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Врз основа на член 37-и од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/2018) и член 20-г од Законот за вработени во јавен сектор
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16
и 35/18) Јавното претпријатие за државни патишта, со седиште на
ул.„Даме Груев“ број 14, во Скопје,  објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2018
за вработување на неопределено време на давател на јавна услуга

во  Јавното претпријатие за државни патишта  за следното работно
место

1. КДР0305Б01090 Советник за контрола на сообраќај и
одржување на компјутерска опрема во Одделението за контрола
на сообраќај, во Секторот за одржување, заштита на патишта и
наплата на патарина – 1 (еден) извршител, со исполнување на
следните посебни  услови:

- Најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или
завршен VIБ степен образование од областа на
информатика, компјутерска техника и информатика

- Работно искуство – најмалку три години работно
искуство во струката

- Работното време е распоредено во три смени и трае по 8
часа и тоа прва смена од 06.00 до 14.00, втора смена од
14.00 до 22.00 и трета смена од 22.00 до 06.00

- Работа на празник и  работа ноќе
- Местото на извршување на работните задачи е во

Контролниот пункт Неготино
- Неделното работно време изнесува 40 часа
- Основната плата изнесува 33.540,00 денари

Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со
Правилникот за систематизација на работни места во Јавното
претпријатие за државни патишта бр. 02-11513/1 од 29.11.2017 година
и број 02-4102/1 од 02.04.2018 година,  заинтересираните кандидати
треба да ги исполнуваат и општите услови за вработување
предвидени со член 37-ж од Законот за јавните претпријатија
(„Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и
64/2018) и Правилникот за систематизација на работни места во
Јавното претпријатие за државни патишта бр. 02-11513/1 од
29.11.2017 година и број 02-4102/1 од 02.04.2018 година и  тоа:

Република Македонија
Јавно претпријатие за

државни патишта

ЕМБС: 6839673
ул.Даме Груев бр.14
1000 Скопје,
Република Македонија

Тел. (02) 3-228-454
(02) 3-118-044

Факс: (02) 3-220-535

Бр. ___________________

Дата: ______________

Скопје
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- 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 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 и
- финансиско управување

Кон пријавата заинтересираните кандидати треба да
достават:

- Доказ дека не им е изречена забрана на вршење
професија, дејност или должност;

- Уверение / диплома за завршен степен на образование,
- Потврда/доказ за работно искуство
- Лекарско уверение за општа работна способност
- Уверение за државјанство.

При изборот предност ќе имаат кандидатите кои имаат
поминато обука за SKADA и CCTV Системи.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во
оригинална форма или копија заверена кај нотар.

Вработувањето ќе биде на неопределено време.
Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги

исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Рокот за пријавување на кандидатите е 15 (петнаесет) дена,

од денот на објавувањето на огласот во дневен печат.
Лице за контакт Виолета Глигуровска.
Контакт телефон 02/3118- 044.
Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за

вработување со доставување на пријава за вработување
(ПРИЈАВАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЗЕМЕ ОД WEB СТРАНАТА НА ЈП
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА www.roads.org.mk ИЛИ ПАК ОД
ПРИЈАВАНИЦАТА НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА) со контакт
податоци и документи/докази за исполнување на условите за



Република Македонија
Јавно претпријатие за државни патишта

3

вработување на адреса на Јавното претпријатие: ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ул.„Даме Груев“ бр. 14 ,
1000 Скопје или во писарницата на Јавното претпријатие за
државни патишта, со назнака „за јавен оглас за пријавување на
кандидати за вработување во Јавното претпријатие за државни
патишта“.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во
целост, прецизно, со точни податоци и изјава дадена под
материјална и кривична одговорност со која кандидатот
потврдува дека податоците од пријавата се точни, а
доставените докази оригинал или верни на оригинал.

Некомплетната и ненавремената документација нема да се
земе во предвид при разгледувањето на пријавите.

Постапката за избор на кандидатите ќе ја спроведе
Комисија за селекција формирана од страна на Директорот на
Јавното претпријатие за државни патишта, која се состои од
проверка на внесените податоци во пријавата за вработување,
проверка на доставените докази и интервју.

По завршување на постапката на селекција на кандидатите,
за извршениот избор секој кандидат ќе биде писмено известен.

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план
на институцијата за 2018 год. се : Ром (ка)
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ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
1. податоци за огласот

број и датум на објавување
на јавниот оглас

2. податоци за работното место
назив на работно место

шифра на работно место

3. податоци за кандидатот
Име Презиме
Матичен број
Датум на раѓање
Место на раѓање
Адреса и место на живеење
Електронска адреса
Контакт телефон
Припадност на заедница

Кратко мотивационо писмо

4. кратка биографија



5.изјава за исполнување на општите услови за работното место со ДА/НЕ за секој услов пооделно
Да е државјанин на Република Мкаедонија ДА / НЕ
Активно да го користи македонскиот јазик ДА / НЕ
Да е полнолетен ДА / НЕ
Да има општа здравствена способност за работното место ДА / НЕ
Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или дол ДА / НЕ

6. Изјава за исполнување на посебни услови за работното место со ДА/НЕ за секој услов пооделно
Да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место ДА / НЕ
Да има соодветно работно искуство потребно за работното место ДА / НЕ
Да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место ДА / НЕ

7. Изјава под материјална и кривична одговорност со која потврдувам дека податоците од  пријавата се
точни, а доставените докази се оригинал односно верни на оригинал

ДА / НЕ

оригиналот

датум на пријавување Потпис на кандидатот
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