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Реден Реден Реден Реден 

бројбројбројброј    

Назив на работно местоНазив на работно местоНазив на работно местоНазив на работно место    Број на Број на Број на Број на 

извршителиизвршителиизвршителиизвршители    

ЗЗЗЗвањевањевањевање    Степен и вид на Степен и вид на Степен и вид на Степен и вид на 

образованиеобразованиеобразованиеобразование    

Посебни условиПосебни условиПосебни условиПосебни услови    Работно Работно Работно Работно 

искуствоискуствоискуствоискуство    

1.  Стратешко планирањеСтратешко планирањеСтратешко планирањеСтратешко планирање    1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

2.  Креирање и раКреирање и раКреирање и раКреирање и развој на звој на звој на звој на 

политики одполитики одполитики одполитики од     област на  област на  област на  област на 

Финансиски работиФинансиски работиФинансиски работиФинансиски работи    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Економски Факултет  - 

завршен  VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

3.  Меѓуресорска и Меѓуресорска и Меѓуресорска и Меѓуресорска и 

меѓусекторска меѓусекторска меѓусекторска меѓусекторска 

координација и техничка координација и техничка координација и техничка координација и техничка 

подршка на Министеротподршка на Министеротподршка на Министеротподршка на Министерот    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

 

4.  Правни работиПравни работиПравни работиПравни работи    1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Правни  науки   - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 
 

Положен правосуден 

испит 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 
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користење на 

Интернет 

5.  Европски интеграцииЕвропски интеграцииЕвропски интеграцииЕвропски интеграции    1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени  науки - 
завршени VII/1 степен 
или стекнати најмалку 
300 кредити според ЕКТС  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

6.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 

политики одполитики одполитики одполитики од     областа на  областа на  областа на  областа на 

трудоттрудоттрудоттрудот    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Правни студии или 

Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или  

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

7.  Креирање и развој наКреирање и развој наКреирање и развој наКреирање и развој на    

политики од  област на политики од  област на политики од  област на политики од  област на 

Безбедност и здравје при Безбедност и здравје при Безбедност и здравје при Безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Правни студии или 

Медицински науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 
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8.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 

прекршочни политики од прекршочни политики од прекршочни политики од прекршочни политики од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи и безбедност односи и безбедност односи и безбедност односи и безбедност  и  и  и  и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

 

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

 

 

 

 

 

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 
 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

9.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 

политики од област на политики од област на политики од област на политики од област на 

Пензиско и инвалидско Пензиско и инвалидско Пензиско и инвалидско Пензиско и инвалидско 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

 

1111    

 

 

 

 

 

 

 

Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

 

 

 

 

 

 

Општествени  или 

Медицински науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест  

(6) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои две (2) години 

во државната 

служба 

10.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 
политики од област на политики од област на политики од област на политики од област на 
Социјална заштитаСоцијална заштитаСоцијална заштитаСоцијална заштита    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени науки  - 
завршен VII/1 или VII/2 
степен  или  стекнати 300 
кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

11.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 
социјалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштита----    
Генерален  инспекторГенерален  инспекторГенерален  инспекторГенерален  инспектор    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник        

Општествени  науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 
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12.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 

политики од  област на политики од  област на политики од  област на политики од  област на 

Еднакви можностиЕднакви можностиЕднакви можностиЕднакви можности    

    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени  науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

 

13.  КреКреКреКреирање и развој на ирање и развој на ирање и развој на ирање и развој на 
политики од област на политики од област на политики од област на политики од област на 
недискриминација и недискриминација и недискриминација и недискриминација и 
човекови правачовекови правачовекови правачовекови права    

    

    

 

1111    

 

 

 

 

 

Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

 

 

 

 

Општествени  науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

14.  Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на Креирање и развој на 
политики од област на политики од област на политики од област на политики од област на 
Заштита на децатаЗаштита на децатаЗаштита на децатаЗаштита на децата    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени  или 

Хуманистички науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 
 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

 

15.  Инспекциски надзор од Инспекциски надзор од Инспекциски надзор од Инспекциски надзор од 
областа на  заштита на областа на  заштита на областа на  заштита на областа на  заштита на 
децата  децата  децата  децата  ----    Генерален  Генерален  Генерален  Генерален  
инспекторинспекторинспекторинспектор    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

Општествени науки 
завршен VII/1 степен или 
стекнати 300 кредити 
според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 
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16.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    ---- Генерален  Генерален  Генерален  Генерален 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

1111    Државен Државен Државен Државен 

советниксоветниксоветниксоветник    

 

 

 

 

 

Правни студии -завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 
 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

најмалку шест (6) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 
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1. 1. 1. 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈАОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈАОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈАОДДЕЛЕНИЕ ЗА  ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА    

    

17.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за Внатрешна одделение за Внатрешна одделение за Внатрешна одделение за Внатрешна 

ревизијаревизијаревизијаревизија    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик и 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои 3 години во 

област на 

внатрешната или 

надворешната 

ревизија и една 

(1) година во 

државната 

служба. 

18.  Внатрешен ревизорВнатрешен ревизорВнатрешен ревизорВнатрешен ревизор    8888    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик и 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката , од кои 

две (2) години во 

областа на 

внатрешната или 

надворешната 

ревизија 

19.  Внатрешен ревизор на Внатрешен ревизор на Внатрешен ревизор на Внатрешен ревизор на 

обукаобукаобукаобука    

3333    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик и 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

Без работно 

искуство 



 8 

2. 2. 2. 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ    

    

20.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за Управување одделение за Управување одделение за Управување одделение за Управување 

со човечки ресурсисо човечки ресурсисо човечки ресурсисо човечки ресурси    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

VII/2 степен, или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку етири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

21.  ВВВВработување и мобилност  работување и мобилност  работување и мобилност  работување и мобилност  

во државната службаво државната службаво државната службаво државната служба    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

22.  Стручно усовршување и Стручно усовршување и Стручно усовршување и Стручно усовршување и 

управување со знаењеуправување со знаењеуправување со знаењеуправување со знаење    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    

    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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23.  Управување со работна Управување со работна Управување со работна Управување со работна 

перформанса и промениперформанса и промениперформанса и промениперформанса и промени    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    

    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

24.  Службенички однос и Службенички однос и Службенички однос и Службенички однос и 

информативен систем за информативен систем за информативен систем за информативен систем за 

човечки ресурси  човечки ресурси  човечки ресурси  човечки ресурси      

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

25.  ППППерсонална евиденцијаерсонална евиденцијаерсонална евиденцијаерсонална евиденција    2222    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

 

 

Средна или Виша  

стручна подготовка-  IV 

или VI степпен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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3. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ3. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ3. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ3. СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ    

26.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

стратешко планирањестратешко планирањестратешко планирањестратешко планирање    

    

    

    

    

    

    

1111    РаководитРаководитРаководитРаководител на ел на ел на ел на 

секторсекторсекторсектор    

Општествени или  

Хуманистички  науки 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

27.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за планирање одделение за планирање одделение за планирање одделение за планирање 

и креирање на политикии креирање на политикии креирање на политикии креирање на политики    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општестевени науки - 

завршен VII/1 или VII/2 

степен, или стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

28.  Планирање на политики и Планирање на политики и Планирање на политики и Планирање на политики и 

програми  на програми  на програми  на програми  на 

министерствотоминистерствотоминистерствотоминистерството    

4444    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

29.  Планирање на политики иПланирање на политики иПланирање на политики иПланирање на политики и    

програми  на органи во програми  на органи во програми  на органи во програми  на органи во 

составсоставсоставсостав    

3333    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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30.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

материјали за анализа и материјали за анализа и материјали за анализа и материјали за анализа и 

развој на политики и развој на политики и развој на политики и развој на политики и 

програмипрограмипрограмипрограми    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

31.  Размена на Размена на Размена на Размена на 

информативни информативни информативни информативни 

материјали за развивање материјали за развивање материјали за развивање материјали за развивање 

на политиките на на политиките на на политиките на на политиките на 

министерството и министерството и министерството и министерството и 

органите во составорганите во составорганите во составорганите во состав    

    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Без работно 

искуство 

 

32.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за мониторинг Одделение за мониторинг Одделение за мониторинг Одделение за мониторинг 

на имплементација на на имплементација на на имплементација на на имплементација на 

политики и програмиполитики и програмиполитики и програмиполитики и програми    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општестевени науки - 

завршен VII/1 степен или 

VII/2 степен, или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

33.  Мониторинг на Мониторинг на Мониторинг на Мониторинг на 

имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на 

политики и програмиполитики и програмиполитики и програмиполитики и програми    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

34.  Мониторинг на Мониторинг на Мониторинг на Мониторинг на 

имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на 

програми финансирани програми финансирани програми финансирани програми финансирани 

од меѓународни фондови од меѓународни фондови од меѓународни фондови од меѓународни фондови 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    

    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 



 12 

и донациии донациии донациии донации    кредити според ЕКТС 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

струката 

 

35.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

податоци за податоци за податоци за податоци за 

имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на 

стартешки плановистартешки плановистартешки плановистартешки планови    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

36.  Информативен Информативен Информативен Информативен  систем за  систем за  систем за  систем за 

корисници на услуги на корисници на услуги на корисници на услуги на корисници на услуги на 

министертсвотоминистертсвотоминистертсвотоминистертсвото    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без работно 

искуство 
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5555. . . . СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊАСЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊАСЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊАСЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА    

37.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

финансиски прашањафинансиски прашањафинансиски прашањафинансиски прашања    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

четри (4) години 

во областа на 

финансиите и 

две (2) години во 

државната 

служба 

38.  Помошник Раководител Помошник Раководител Помошник Раководител Помошник Раководител 

на Сектор за финансиски на Сектор за финансиски на Сектор за финансиски на Сектор за финансиски 

прашањапрашањапрашањапрашања    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Економски факултет -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои 3 години во 

областа на 

финансиите и  

една (1) година во 

државната 

служба 

39.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за Буџетска одделение за Буџетска одделение за Буџетска одделение за Буџетска 

координација координација координација координација     

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

    

Економски факултет - 

завршен VII/1 или VII/2 

степен степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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40.  Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за 

прва линија буџет прва линија буџет прва линија буџет прва линија буџет 

(министерство)(министерство)(министерство)(министерство)    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

41.  Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за Буџетски аналитичар за 

