          Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во 

областа на земјоделска и ветеринарна политика 



  
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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 

  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  

(3)  УПР00101В04002 - Помлад соработник за образование, култура, наука и 
истражување, Одделение за иновации, информатичко општество и социјална 
политика, Сектор за интеграција – 1 (еден извршител) на определено работно време 
кој ќе ги врши работните задачи за определеното работно место, со нето плата 20.970,00 
денари. 
  

  
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. 

  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 



  
-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки, Економски 
науки или Јавна управа и администрација  

-          Со или без работно искуство во струката 

-          Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во 

областа на образование и наука 
  

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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 

  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  
(4) УПР0101В04001 -Помлад соработник за координација на процесот на 
преведување, Одделение за преведување и координација на процесот на 
преведување, Сектор за подготовка на националната верзија на Acquis 
Communautaire – 1 (еден извршител) на определено работно време кој ќе ги врши 
работните задачи за определеното работно место, со нето плата 20.970,00 денари. 
  

  
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. 
  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 
  

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки, Јавна управа 
и администрација или Наука за јазикот (лингвистика) 

-          со или без работно искуство во струката 

-          учење и развој (развивање и подобрување на личните вештини и знаења за 

организацијата и за околината) 
-          комуникација (јасна, прецизна, усна и писмена) 

-          способност за помагање при планирање, спроведување и координација на ресурсите 

при преведување на правните акти на ЕУ, на РМ и на други документи од важност за 
процесот на подготовка на националната верзија на правото на ЕУ. 
  
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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 
  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  
  
  
(5)УПР0101В04002 -Помлад соработник за организација на активноста 
стипендирање, Одделение за обука за користење на европски фондови и друга 
странска помош Сектор за координација на европски фондови и друга странска 



помош – 1 (еден извршител) на определено работно време кој ќе ги врши работните 
задачи за определеното работно место, со нето плата 20.970,00 денари. 
  

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. 
  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 
  

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Политички науки, Правни 
науки или Економски науки  

-          со или без работно искуство во струката 

-          Познавање на начинот на функционирање на ЕУ и процесот на ЕУ интеграција;  

-          Познавање на правни акти за спроведување на помошта од ЕУ на ниво на ЕУ и 

национално законодавство 

-          Познавање и управување на циклусот на утврдување потреби, планирање, 

дизајнирање и спроведување обуки; 

-          Познавање на работа со дата бази на податоци; 

-          одлични аналитички и комуникациски способности 

  

  
  
  
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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 
  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  
  
(6) УПР0101В04003 Помлад соработник за трговска политика, царина и даноци, 
Одделение за економско – финансиски прашања, царина и даноци, Сектор за 
интеграција -– 1 (еден извршител) на определено работно време кој ќе ги врши 
работните задачи за определеното работно место, со нето плата 20.970,00 денари. 
  

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. 
  
  

Покрај општите услови за пополнување на работно место на 
административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 
  

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Правни науки, Економски 
науки или Јавна управа или администрација  

-          со или без работно искуство во струката 
Познавање на институционалната поставеност на ЕУ и нејзината надлежност во областа 
на надворешно трговска политика, индустрија, мали и средни претпријатија, царина и 
даноци 

  
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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 
  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  
(7) УПР0101В04000 - Помлад соработник за буџетска координација и аналитика, 
Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања – 1 (еден 
извршител) на определено работно време кој ќе ги врши работните задачи за 
определеното работно место, со нето плата 20.970,00 денари. 
  

  
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. 

  
Покрај општите услови за пополнување на работно место на 

административен службеник кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
посебни услови: 
  

-          ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, 
Математика или Јавна управа и администрација 

-          Со или без работно искуство во струката 

-          Познавање на прописите за буџетско работење 
  

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 клиенти/засегнати страни; 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) 
  

Распоред на работно време 

  
-  работни денови понеделник – петок 
             - работни часови неделно 40 
              - работно време од 07:30/8:30 до 15:30/16:30 
  
 
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови и посебните услови утврдени со 
Правилникот за систематизација на работните места во Секретаријатот за европски 
прашања.  

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат 
условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за 
исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар и тоа: 
  
Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги дoстaват следните документи: 
1.Доказ за државјанство на Република Македонија,   
2.Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана на вршење 
професија, дејност или должност, 
3.Доказ за општа здравствена способност за работното место 
4. Уверение/диплома за завршен степен на образование 
5. Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
6. Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски) 
7.Доказ за работно искуство во струката (доколку има работно искуство кандидатот) 
8. Кратка биографија  
9. Писмо за мотивација 
  
Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 
31.12.2019 година.  
  
Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни дена, 
сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на 
самото објавување). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат 
во моментот на пријавувањето.  
  
Пријавите со потребните документи да се достават до архивата на Секретаријатот за 
европски прашања, “Кеј Димитар Влахов, бр. 4”, 1000 Скопје, со назнака „за огласот на 



определено време". Пријавите доставени преку пошта, треба да бидат примени во 
архивата на Секретаријатот најдоцна до денот на завршување на рокот за јавниот оглас. 
Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.  
 