втора линија буџет втора линија буџет втора линија буџет втора линија буџет 

(единки корисници)(единки корисници)(единки корисници)(единки корисници)    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски Факулатет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

42.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документи за Буџетска документи за Буџетска документи за Буџетска документи за Буџетска 

анализаанализаанализаанализа    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

43.  Буџетска анализа и Буџетска анализа и Буџетска анализа и Буџетска анализа и 

известување за сите известување за сите известување за сите известување за сите 

раздели на буџетотраздели на буџетотраздели на буџетотраздели на буџетот    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

44.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за буџетска буџетска буџетска буџетска 

контролаконтролаконтролаконтрола    

1111    

    

    

    

    

    

    

    

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

45.  Внатрешен контролорВнатрешен контролорВнатрешен контролорВнатрешен контролор    2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

46.  Внатрешен контролорВнатрешен контролорВнатрешен контролорВнатрешен контролор---- ex ex ex ex----

postpostpostpost    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    

    

Економски факултет или 

Правни студии- завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката  
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47.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документи и стручна документи и стручна документи и стручна документи и стручна 

подготовка за внатрешна подготовка за внатрешна подготовка за внатрешна подготовка за внатрешна 

контролаконтролаконтролаконтрола---- ex ex ex ex----postpostpostpost    

1111    Виш Виш Виш Виш 

СоработникСоработникСоработникСоработник    

Економски факултет или 

Правни студии- завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

48.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документи и стручна документи и стручна документи и стручна документи и стручна 

подготовподготовподготовподготовка за внатрешна ка за внатрешна ка за внатрешна ка за внатрешна 

контрола контрола контрола контрола         

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 

49.  Администаривно Администаривно Администаривно Администаривно ––––

оперативна поддршка за оперативна поддршка за оперативна поддршка за оперативна поддршка за 

следење на внатрешна следење на внатрешна следење на внатрешна следење на внатрешна 

контрола и известувањеконтрола и известувањеконтрола и известувањеконтрола и известување    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

50.  ЛиквидаторЛиквидаторЛиквидаторЛиквидатор    1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

51.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

сметководство и плаќањесметководство и плаќањесметководство и плаќањесметководство и плаќање    

1111    Раководител наРаководител наРаководител наРаководител на    

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

52.  СметковСметковСметковСметководителодителодителодител    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    

    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката  

53.  Подготовка на извештаи Подготовка на извештаи Подготовка на извештаи Подготовка на извештаи 

од сметководсод сметководсод сметководсод сметководствена твена твена твена 

евиденцијаевиденцијаевиденцијаевиденција    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати  најмалку180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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54.  Административно Административно Административно Административно 

техничкатехничкатехничкатехничка обработка на  обработка на  обработка на  обработка на 

податоци за податоци за податоци за податоци за 

сметководствена сметководствена сметководствена сметководствена 

евиденцијаевиденцијаевиденцијаевиденција    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

55.  БлагајникБлагајникБлагајникБлагајник    1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

рефереферефереферентрентрентрент    

    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

56.  Исплата на платиИсплата на платиИсплата на платиИсплата на плати    1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

57.  Подготовка на налози, Подготовка на налози, Подготовка на налози, Подготовка на налози, 

издавање и контрола на издавање и контрола на издавање и контрола на издавање и контрола на 

бензински  боновибензински  боновибензински  боновибензински  бонови    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

58.  Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и 

евиденција на плати и евиденција на плати и евиденција на плати и евиденција на плати и 

обврски за дејноста обврски за дејноста обврски за дејноста обврски за дејноста 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

59.  Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и 

евиденција на плати и евиденција на плати и евиденција на плати и евиденција на плати и 

обврски за дејноста обврски за дејноста обврски за дејноста обврски за дејноста 

заштита на децазаштита на децазаштита на децазаштита на деца    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

60.  Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и Следење на исплата и 

евиденција на остварени евиденција на остварени евиденција на остварени евиденција на остварени 

социјални права и социјални права и социјални права и социјални права и 

обврски обврски обврски обврски и снабдување на и снабдување на и снабдување на и снабдување на 

ЦСР и ЈУ со нафта за ЦСР и ЈУ со нафта за ЦСР и ЈУ со нафта за ЦСР и ЈУ со нафта за 

греењегреењегреењегреење    

    

    

    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

    

 

 

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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61.  Контер билансистКонтер билансистКонтер билансистКонтер билансист    1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

62.  Евидентирање на основни Евидентирање на основни Евидентирање на основни Евидентирање на основни 

средствасредствасредствасредства    

2222    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

63.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на 

материјално работење материјално работење материјално работење материјално работење ----    

ДомаќинДомаќинДомаќинДомаќин    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

РеферентРеферентРеферентРеферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

Без работно 

искуство 

64.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделодделодделодделение за јавни ение за јавни ение за јавни ение за јавни 

набавкинабавкинабавкинабавки    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Потврда за положен 

испит за лице за јавни 

набавки 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

65.  Спроведување на Спроведување на Спроведување на Спроведување на 

Постапка  за јавни Постапка  за јавни Постапка  за јавни Постапка  за јавни 

набавкинабавкинабавкинабавки    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

 

 

 

 

Потврда за положен 

испит за лице за јавни 

набавки 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

66.  Подоготовка на Подоготовка на Подоготовка на Подоготовка на Договори, Договори, Договори, Договори, 

други документи и други документи и други документи и други документи и 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

Потврда за положен 

испит за лице за јавни 

најмалку Три (3) 

години работно 
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извештаи за јавни извештаи за јавни извештаи за јавни извештаи за јавни 

набавкинабавкинабавкинабавки    

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

набавки 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

искуство во 

струката 

67.  Административно Административно Административно Административно 

техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за 

постапување по Јавни постапување по Јавни постапување по Јавни постапување по Јавни 

набавкинабавкинабавкинабавки    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Потврда за положен 

испит за лице за јавни 

набавки 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

68.  Техничка поддршка зТехничка поддршка зТехничка поддршка зТехничка поддршка за а а а 

постапување со постапување со постапување со постапување со 

сукцесивните Јавни сукцесивните Јавни сукцесивните Јавни сукцесивните Јавни 

набавки и комуникација набавки и комуникација набавки и комуникација набавки и комуникација 

со економските операторисо економските операторисо економските операторисо економските оператори    

1111    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

 

 

 

 

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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6666. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, НОРМАТИВНИ, ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ    

    

69.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

правни, нормативни,          правни, нормативни,          правни, нормативни,          правни, нормативни,          

општи и заеднички  општи и заеднички  општи и заеднички  општи и заеднички  

работиработиработиработи    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Правни студии  - завршен  

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

70.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за правни одделение за правни одделение за правни одделение за правни 

работиработиработиработи    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300кредити според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

71.  Застапување на Застапување на Застапување на Застапување на 

минминминминистерствотоистерствотоистерствотоистерството    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

72.  КомплетирањКомплетирањКомплетирањКомплетирање на е на е на е на 

документи и акти за документи и акти за документи и акти за документи и акти за 

судски постапкисудски постапкисудски постапкисудски постапки    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Правни студии  -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

73.  АдмАдмАдмАдминистративноинистративноинистративноинистративно----    

техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и 

обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и 

документи документи документи документи  за судски  за судски  за судски  за судски 

постапкипостапкипостапкипостапки    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Правни студии    - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС  

 

 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

Без работно 

искуство 
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74.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и 

обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и 

документи документи документи документи  за одговори на  за одговори на  за одговори на  за одговори на 

жалби од работен односжалби од работен односжалби од работен односжалби од работен однос    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

Без работно 

искуство 

75.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

нормативни, општи и нормативни, општи и нормативни, општи и нормативни, општи и 

заеднички  работизаеднички  работизаеднички  работизаеднички  работи    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

76.  Нормативни работи Нормативни работи Нормативни работи Нормативни работи     1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

77.  Општи и заеднички Општи и заеднички Општи и заеднички Општи и заеднички 

работиработиработиработи    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

78.  Одбрана и Одбрана и Одбрана и Одбрана и 

функционирање во функционирање во функционирање во функционирање во 

услови на воена состојбауслови на воена состојбауслови на воена состојбауслови на воена состојба    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Филозофски Факултет 

(Одбрана)  - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

79.  Заштита на лични Заштита на лични Заштита на лични Заштита на лични 

податоциподатоциподатоциподатоци    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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80.  Aрхивско и канцелариско Aрхивско и канцелариско Aрхивско и канцелариско Aрхивско и канцелариско 

работење за потребите на работење за потребите на работење за потребите на работење за потребите на 

министерството и министерството и министерството и министерството и 

органите во составорганите во составорганите во составорганите во состав    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

рефрефрефреферентерентерентерент    

 

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

81.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архиварархиварархиварархивар    11111111    

Скопје (1) 

Брод Мак. (1), 

Гостивар (1),   

Дебар (1), 

Делчево (1),  

Кавадарци  (1),   

Охрид (1),  

Прилеп (1), 

Велес (1),   

Св. Николе (1), 

Штип (1)    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

82.  АдмиАдмиАдмиАдминистративно нистративно нистративно нистративно ----    

Техничка подршка на Техничка подршка на Техничка подршка на Техничка подршка на 

работата на државните работата на државните работата на државните работата на државните 

советницисоветницисоветницисоветници    

4444    

    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

83.  Внатрешен ДоставувачВнатрешен ДоставувачВнатрешен ДоставувачВнатрешен Доставувач    2222    

    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

84.  Надворешен ДоставувачНадворешен ДоставувачНадворешен ДоставувачНадворешен Доставувач    2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

85.  Упатување на странкиУпатување на странкиУпатување на странкиУпатување на странки    2222    Помлад  Помлад  Помлад  Помлад  

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

86.  ДактилографДактилографДактилографДактилограф    5555    
Скопје (3); 

    Средна стручна Познавање на MS  
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Струга (1); 
Пробиштип (1); 

подготовка  IV степен 

или училиште за 

занимање- III степен 

 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

87.  Евидентичар на архивска Евидентичар на архивска Евидентичар на архивска Евидентичар на архивска 

граѓа граѓа граѓа граѓа      

3333        Средна  стручна 

подготовка-  IV степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

88.  Телефонски операторТелефонски операторТелефонски операторТелефонски оператор    1111        Средна стручна 

подготовка  IV степен 

или училиште за 

занимање- III степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

89.  Обезбедување на возен Обезбедување на возен Обезбедување на возен Обезбедување на возен 

парк и паркингпарк и паркингпарк и паркингпарк и паркинг    

1111        Средна стручна 

подготовка- IV степен 

Возачка дозвола Б 

категорија 

 

90.  Возач Возач Возач Возач     

    

4444    

Скопје (3); 

Тетово (1);     

    

    

Средна стручна 

подготовка- III или IV 

степен 

Возачка дозвола Б 

категорија 

 

 

91.  Курир Курир Курир Курир     3333        Средна стручна 

подготовка- IV степен 

 

 

 

92.  ХигеничарХигеничарХигеничарХигеничар КурирКурирКурирКурир    8888    

Берово(1), Берово(1), Берово(1), Берово(1), 

Битола(1),Битола(1),Битола(1),Битола(1),    

Кавадарци(1), Кавадарци(1), Кавадарци(1), Кавадарци(1), 

Кичево (1),Кичево (1),Кичево (1),Кичево (1),    

Кочани (1),Кочани (1),Кочани (1),Кочани (1),    

Ресен (1),Ресен (1),Ресен (1),Ресен (1),    

Тетово (1) и Тетово (1) и Тетово (1) и Тетово (1) и 

Штип (1);Штип (1);Штип (1);Штип (1);    

    НКВ- Основно училиште 
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93.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за претставки одделение за претставки одделение за претставки одделение за претставки 

и предлозии предлозии предлозии предлози    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС  

Положен правосуден 

испит 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

 

 

94.  Постапување по Постапување по Постапување по Постапување по 

претставки и предлози за претставки и предлози за претставки и предлози за претставки и предлози за 

министерството и министерството и министерството и министерството и 

органите во составорганите во составорганите во составорганите во состав    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

95.  Постапување по Постапување по Постапување по Постапување по 

претставки и предлози за претставки и предлози за претставки и предлози за претставки и предлози за 

единки кориснициединки кориснициединки кориснициединки корисници    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три(3) 

години работно 

искуство во 

струката 

96.  Евидентирање на  Евидентирање на  Евидентирање на  Евидентирање на  

претставки и предлозипретставки и предлозипретставки и предлозипретставки и предлози    

1111    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две(2) 

години работно 

искуство во 

струката 

97.  Административно Административно Административно Административно 

техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за 

постапување по постапување по постапување по постапување по 

претставки и предлозипретставки и предлозипретставки и предлозипретставки и предлози    

1111    ПомлПомлПомлПомлад ад ад ад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

98.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за утврдување одделение за утврдување одделение за утврдување одделение за утврдување 

на неправилности во на неправилности во на неправилности во на неправилности во 

работењетоработењетоработењетоработењето    

1111    РаковоРаковоРаковоРаководител на дител на дител на дител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии или 

Економски факултет- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати стекнати 300 

кредити според ЕКТС  

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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99.  Спроведување контролна Спроведување контролна Спроведување контролна Спроведување контролна 

постапка за утврдување постапка за утврдување постапка за утврдување постапка за утврдување 

на неправилности во на неправилности во на неправилности во на неправилности во 

работењетоработењетоработењетоработењето    

4444    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  или 

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три(3) 

години работно 

искуство во 

струката 

100.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за утврдување податоци за утврдување податоци за утврдување податоци за утврдување 

на неправилности во на неправилности во на неправилности во на неправилности во 

рабрабрабработењетоотењетоотењетоотењето    

3333    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Општествени науки-  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две(2) 

години работно 

искуство во 

струката 

101.  АдминитративноАдминитративноАдминитративноАдминитративно----

опертаивна поддршка и опертаивна поддршка и опертаивна поддршка и опертаивна поддршка и 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

утврдување на утврдување на утврдување на утврдување на 

неправилности во неправилности во неправилности во неправилности во 

работењетоработењетоработењетоработењето    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Правни студии  или 

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик, 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

102.  Телефонски оператор за Телефонски оператор за Телефонски оператор за Телефонски оператор за 

администрирање на администрирање на администрирање на администрирање на 

податоци од граѓани и податоци од граѓани и податоци од граѓани и податоци од граѓани и 

корисници на услугикорисници на услугикорисници на услугикорисници на услуги    

2222    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

103.  Телефонски оператор за Телефонски оператор за Телефонски оператор за Телефонски оператор за 

прием на повици од прием на повици од прием на повици од прием на повици од 

граѓани и корисници на граѓани и корисници на граѓани и корисници на граѓани и корисници на 

услугиуслугиуслугиуслуги    

2222    РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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104.  Евидентичар на примени Евидентичар на примени Евидентичар на примени Евидентичар на примени 

повици од граѓани и повици од граѓани и повици од граѓани и повици од граѓани и 

корисници на услугикорисници на услугикорисници на услугикорисници на услуги    

 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

Референт Референт Референт Референт     

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

без работно 

искуство  

105.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

информатикаинформатикаинформатикаинформатика    

1111    

    

    

    

    

    

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

 

 

 

 

Електротехнички факултет 

(група Информатика) или 

Природно математички  

факултет (група 

информатика) - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 

најмалку четири (4) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

една (1) година во 

државната служба 

106.  Систем администраторСистем администраторСистем администраторСистем администратор    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Природно математички  

факултет (група 

информатика) или 

Електротехнички факултет 

-  завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

Три (3) години 

работно искуство 

во струката 

107.  Развој на ИТРазвој на ИТРазвој на ИТРазвој на ИТ    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Природно математички  

факултет (група 

информатика) или 

Електротехнички 

факултет - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

108.  Поддршка на систем Поддршка на систем Поддршка на систем Поддршка на систем 

администраторадминистраторадминистраторадминистратор    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Природно математички  

факултет (група 

информатика), 

Електротехнички 

факултет или Економски 

факултет- завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

најмалку Три(3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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109.  Систем администратор за Систем администратор за Систем администратор за Систем администратор за 

хардвер и одржувањехардвер и одржувањехардвер и одржувањехардвер и одржување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Природно математички  

факултет (група 

информатика) или 

Електротехнички 

факултет)- завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

најмалку Три(3) 

години работно 

искуство во 

струката 

110.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

инвестициони работиинвестициони работиинвестициони работиинвестициони работи 

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Градежен факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

111.  ГрадбаГрадбаГрадбаГрадба    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Градежен факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

112.  План и развој на План и развој на План и развој на План и развој на 

инвестициони вложувањаинвестициони вложувањаинвестициони вложувањаинвестициони вложувања    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Градежен или Шумарски 

факултет - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

113.  Надзор над  инвестицииНадзор над  инвестицииНадзор над  инвестицииНадзор над  инвестиции    2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Градежен или 

архитектонски факултет 

- завршен VII/1 степен 

или стекнати најмалку 

240 кредити според ЕКТС 

 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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114.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и 

обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и обработка на податоци и 

документи документи документи документи  за  за  за  за 

инвестициони работиинвестициони работиинвестициони работиинвестициони работи    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Градежен или 

архитектонски факултет 

- завршен VII/1 степен 

или стекнати најмалку 

180 кредити според ЕКТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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7777. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА МИНИСТЕРОТ. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА МИНИСТЕРОТ. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА МИНИСТЕРОТ. СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ НА МИНИСТЕРОТ    

    

115.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

КооКооКооКоординација и техничка рдинација и техничка рдинација и техничка рдинација и техничка 

помош на министеротпомош на министеротпомош на министеротпомош на министерот    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Пет (5) 

години работно 

искуство од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

116.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

координација координација координација координација на на на на 

активностите на активностите на активностите на активностите на 

министеротминистеротминистеротминистерот    ---- Кабинет на  Кабинет на  Кабинет на  Кабинет на 

министеротминистеротминистеротминистерот    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени  науки  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

од кои една (1) 

години во 

државната 

служба 

117.  Координaција на Координaција на Координaција на Координaција на 

активностите на активностите на активностите на активностите на 

министеротминистеротминистеротминистерот    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

118.  ОбраОбраОбраОбработка на материјали ботка на материјали ботка на материјали ботка на материјали 

за Седници на Влада и за Седници на Влада и за Седници на Влада и за Седници на Влада и 

Соработка со Влада на Соработка со Влада на Соработка со Влада на Соработка со Влада на 

Република Македонија и Република Македонија и Република Македонија и Република Македонија и 

Генерален СекретаријатГенерален СекретаријатГенерален СекретаријатГенерален Секретаријат    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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119.  Преведувач Преведувач Преведувач Преведувач аааалбанскилбанскилбанскилбански----    

ммммакедонски акедонски акедонски акедонски јазикјазикјазикјазик    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Филолошки Факултет 

(група албански јазик и 

албанска книжевност)  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

120.  Протокол на министеротПротокол на министеротПротокол на министеротПротокол на министерот    

    

    

    

1111    

    

    

    

Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Општествени  или 

хуманистички науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

121.  Стручно Стручно Стручно Стручно –––– опе опе опе оперативна ративна ративна ративна 

поддршка при подготовка поддршка при подготовка поддршка при подготовка поддршка при подготовка 

на превод на  на превод на  на превод на  на превод на  албанскиалбанскиалбанскиалбански----    

македонски македонски македонски македонски јазикјазикјазикјазик    

1111    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Филолошки Факултет 

(група албански јазик и 

албанска книжевност)  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

122.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

материјали за Седници на материјали за Седници на материјали за Седници на материјали за Седници на 

Влада и Влада и Влада и Влада и Соработка со оработка со оработка со оработка со 

Влада на Република Влада на Република Влада на Република Влада на Република 

Македонија и Генерален Македонија и Генерален Македонија и Генерален Македонија и Генерален 

Секретаријат и нивна Секретаријат и нивна Секретаријат и нивна Секретаријат и нивна 

евиденевиденевиденевиденцијацијацијација    

1111    ССССоработникоработникоработникоработник    Општествени  науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

најмалку една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 
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123.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка на оперативна подршка на оперативна подршка на оперативна подршка на 

министеротминистеротминистеротминистерот    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

ссссоработникоработникоработникоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без  работно 

искуство  

124.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

ооообработка на податоци забработка на податоци забработка на податоци забработка на податоци за    

ЕЕЕЕ---- Влада на РМ Влада на РМ Влада на РМ Влада на РМ    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без  работно 

искуство  

125.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

ооообработка на податоци забработка на податоци забработка на податоци забработка на податоци за    

Соработка со Собрание на Соработка со Собрание на Соработка со Собрание на Соработка со Собрание на 

РМРМРМРМ    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без  работно 

искуство  

126.  Слободен пристап до Слободен пристап до Слободен пристап до Слободен пристап до 

информацииинформацииинформацииинформации    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без  работно 

искуство  

127.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  при за превод поддршка  при за превод поддршка  при за превод поддршка  при за превод 

на на на на аааанглиски нглиски нглиски нглиски ----    ммммакедонски акедонски акедонски акедонски 

јазикјазикјазикјазик    

    

    

    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Филолошки Факултет 

(група англиски јазик)  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Без работно 

искуство 



 31 

128.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  за превод на поддршка  за превод на поддршка  за превод на поддршка  за превод на 

македонски македонски македонски македонски ---- алб алб алб албански ански ански ански 

јазикјазикјазикјазик    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Филолошки  Факултет 

(група албански јазик и 

книжевност) - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

129.  Административно Административно Административно Административно ----    

ттттехничка обработка на ехничка обработка на ехничка обработка на ехничка обработка на 

податоци  и материјали за податоци  и материјали за податоци  и материјали за податоци  и материјали за 

Влада на РМ, Собрание и Влада на РМ, Собрание и Влада на РМ, Собрание и Влада на РМ, Собрание и 

Генерален СекретаријатГенерален СекретаријатГенерален СекретаријатГенерален Секретаријат    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен  

MS Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

130.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на 

државен секретардржавен секретардржавен секретардржавен секретар    

 

1111    

    

    

    

    

    

    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

 

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

131.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на 

заменик на министеротзаменик на министеротзаменик на министеротзаменик на министерот 

 

                                                    2 2 2 2     

    

    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

референт референт референт референт     

 

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

 

 

Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Без работно 

искуство 

132.  Раководител Раководител Раководител Раководител на на на на 

Одделение за односи со Одделение за односи со Одделение за односи со Одделение за односи со 

јавностјавностјавностјавност    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

од кои една (1) 

години во 

државната 

служба 
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133.  Аналитичар на печатени Аналитичар на печатени Аналитичар на печатени Аналитичар на печатени 

и електронски медиумии електронски медиумии електронски медиумии електронски медиуми    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

134.  Јавен  настап Јавен  настап Јавен  настап Јавен  настап ----портпаролпортпаролпортпаролпортпарол    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

135.  ВебВебВебВеб----администраторадминистраторадминистраторадминистратор    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

136.  Комуникација со медиумиКомуникација со медиумиКомуникација со медиумиКомуникација со медиуми    1111    ССССоработникоработникоработникоработник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

137.  Внатрешно информирањеВнатрешно информирањеВнатрешно информирањеВнатрешно информирање    1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработник соработник соработник соработник     

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 180 или 240 

кредити според ЕКТС, 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Без работно 

искуство 
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или магистерски студии 

по комуникации – 

завршен VII/2 степен или  

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

138.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на имплемнтација на 

Стратегијата и Декадата Стратегијата и Декадата Стратегијата и Декадата Стратегијата и Декадата 

на Ромитена Ромитена Ромитена Ромите    

    

    

    

1111    

    

    

    

    

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

    

    

    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба  

139.  Имплементација на Имплементација на Имплементација на Имплементација на 

Стратегијата за Стратегијата за Стратегијата за Стратегијата за 

вклучување на Ромитевклучување на Ромитевклучување на Ромитевклучување на Ромите    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

140.  Имплементација на Имплементација на Имплементација на Имплементација на 

Декадата за Декадата за Декадата за Декадата за вклучување вклучување вклучување вклучување 

на Ромитена Ромитена Ромитена Ромите    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени или 

Природно - математички 

науки - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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141.  Координација на Координација на Координација на Координација на 

имплементација на имплементација на имплементација на имплементација на 

Национални акциони Национални акциони Национални акциони Национални акциони 

планови на Стратегијата планови на Стратегијата планови на Стратегијата планови на Стратегијата 

за вклучување на Ромитеза вклучување на Ромитеза вклучување на Ромитеза вклучување на Ромите    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Без работно 

искуство 

 

142.  Координација на Координација на Координација на Координација на 

имплементација на имплементација на имплементација на имплементација на 

Национални акциони Национални акциони Национални акциони Национални акциони 

планови на Декадата за планови на Декадата за планови на Декадата за планови на Декадата за 

вклучување на Ромитевклучување на Ромитевклучување на Ромитевклучување на Ромите    

 

1111    

    

    

    

    

    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

    

 

 

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без работно 

искуство 
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8888 СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГ СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГ СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГ СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈАРАЦИЈАРАЦИЈАРАЦИЈА    

143.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

европска интеграцијаевропска интеграцијаевропска интеграцијаевропска интеграција    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Економски, 

Електротехнички 

факултет (информатика),  

Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во работа на 

проекти 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

144.  Помошник Помошник Помошник Помошник ppppаководител аководител аководител аководител 

на сектор за европска на сектор за европска на сектор за европска на сектор за европска 

интеграцијаинтеграцијаинтеграцијаинтеграција    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

pаководител на pаководител на pаководител на pаководител на 

секторсекторсекторсектор    

Економски, 

Електротехнички 

факултет (информатика),  

Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во работа на 

проекти 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

145.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за ЕУ одделение за ЕУ одделение за ЕУ одделение за ЕУ 

интеграција и преговори интеграција и преговори интеграција и преговори интеграција и преговори 

за пристапувањеза пристапувањеза пристапувањеза пристапување    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии или 

Електротехнички 

факултет (информатика) 

- завршен VII/1 степен 

или стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

146.  Следење наСледење наСледење наСледење на реализацијата  реализацијата  реализацијата  реализацијата 

на НПААна НПААна НПААна НПАА    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик 

- пожелно 

познавање на друг 

јазик на ЕУ 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во работа на 

проекти 

147.  Поддршка на Европските Поддршка на Европските Поддршка на Европските Поддршка на Европските 

интеграцииинтеграцииинтеграцииинтеграции    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии,  

Економски или 

Филозофски Факултет 

(социјална работа и 

политика, социологија) -

завршен  VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

- пожелно 

познавање на друг 

јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во 

програмирање на 

странска помош и 

изработка на проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

148.  KKKKоординирање на ЕУ оординирање на ЕУ оординирање на ЕУ оординирање на ЕУ 

инструменти за помошинструменти за помошинструменти за помошинструменти за помош    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски или 

Филозофски Факултет 

(социјална работа и 

политика, социологија) - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик 

- пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во работа на 

проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

149.  Аналитичка подршка во Аналитичка подршка во Аналитичка подршка во Аналитичка подршка во 

процесот на  европските процесот на  европските процесот на  европските процесот на  европските 

интеграцииинтеграцииинтеграцииинтеграции    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Правни студии или 

Филозофски Факултет 

(социјална работа и 

политика, социологија) - 

завршен VII/1 степен или 

Познавање на 

англиски      

  - пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Без работно 

искуство 
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стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

150.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

координација и координација и координација и координација и 

имплементација на ИПАимплементација на ИПАимплементација на ИПАимплементација на ИПА    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии или 

Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во работа на 

проекти во јавен 

сектор 

Познавање на 

управување со 

проектен циклус 

Искуство во примена 

на правилата за 

набавка на ЕУ 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

151.  Програмирање на ИПА Програмирање на ИПА Програмирање на ИПА Програмирање на ИПА ----    

компонента компонента компонента компонента IVIVIVIV    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Познавање на 

управување со 

проектен циклус 

Најмалку две години 

искуство во 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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програмирање на  

странска помош и 

изработка на проекти 

од областа на 

вработување и 

социјална инклузија 

Најмалку една година 

искуство во примена 

на правилата за 

набавка на ЕУ 

152.  Координирање и Координирање и Координирање и Координирање и 

програмирање програмирање програмирање програмирање на на на на ИПА ИПА ИПА ИПА ----    

компонента компонента компонента компонента IVIVIVIV    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Познавање на 

управување со 

проектен циклус 

Најмалку две години 

искуство во 

програмирање на 

странска помош и 

изработка на проекти 

од областа на 

вработување и 

социјална инклузија 

Најмалку една година 

искуство во примена 

на правилата за 

набавка на ЕУ 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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153.  Имплементација на Имплементација на Имплементација на Имплементација на ИПАИПАИПАИПА    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски, 

Електротехнички 

факултет (информатика) 

или  Правни студии - - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Познавање на 

управување со 

проектен циклус 

Најмалку две години 

искуство во работа на 

проекти финансирани 

од странски донатори 

од областа на 

вработувањето и 

социјалната 

инклузија 

Една година искуство 

во примена на 

правилата за набавка 

на ЕУ 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

154.  Имплементација на ИПАИмплементација на ИПАИмплементација на ИПАИмплементација на ИПА    ----    

компонента компонента компонента компонента IVIVIVIV    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Економски, 

Електротехнички 

факултет (информатика)  

или Правни студии - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Познавање на 

управување со 

проектен циклус 

Една година искуство 

во работа на проекти 

финансирани од 

странски донатори од 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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областа на 

вработувањето и 

социјалната 

инклузија 

Една година искуство 

во примена на 

правилата за набавка 

на ЕУ 

155.  Спроведувањето на ИПА Спроведувањето на ИПА Спроведувањето на ИПА Спроведувањето на ИПА ----    

компонента компонента компонента компонента IVIVIVIV    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски  факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Аналитички 

способности 

Без работно 

искуство 

156.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за мониторинг одделение за мониторинг одделение за мониторинг одделение за мониторинг 

и евалуација на ИПА и евалуација на ИПА и евалуација на ИПА и евалуација на ИПА ----    

Компонента Компонента Компонента Компонента IIII и  и  и  и IVIVIVIV    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски, Филозофски 

Факултет  или Правни 

студии - завршен VII/1 

степен или стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Две години искуство  

координирање и 

следење на проекти 

финансирани од 

странска помош 

Возачка дозвола Б 

категорија 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

157.  Мониторинг на проекти Мониторинг на проекти Мониторинг на проекти Мониторинг на проекти ––––    

ИПА Компонента ИПА Компонента ИПА Компонента ИПА Компонента IV и IIV и IIV и IIV и I    

4444    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски, Филозофски  

или Градежен факултет- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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кредити според ЕКТС користење на 

Интернет 

Најмалку две година 

искуство во 

координирање и 

следење на проекти 

финансирани од 

странска помош  

Познавање на медот 

на управување со 

проектен циклус 

усвоен од ЕК 

Возачка дозвола Б 

категорија 

158.  Евалуација на ИПА Евалуација на ИПА Евалуација на ИПА Евалуација на ИПА 

Компонента  IVКомпонента  IVКомпонента  IVКомпонента  IV    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски,  Филозофски 

факултет или Правни 

студии - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет Познавање 

на  основи од 

статистика: 

обработка, анализа и 

интерпретација на 

податоци 

Една година  искуство  

во статистичка 

обработка, анализа и 

интерпретација на 

податоци 

Познавање на  

медотот на 

управување со 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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проектен циклус 

усвоен од ЕК  

Возачка дозвола Б 

категорија 

159.  МониториМониториМониториМониторинг на проекти нг на проекти нг на проекти нг на проекти ––––    

ИПА Компонента IV и IИПА Компонента IV и IИПА Компонента IV и IИПА Компонента IV и I    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Економски, Филозофски 

факултет или Правнни 

студии  - завршен VII/1 

степен стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Добро познавање на 

англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во 

координирање и 

администрирање на 

програми/проекти 

Познавање и искуство  

од  архивско работење  

Возачка дозвола Б 

категорија 

најмалку Една  (1) 

година работно 

искуство во 

струката или 

државната 

служба 

160.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

меѓународна меѓународна меѓународна меѓународна соработкасоработкасоработкасоработка    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии, 

Економски или 

Филозофски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

161.  Соработка со Совет на Соработка со Совет на Соработка со Совет на Соработка со Совет на 

ЕвропаЕвропаЕвропаЕвропа    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии или 

Филозофски Факулатет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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162.  Соработка со институции Соработка со институции Соработка со институции Соработка со институции 

на Обединетите Нациина Обединетите Нациина Обединетите Нациина Обединетите Нации    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии- завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

163.  Соработка со органи и Соработка со органи и Соработка со органи и Соработка со органи и 

институции од други институции од други институции од други институции од други 

земјиземјиземјиземји    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

164.  Соработка со Светска Соработка со Светска Соработка со Светска Соработка со Светска 

БанкаБанкаБанкаБанка и ММФ и ММФ и ММФ и ММФ    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски или 

Електротехнички 

факултет (информатика) 

- завршен VII/1 степен 

или стекнати најмалку 

240 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

165.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна подршка за оперативна подршка за оперативна подршка за оперативна подршка за 

соработка со меѓународни соработка со меѓународни соработка со меѓународни соработка со меѓународни 

институции и институции и институции и институции и 

организацииорганизацииорганизацииорганизации    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Аналитички 

способности 

 

 

 

 

 

Без работно 

искуство 
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9999. . . . СЕКТОРСЕКТОРСЕКТОРСЕКТОР ЗА ЗА ЗА ЗА ТРУД ТРУД ТРУД ТРУД    

    

166.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

трудтрудтрудтруд    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

 

167.  Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител 

на сектор за на сектор за на сектор за на сектор за трудтрудтрудтруд    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

pаководител на pаководител на pаководител на pаководител на 

секторсекторсекторсектор    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

168.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за трудотодделение за трудотодделение за трудотодделение за трудот    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

169.  Нормативна дејност во Нормативна дејност во Нормативна дејност во Нормативна дејност во 

областа на трудовото областа на трудовото областа на трудовото областа на трудовото 

правоправоправоправо    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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170.  Управна постапка во Управна постапка во Управна постапка во Управна постапка во 

областа на трудовот областа на трудовот областа на трудовот областа на трудовот 

правоправоправоправо    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

171.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација здокументација здокументација здокументација за водење а водење а водење а водење 

управна постапка во управна постапка во управна постапка во управна постапка во 

областа на трудовото областа на трудовото областа на трудовото областа на трудовото 

правоправоправоправо    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку  една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

172.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

нормативна дејност во нормативна дејност во нормативна дејност во нормативна дејност во 

областа трудовото правообласта трудовото правообласта трудовото правообласта трудовото право    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

173.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за пазар на одделение за пазар на одделение за пазар на одделение за пазар на 

трудоттрудоттрудоттрудот    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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174.  Развој на индикатори за Развој на индикатори за Развој на индикатори за Развој на индикатори за 

политики и мерки за политики и мерки за политики и мерки за политики и мерки за 

вработувањевработувањевработувањевработување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски или Природно 

математички факултет 

(група Иформатика) - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Обработка и 

поддржување на база 

на податоци 

Работа  со 

апликативни 

програми за 

моделирање во 

статистика 

Искуство во 

имплементација на 

проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

175.  Долгорочно Долгорочно Долгорочно Долгорочно планирање на планирање на планирање на планирање на 

пазарот на трудотпазарот на трудотпазарот на трудотпазарот на трудот    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Природно математички 

факултет (група 

Математика) - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет, Познавање 

на економетрија 

Искуство во 

имплементација на 

проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

176.  Мониторинг, евалуација и Мониторинг, евалуација и Мониторинг, евалуација и Мониторинг, евалуација и 

оценување на влијанието оценување на влијанието оценување на влијанието оценување на влијанието 

на политиките и на политиките и на политиките и на политиките и 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Природно математички 

факултет (група 

Познавање на 

англиски јазик 

Познавање на MS 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 
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програмите за програмите за програмите за програмите за 

вработувањевработувањевработувањевработување    

Математика) - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Office апликации и 

користење на 

Интернет,  

Познавање на 

економетрија 

(статистика, 

веројатност, матрици, 

функции и сл.) 

Искуство во 

имплементација на 

проекти 

струката 

177.  Развој на политики и Развој на политики и Развој на политики и Развој на политики и 

мерки за вработувањемерки за вработувањемерки за вработувањемерки за вработување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во 

имплементација на 

проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

178.  Развој и имплементација Развој и имплементација Развој и имплементација Развој и имплементација 

на годишни прогна годишни прогна годишни прогна годишни програми за рами за рами за рами за 

вработувањевработувањевработувањевработување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Искуство во 

имплементација на 

проекти 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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179.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка  и  оперативна поддршка  и  оперативна поддршка  и  оперативна поддршка  и  

обработка на податоци обработка на податоци обработка на податоци обработка на податоци 

при развој на политики и при развој на политики и при развој на политики и при развој на политики и 

мерки за вработувањемерки за вработувањемерки за вработувањемерки за вработување    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Природно математички 

факултет (група 

Информатика) или 

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

180.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално 

парпарпарпартнерствотнерствотнерствотнерство    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правни студии – завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

181.  Трипартитен социјален Трипартитен социјален Трипартитен социјален Трипартитен социјален 

дијалогдијалогдијалогдијалог    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии или 

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

182.  Анализа и Анализа и Анализа и Анализа и 

имплементација на имплементација на имплементација на имплементација на 

меѓународните прописи и меѓународните прописи и меѓународните прописи и меѓународните прописи и 

документидокументидокументидокументи    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

183.  Следење на Следење на Следење на Следење на 

меѓународните прописи и меѓународните прописи и меѓународните прописи и меѓународните прописи и 

документидокументидокументидокументи    

1111    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Економски факултет или 

Правни студии – завршен 

VII/1 степен или стекнати 

Познавање на 

англиски или друг 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 
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најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

струката 

184.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка  на оперативна поддршка  на оперативна поддршка  на оперативна поддршка  на 

социјалниот дијалог и социјалниот дијалог и социјалниот дијалог и социјалниот дијалог и 

социјалните  партнерисоцијалните  партнерисоцијалните  партнерисоцијалните  партнери    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет или 

Правни студии –  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

185.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за платиодделение за платиодделение за платиодделение за плати    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

186.  Плати во јавниот секторПлати во јавниот секторПлати во јавниот секторПлати во јавниот сектор    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

187.  Следење и евалуација  наСледење и евалуација  наСледење и евалуација  наСледење и евалуација  на    

политиката на платиполитиката на платиполитиката на платиполитиката на плати    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

188.  Колективно договарањеКолективно договарањеКолективно договарањеКолективно договарање    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

189.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка  и оперативна поддршка  и оперативна поддршка  и оперативна поддршка  и 

обработка на податоци  и обработка на податоци  и обработка на податоци  и обработка на податоци  и 

материјали за плати во материјали за плати во материјали за плати во материјали за плати во 

јавниот секторјавниот секторјавниот секторјавниот сектор    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

190.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

прекршоци прекршоци прекршоци прекршоци од областа на од областа на од областа на од областа на 

работните односи и работните односи и работните односи и работните односи и 

областа на областа на областа на областа на безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

191.  Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител 

на сектор за прекршоцина сектор за прекршоцина сектор за прекршоцина сектор за прекршоци    

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односи и областа на односи и областа на односи и областа на односи и областа на 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор    

Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 
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служба 

192.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

спроведување и водење спроведување и водење спроведување и водење спроведување и водење 

на постапка за прена постапка за прена постапка за прена постапка за прекршоци кршоци кршоци кршоци 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односи односи односи односи     

    

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС          

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

193.  Водење и спроведување Водење и спроведување Водење и спроведување Водење и спроведување 

на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односиодносиодносиодноси    

6666    Советник Советник Советник Советник     Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

194.  Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна 

поддршка во водење на поддршка во водење на поддршка во водење на поддршка во водење на 

прекршочна постапка од прекршочна постапка од прекршочна постапка од прекршочна постапка од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи и следење на односи и следење на односи и следење на односи и следење на 

нивно извршувањенивно извршувањенивно извршувањенивно извршување    

3333    Соработник Соработник Соработник Соработник     Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 

195.  Административна Административна Административна Административна 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

прекршочнапрекршочнапрекршочнапрекршочната постапка та постапка та постапка та постапка 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- секретар секретар секретар секретар    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

СоработникСоработникСоработникСоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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196.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за податоци за податоци за податоци за 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односи и логистичка односи и логистичка односи и логистичка односи и логистичка 

поддршка   поддршка   поддршка   поддршка       

1111    РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование – IV илиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

 

197.  Доставувач на предмети Доставувач на предмети Доставувач на предмети Доставувач на предмети 

за спроведување на за спроведување на за спроведување на за спроведување на 

прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование – IV или VI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

198.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

спроведување и водење спроведување и водење спроведување и водење спроведување и водење 

на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци 

од областа на безбедност од областа на безбедност од областа на безбедност од областа на безбедност 

и здравје при работаи здравје при работаи здравје при работаи здравје при работа    

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС          

Положен правосуден 

испит  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

199.  Водење и спроведувањеВодење и спроведувањеВодење и спроведувањеВодење и спроведување    

на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци на постапка за прекршоци 

од областа на безбедност од областа на безбедност од областа на безбедност од областа на безбедност 

и здравје при работа и здравје при работа и здравје при работа и здравје при работа     

    

    

    

    

    

    

3333    Советник Советник Советник Советник     Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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200.  Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна 

поддршка во водење на поддршка во водење на поддршка во водење на поддршка во водење на 

прекршочна постапка во прекршочна постапка во прекршочна постапка во прекршочна постапка во 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работа и здравје при работа и здравје при работа и здравје при работа и 

следење на нивно следење на нивно следење на нивно следење на нивно 

извршувањеизвршувањеизвршувањеизвршување    

2222    СоработникСоработникСоработникСоработник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

201.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за податоци за податоци за податоци за 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка 

од областа на областа на од областа на областа на од областа на областа на од областа на областа на 

безбедност и здравјебезбедност и здравјебезбедност и здравјебезбедност и здравје при  при  при  при 

работаработаработаработа        

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

Соработник Соработник Соработник Соработник     

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Без работно 

искуство 

202.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за податоци за податоци за податоци за 

спспспспроведување на роведување на роведување на роведување на 

прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка прекршочната постапка 

од областа на областа на од областа на областа на од областа на областа на од областа на областа на 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование – IV илиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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10. 10. 10. 10. СЕКТОР СЕКТОР СЕКТОР СЕКТОР ЗА ЗА ЗА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ    

    

203.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 или VII/2 степен, 

или стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

204.  Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител 

на сектор за пензиско ина сектор за пензиско ина сектор за пензиско ина сектор за пензиско и    

инвалидско осигурувањеинвалидско осигурувањеинвалидско осигурувањеинвалидско осигурување    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

pаководител на pаководител на pаководител на pаководител на 

секторсекторсекторсектор    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

205.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за тековно одделение за тековно одделение за тековно одделение за тековно 

финансирано пензиско и финансирано пензиско и финансирано пензиско и финансирано пензиско и 

инвалидско осигурувањеинвалидско осигурувањеинвалидско осигурувањеинвалидско осигурување    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

206.  Билатерални договори за Билатерални договори за Билатерални договори за Билатерални договори за 

социјално осигурување и социјално осигурување и социјално осигурување и социјално осигурување и 

координација на координација на координација на координација на 

системите за социјално системите за социјално системите за социјално системите за социјално 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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207.  Следење и подготовка на Следење и подготовка на Следење и подготовка на Следење и подготовка на 

анализа од примена на анализа од примена на анализа од примена на анализа од примена на 

билатерални договори за билатерални договори за билатерални договори за билатерални договори за 

социјално осигурување и  социјално осигурување и  социјално осигурување и  социјално осигурување и  

нивна усогалсеност со нивна усогалсеност со нивна усогалсеност со нивна усогалсеност со 

европските регулативиевропските регулативиевропските регулативиевропските регулативи    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни или Економски,  

студии- завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

208.  Следење и аСледење и аСледење и аСледење и анализа на нализа на нализа на нализа на 

пензискиот системпензискиот системпензискиот системпензискиот систем    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски, 

Електротехнички 

факултет или Правни 

студии   - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

209.  Следење на работењето и Следење на работењето и Следење на работењето и Следење на работењето и 

законитоста на работата законитоста на работата законитоста на работата законитоста на работата 

на Фондот на ПИОМна Фондот на ПИОМна Фондот на ПИОМна Фондот на ПИОМ    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

210.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка иоперативна подршка иоперативна подршка иоперативна подршка и 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

тековно финансирано тековно финансирано тековно финансирано тековно финансирано 

пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско пензиско и инвалидско 

ососососигурувањеигурувањеигурувањеигурување    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски, правни или  

политички студии - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

211.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка на оперативна подршка на оперативна подршка на оперативна подршка на 

одржливост на одржливост на одржливост на одржливост на 

пензискиот системпензискиот системпензискиот системпензискиот систем    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Економски факултет или 

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Без работно 

искуство 
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според ЕКТС Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

212.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архивар архивар архивар архивар 

на предмети за на предмети за на предмети за на предмети за 

Комисијата за ревизија на Комисијата за ревизија на Комисијата за ревизија на Комисијата за ревизија на 

наод, оценка и мислење за наод, оценка и мислење за наод, оценка и мислење за наод, оценка и мислење за 

утврдување на утврдување на утврдување на утврдување на 

инвалидност односно инвалидност односно инвалидност односно инвалидност односно 

неспособност за работанеспособност за работанеспособност за работанеспособност за работа    

1111    Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалку Две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

213.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

задолжително и задолжително и задолжително и задолжително и 

доброволно капитално доброволно капитално доброволно капитално доброволно капитално 

финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско 

осигурување (IIосигурување (IIосигурување (IIосигурување (II    и IIIстолб)и IIIстолб)и IIIстолб)и IIIстолб)    

1111    РакРакРакРаководител на оводител на оводител на оводител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС   

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

214.  Задолжително капитално Задолжително капитално Задолжително капитално Задолжително капитално 

финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско 

осигурување.осигурување.осигурување.осигурување.    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

215.  Доброволно капитално Доброволно капитално Доброволно капитално Доброволно капитално 

финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

216.  Програмирање и анализа Програмирање и анализа Програмирање и анализа Програмирање и анализа 

на трошоци поврзна трошоци поврзна трошоци поврзна трошоци поврзани со ани со ани со ани со 

имплементација на имплементација на имплементација на имплементација на 

пензиската реформапензиската реформапензиската реформапензиската реформа    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

217.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна подршка за оперативна подршка за оперативна подршка за оперативна подршка за 

членови на задолжително членови на задолжително членови на задолжително членови на задолжително 

капитално финансирано и капитално финансирано и капитално финансирано и капитално финансирано и 

доброволно капитално доброволно капитално доброволно капитално доброволно капитално 

финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско финансирано пензиско 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

1111    

    

    

    

    

    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

 

 

 

 

Економски факултет или 

Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

 

 

 

 

 

218.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за актуарство, Одделение за актуарство, Одделение за актуарство, Одделение за актуарство, 

ананананализа и евалуација на ализа и евалуација на ализа и евалуација на ализа и евалуација на 

политикиполитикиполитикиполитики    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Електро технички или 

економски факултет- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС  

Сертификат за 

положен испит за 

овластен актуар 

 Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање MS Office  

апликации и 

напредно користење 

на Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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219.  Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на 

политики од областа на политики од областа на политики од областа на политики од областа на 

трудоттрудоттрудоттрудот и  и  и  и невработеностаневработеностаневработеностаневработеноста    

 

 

 

 

1111    

    

    

    

    

        Советн        Советн        Советн        Советникикикик    

 

 

 

 

 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

 

220.  Актуарство, анализа и Актуарство, анализа и Актуарство, анализа и Актуарство, анализа и 

евалуација на политики евалуација на политики евалуација на политики евалуација на политики 

од областа на од областа на од областа на од областа на пензиско пензиско пензиско пензиско 

инвалидското инвалидското инвалидското инвалидското 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

1111    

    

    

    

    

    

    

    

    

        Советник        Советник        Советник        Советник    

 

 

 

 

 

 

 

 

Електро технички или 

економски факултет- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

 

 

Сертификат за 

положен испит за 

овластен актуар 

 Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање MS Office  

апликации и 

напредно користење 

на Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

221.  Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на 

политики од областа на политики од областа на политики од областа на политики од областа на 

ссссоцијалната зоцијалната зоцијалната зоцијалната заштита и аштита и аштита и аштита и 

социјална испекцијасоцијална испекцијасоцијална испекцијасоцијална испекција    

1111    

    

    

    

    

    

        Советник        Советник        Советник        Советник    

 

Економски или 

Електротехнички 

факултет факултет-

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

222.  Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на Анализа и евалуација на 

политики од областа на политики од областа на политики од областа на политики од областа на 

заштита на децазаштита на децазаштита на децазаштита на деца    

    

    

    

    

1111    

    

    

    

    

        Советник        Советник        Советник        Советник    

 

 

 

 

 

 

Електротехнички 

факултет или Економски 

факултет -завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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223.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна поддршка при оперативна поддршка при оперативна поддршка при оперативна поддршка при 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

корисникорисникорисникорисници на услуги на ци на услуги на ци на услуги на ци на услуги на 

министертсвотоминистертсвотоминистертсвотоминистертсвото    

    

    

    

    

    

    

1111    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без работно 

искуство 
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11111111. СЕКТОР . СЕКТОР . СЕКТОР . СЕКТОР ЗА ЗА ЗА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИЕДНАКВИ МОЖНОСТИЕДНАКВИ МОЖНОСТИЕДНАКВИ МОЖНОСТИ    

    

224.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

еднакви можностиеднакви можностиеднакви можностиеднакви можности    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредите 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

225.  Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител 

на сектор за еднакви на сектор за еднакви на сектор за еднакви на сектор за еднакви 

можностиможностиможностиможности    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

pаководител на pаководител на pаководител на pаководител на 

секторсекторсекторсектор    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

226.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за родова одделение за родова одделение за родова одделение за родова 

рамноправнострамноправнострамноправнострамноправност    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Филозофски факултет 

(социјална работа и 

политика) - завршен VII/1 

или VII/2 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

227.  Воспоставување на Воспоставување на Воспоставување на Воспоставување на 

еднакви можности на еднакви можности на еднакви можности на еднакви можности на 

мажите и женитемажите и женитемажите и женитемажите и жените    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Филозофски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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228.  Заштита и превенција од Заштита и превенција од Заштита и превенција од Заштита и превенција од 

трговија со луѓетрговија со луѓетрговија со луѓетрговија со луѓе    

1111    СоветСоветСоветСоветникникникник    Филозофски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

229.  ПравнПравнПравнПравна заштита при а заштита при а заштита при а заштита при 

нееднаков третман на нееднаков третман на нееднаков третман на нееднаков третман на 

жените и мажитежените и мажитежените и мажитежените и мажите    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

230.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација од областа документација од областа документација од областа документација од областа 

на еднаквите можности и на еднаквите можности и на еднаквите можности и на еднаквите можности и 

Заштита и превенција од Заштита и превенција од Заштита и превенција од Заштита и превенција од 

трговија со луѓетрговија со луѓетрговија со луѓетрговија со луѓе    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

231.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и  оперативна подршка и  оперативна подршка и  оперативна подршка и  

обработка  на податоци од обработка  на податоци од обработка  на податоци од обработка  на податоци од 

областа на областа на областа на областа на еднаквите еднаквите еднаквите еднаквите 

можностиможностиможностиможности    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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232.  РаковРаковРаковРаководител на одител на одител на одител на 

одделение за заштита и одделение за заштита и одделение за заштита и одделение за заштита и 

превенција од секаков превенција од секаков превенција од секаков превенција од секаков 

вид на дискриминацијавид на дискриминацијавид на дискриминацијавид на дискриминација    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии или 

Филозофски факултет - 

завршен VII/1 степен  или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

233.  НедискриминацијаНедискриминацијаНедискриминацијаНедискриминација    1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии или 

Филозофски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

234.  Правна заштита од Правна заштита од Правна заштита од Правна заштита од 

секаков вид на секаков вид на секаков вид на секаков вид на 

дискриминацијадискриминацијадискриминацијадискриминација    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

235.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и 

обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од 

областа на областа на областа на областа на 

дискриминацијатадискриминацијатадискриминацијатадискриминацијата    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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236.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци од областа на податоци од областа на податоци од областа на податоци од областа на 

дискриминацијатадискриминацијатадискриминацијатадискриминацијата    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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11112222. СЕКТОР СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. СЕКТОР СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. СЕКТОР СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. СЕКТОР СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    

    

237.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

секторсекторсекторсектор 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС   

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба, 

238.  Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител Помошник раководител 

на сектор на сектор на сектор на сектор за социјална за социјална за социјална за социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита 

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

раководител на раководител на раководител на раководител на 

секторсекторсекторсектор 

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Положен правосуден 

испит  

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

239.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално 

семејна и правна заштита семејна и правна заштита семејна и правна заштита семејна и правна заштита 

на децата и семејствотона децата и семејствотона децата и семејствотона децата и семејството 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

240.  Брак, семејстБрак, семејстБрак, семејстБрак, семејство и заштита во и заштита во и заштита во и заштита 

на децатана децатана децатана децата 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

241.  Посвојување и заштита на Посвојување и заштита на Посвојување и заштита на Посвојување и заштита на 

деца без родители и деца без родители и деца без родители и деца без родители и 

родителска грижародителска грижародителска грижародителска грижа 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

242.  Заштита на деца од Заштита на деца од Заштита на деца од Заштита на деца од 

семејства со нарушени семејства со нарушени семејства со нарушени семејства со нарушени 

односи и деца без односи и деца без односи и деца без односи и деца без 

родителска грижародителска грижародителска грижародителска грижа 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

243.  Семејни односиСемејни односиСемејни односиСемејни односи 1111    СоработникСоработникСоработникСоработник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

244.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

административна административна административна административна 

подршка на оперативни подршка на оперативни подршка на оперативни подршка на оперативни 

активности за активности за активности за активности за заштита на заштита на заштита на заштита на 

децата и семејствотодецата и семејствотодецата и семејствотодецата и семејството    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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245.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и техничка подршка и 

обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од 

областа на заштита на областа на заштита на областа на заштита на областа на заштита на 

децата и семејствотодецата и семејствотодецата и семејствотодецата и семејството 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

246.  Административно Административно Административно Административно ----

Логистичка подршка на Логистичка подршка на Логистичка подршка на Логистичка подршка на 

оперативни активности за оперативни активности за оперативни активности за оперативни активности за 

заштита на децата и заштита на децата и заштита на децата и заштита на децата и 

семејствотосемејствотосемејствотосемејството    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

247.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално одделение за социјално 

вклучувањевклучувањевклучувањевклучување 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

248.  Социјална заштита на Социјална заштита на Социјална заштита на Социјална заштита на 

ллллица во социјален ризикица во социјален ризикица во социјален ризикица во социјален ризик 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

249.  Жртви на семејно Жртви на семејно Жртви на семејно Жртви на семејно 

насилство, корисници на насилство, корисници на насилство, корисници на насилство, корисници на 

дрога и лица ХИВ/СИДА дрога и лица ХИВ/СИДА дрога и лица ХИВ/СИДА дрога и лица ХИВ/СИДА 

позитивнипозитивнипозитивнипозитивни 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

250.  Социјална заштита на Социјална заштита на Социјална заштита на Социјална заштита на 

бездомни лица и бездомни лица и бездомни лица и бездомни лица и 

семејствасемејствасемејствасемејства 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку  Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

251.  Заштита на правата на Заштита на правата на Заштита на правата на Заштита на правата на 

децата изложени на децата изложени на децата изложени на децата изложени на 

социјален ризиксоцијален ризиксоцијален ризиксоцијален ризик 

2222    СоработникСоработникСоработникСоработник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

252.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и 

обработка на пробработка на пробработка на пробработка на предмети за едмети за едмети за едмети за 

лица во социјален ризиклица во социјален ризиклица во социјален ризиклица во социјален ризик    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

253.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка  и логистичка техничка  и логистичка техничка  и логистичка техничка  и логистичка 

поддршка во поддршка во поддршка во поддршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

активности за заштита на активности за заштита на активности за заштита на активности за заштита на 

лица во социјален ризиклица во социјален ризиклица во социјален ризиклица во социјален ризик    

    

    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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254.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за заштита и одделение за заштита и одделение за заштита и одделение за заштита и 

вработување на вработување на вработување на вработување на 

инвалидни лица, лица со инвалидни лица, лица со инвалидни лица, лица со инвалидни лица, лица со 

воспитновоспитновоспитновоспитно---- социјални  социјални  социјални  социјални 

проблеми и заштита на проблеми и заштита на проблеми и заштита на проблеми и заштита на 

стари лицастари лицастари лицастари лица 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС          

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

255.  Заштита на лица со Заштита на лица со Заштита на лица со Заштита на лица со 

асоцијално поведениеасоцијално поведениеасоцијално поведениеасоцијално поведение 

1111    СоветнСоветнСоветнСоветникикикик Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

256.  Заштита Заштита Заштита Заштита и згрижување на и згрижување на и згрижување на и згрижување на 

лицата со инвалидностлицата со инвалидностлицата со инвалидностлицата со инвалидност 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

257. Нормативни работи за Нормативни работи за Нормативни работи за Нормативни работи за 

инвалидните лица, инвалидните лица, инвалидните лица, инвалидните лица, 

лицата со воспитно лицата со воспитно лицата со воспитно лицата со воспитно 

социјални проблеми и социјални проблеми и социјални проблеми и социјални проблеми и 

стари лицастари лицастари лицастари лица 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Правни студии – завршен  

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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258.  Заштита на лицата со Заштита на лицата со Заштита на лицата со Заштита на лицата со 

инвалидност и соработка инвалидност и соработка инвалидност и соработка инвалидност и соработка 

со здруженија на граѓани со здруженија на граѓани со здруженија на граѓани со здруженија на граѓани 

за социјална заштита на за социјална заштита на за социјална заштита на за социјална заштита на 

инвалидните лицаинвалидните лицаинвалидните лицаинвалидните лица 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработнсоработнсоработнсоработникикикик 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

259.  Административно Административно Административно Административно ––––    

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

попопоподдршка за оставрување ддршка за оставрување ддршка за оставрување ддршка за оставрување 

на соработка со на соработка со на соработка со на соработка со 

институции за заштита на институции за заштита на институции за заштита на институции за заштита на 

старите лицастарите лицастарите лицастарите лица 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

260.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка  обработка на техничка  обработка на техничка  обработка на техничка  обработка на 

предмети за Заштита и предмети за Заштита и предмети за Заштита и предмети за Заштита и 

згрижување на лицата со згрижување на лицата со згрижување на лицата со згрижување на лицата со 

инвалидност и стари лицаинвалидност и стари лицаинвалидност и стари лицаинвалидност и стари лица    

1111    Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование- IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

261.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение  Одделение  Одделение  Одделение  

деинституционализација деинституционализација деинституционализација деинституционализација 

во системот на во системот на во системот на во системот на 

социјалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштита 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

ОдделениеОдделениеОдделениеОдделение 

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

262.  Спроведување на Спроведување на Спроведување на Спроведување на 

процесот процесот процесот процесот 

деинституциодеинституциодеинституциодеинституционализација нализација нализација нализација 

и трансформација на и трансформација на и трансформација на и трансформација на 

установите за социјална установите за социјална установите за социјална установите за социјална 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 
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заштита за деца без заштита за деца без заштита за деца без заштита за деца без 

родители и родителска родители и родителска родители и родителска родители и родителска 

грижагрижагрижагрижа 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

263.  Спроведување на Спроведување на Спроведување на Спроведување на 

процесот процесот процесот процесот 

деинституционализација деинституционализација деинституционализација деинституционализација 

и трансформација на и трансформација на и трансформација на и трансформација на 

установите за социјална установите за социјална установите за социјална установите за социјална 

заштита за деца со заштита за деца со заштита за деца со заштита за деца со 

воспитно социјални воспитно социјални воспитно социјални воспитно социјални 

проблеми и деца со проблеми и деца со проблеми и деца со проблеми и деца со 

нанананарушено поведениерушено поведениерушено поведениерушено поведение    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

264.  Спроведување на Спроведување на Спроведување на Спроведување на 

процесот процесот процесот процесот 

деинституционализација деинституционализација деинституционализација деинституционализација 

и трансформација на и трансформација на и трансформација на и трансформација на 

установите за социјална установите за социјална установите за социјална установите за социјална 

заштита за деца со пречки заштита за деца со пречки заштита за деца со пречки заштита за деца со пречки 

во менталниот или во менталниот или во менталниот или во менталниот или 

телесниот развој до 26 телесниот развој до 26 телесниот развој до 26 телесниот развој до 26 

години и возрасни лица со години и возрасни лица со години и возрасни лица со години и возрасни лица со 

пречки во менталниот пречки во менталниот пречки во менталниот пречки во менталниот 

или телесниот развој или телесниот развој или телесниот развој или телесниот развој 

развој над 2развој над 2развој над 2развој над 26 години6 години6 години6 години 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

265.  Стручно Стручно Стручно Стручно 

административна административна административна административна 

подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување 

на активностите за на активностите за на активностите за на активностите за 

деинституционализацијадеинституционализацијадеинституционализацијадеинституционализација 

2222    СоработникСоработникСоработникСоработник Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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266.  Административно Административно Административно Административно 

техничка помош за техничка помош за техничка помош за техничка помош за 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

активностите за активностите за активностите за активностите за 

деинституционализацијадеинституционализацијадеинституционализацијадеинституционализација 

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет“ 

Без работно 

искуство 

267.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за остварување одделение за остварување одделение за остварување одделение за остварување 

на правата од социјална на правата од социјална на правата од социјална на правата од социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

ододододделениеделениеделениеделение 

Правни студии – завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

268.  OOOOстварување права од стварување права од стварување права од стварување права од 

постојана парична помош постојана парична помош постојана парична помош постојана парична помош 

и еднократна парична и еднократна парична и еднократна парична и еднократна парична 

помошпомошпомошпомош 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

269.  OOOOстварување права од стварување права од стварување права од стварување права од 

Социјална парична помошСоцијална парична помошСоцијална парична помошСоцијална парична помош 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

270.  OOOOстварување права од стварување права од стварување права од стварување права од 

паричен надоместок за паричен надоместок за паричен надоместок за паричен надоместок за 

помош и нега од друго помош и нега од друго помош и нега од друго помош и нега од друго 

лицелицелицелице 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

271.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и 

ооообработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за 

остварување права од  остварување права од  остварување права од  остварување права од  

социјална парична помошсоцијална парична помошсоцијална парична помошсоцијална парична помош 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки- 

завршен  VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

272.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и 

ооообработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за 

остварување на правото остварување на правото остварување на правото остварување на правото 

на Постојана парична на Постојана парична на Постојана парична на Постојана парична 

помош и еднократна помош и еднократна помош и еднократна помош и еднократна 

парична помошпарична помошпарична помошпарична помош 

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

273.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и оперативна  подршка и 

ооообработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за 

остварување на правото остварување на правото остварување на правото остварување на правото 

на парина парина парина паричен надоместок за чен надоместок за чен надоместок за чен надоместок за 

помош и нега од друго помош и нега од друго помош и нега од друго помош и нега од друго 

лицелицелицелице 

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

274.  Административно Административно Административно Административно ----

техничка подршка техничка подршка техничка подршка техничка подршка и и и и 

ооообработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за бработка на предмети за 

остварување на правата остварување на правата остварување на правата остварување на правата 

од социјална заштитаод социјална заштитаод социјална заштитаод социјална заштита    

    

    

    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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275. Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за условени условени условени условени 

парични надоместоци, парични надоместоци, парични надоместоци, парични надоместоци, 

субвенции за енергија и субвенции за енергија и субвенции за енергија и субвенции за енергија и 

посебни програми од посебни програми од посебни програми од посебни програми од 

областа на социјалната областа на социјалната областа на социјалната областа на социјалната 

заштитазаштитазаштитазаштита    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

ОдделениеОдделениеОдделениеОдделение 

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MC 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

276.  Следење на процесотСледење на процесотСледење на процесотСледење на процесот на  на  на  на 

исплата за условени исплата за условени исплата за условени исплата за условени 

парични надоместоципарични надоместоципарични надоместоципарични надоместоци 

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

277.  Вклучување на корисници Вклучување на корисници Вклучување на корисници Вклучување на корисници 

и спроведување на и спроведување на и спроведување на и спроведување на 

програмипрограмипрограмипрограми    

 

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

278.  Мониторинг и евалуација Мониторинг и евалуација Мониторинг и евалуација Мониторинг и евалуација 

на програмот за условени на програмот за условени на програмот за условени на програмот за условени 

парични трансферипарични трансферипарични трансферипарични трансфери 

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

279.  Следење на жалби од Следење на жалби од Следење на жалби од Следење на жалби од 

баратели за корисници на баратели за корисници на баратели за корисници на баратели за корисници на 

програмот за условени програмот за условени програмот за условени програмот за условени 

парични трансферипарични трансферипарични трансферипарични трансфери 

2222    СоработникСоработникСоработникСоработник Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Една ( 1 ) 

година работно 

искуство во 

струката 
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280.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за јавни и одделение за јавни и одделение за јавни и одделение за јавни и 

приватни установприватни установприватни установприватни установи за и за и за и за 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

281.  Јавни установи за Јавни установи за Јавни установи за Јавни установи за 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

282.  Приватни установи за Приватни установи за Приватни установи за Приватни установи за 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

283.  Развивање на Развивање на Развивање на Развивање на 

НутриционистичкоНутриционистичкоНутриционистичкоНутриционистичко----    

диететски планови и диететски планови и диететски планови и диететски планови и 

програми за корисници на програми за корисници на програми за корисници на програми за корисници на 

услугиуслугиуслугиуслуги 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Технолошки факултет 

(органска насока) - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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284.  Соработка со единиците Соработка со единиците Соработка со единиците Соработка со единиците 

на локалната самоуправана локалната самоуправана локалната самоуправана локалната самоуправа    

 

 

2222    

    

    

    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

 

 

 

 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

 

 

 

285.  АдминистратиАдминистратиАдминистратиАдминистративновновновно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

евиденција на јавните и евиденција на јавните и евиденција на јавните и евиденција на јавните и 

приватни установи за приватни установи за приватни установи за приватни установи за 

социјална заштитасоцијална заштитасоцијална заштитасоцијална заштита 

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

286.  Административно Административно Административно Административно ----

техничка подршка техничка подршка техничка подршка техничка подршка и и и и 

обработка на побработка на побработка на побработка на податоци за одатоци за одатоци за одатоци за 

воспоставена мрежа на воспоставена мрежа на воспоставена мрежа на воспоставена мрежа на 

установи за установи за установи за установи за социјална социјална социјална социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита    

2222    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

287.  Административно Административно Административно Административно ––––

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за подготовка податоци за подготовка податоци за подготовка податоци за подготовка 

на Нутриционистичко на Нутриционистичко на Нутриционистичко на Нутриционистичко ----

диететски плановидиететски плановидиететски плановидиететски планови    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

288.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение одделение одделение одделение зазазаза    

еввидентирање на еввидентирање на еввидентирање на еввидентирање на 

корисници на права и корисници на права и корисници на права и корисници на права и 

услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална 

заштита и соработка со заштита и соработка со заштита и соработка со заштита и соработка со 

други даватели на други даватели на други даватели на други даватели на 

сосососоцијални услугицијални услугицијални услугицијални услуги 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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289.  Евидентирање на Евидентирање на Евидентирање на Евидентирање на 

корисници на социјална корисници на социјална корисници на социјална корисници на социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката, 

290.  Воспоставување Воспоставување Воспоставување Воспоставување 

соработка со соработка со соработка со соработка со 

хуманитарни хуманитарни хуманитарни хуманитарни 

организацииорганизацииорганизацииорганизации 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

291.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка во оперативна подршка во оперативна подршка во оперативна подршка во 

евидентирање на евидентирање на евидентирање на евидентирање на 

корисници на социјална корисници на социјална корисници на социјална корисници на социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита 

1111    ПомлаПомлаПомлаПомлад д д д 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

292.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна и оперативна и оперативна и оперативна и техничка техничка техничка техничка 

подршка за  подршка за  подршка за  подршка за  

воспоставување воспоставување воспоставување воспоставување 

соработка со соработка со соработка со соработка со 

хуманитарни хуманитарни хуманитарни хуманитарни 

организацииорганизацииорганизацииорганизации 

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

Без работно 

искуство 



 77 

293.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци од  областа на податоци од  областа на податоци од  областа на податоци од  областа на 

евидентирање на евидентирање на евидентирање на евидентирање на 

корисниците на права и корисниците на права и корисниците на права и корисниците на права и 

услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

294.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

логистичка и логистичка и логистичка и логистичка и 

координативна подршка координативна подршка координативна подршка координативна подршка 

во воспоставување во воспоставување во воспоставување во воспоставување 

соработка со соработка со соработка со соработка со 

хуманитарни хуманитарни хуманитарни хуманитарни 

организацииорганизацииорганизацииорганизации    

1111    

    

    

    

    

    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

 

 

 

 

 

Више или Средно 

образование- VI или IV 

степен 

 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

Без работно 

искуство 

 

 

 

 

295.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за азил, одделение за азил, одделение за азил, одделение за азил, 

миграција и хуманитарна миграција и хуманитарна миграција и хуманитарна миграција и хуманитарна 

помошпомошпомошпомош 

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение 

Техничко- Технолошки 

науки - завршен VII/1 

степен или стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

296.  Заштита на Заштита на Заштита на Заштита на бегалцибегалцибегалцибегалци 1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени или 

хуманистички науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

297.  Миграциони прашањаМиграциони прашањаМиграциони прашањаМиграциони прашања 1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

298.  Соработка со центарот за Соработка со центарот за Соработка со центарот за Соработка со центарот за 

управување со кризиуправување со кризиуправување со кризиуправување со кризи 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

299.  Заштита на внатрешно Заштита на внатрешно Заштита на внатрешно Заштита на внатрешно 

раселени лицараселени лицараселени лицараселени лица 

3333    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник 

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

300.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение Одделение Одделение Одделение за интеграција за интеграција за интеграција за интеграција 

на бегалци и странцина бегалци и странцина бегалци и странцина бегалци и странци  

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

ОдделениеОдделениеОдделениеОдделение 

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

301.  Остварување на  права од Остварување на  права од Остварување на  права од Остварување на  права од 

областа на домувобласта на домувобласта на домувобласта на домување за ање за ање за ање за 

бегалци и странцибегалци и странцибегалци и странцибегалци и странци    

    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

302.  Правна заштита на Правна заштита на Правна заштита на Правна заштита на 

бегалците и странцитебегалците и странцитебегалците и странцитебегалците и странците    

 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

303.  Поддршка за реализација Поддршка за реализација Поддршка за реализација Поддршка за реализација 

на самона самона самона само----одржливи одржливи одржливи одржливи 

проекти за бегалци и проекти за бегалци и проекти за бегалци и проекти за бегалци и 

странцистранцистранцистранци  

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

304.  Социјална заштита и Социјална заштита и Социјална заштита и Социјална заштита и 

здравствено осигурување здравствено осигурување здравствено осигурување здравствено осигурување 

на бегалци и странцина бегалци и странцина бегалци и странцина бегалци и странци    

 

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник Општествени науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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11113333. . . . СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СНА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СНА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СНА ЗАКОНСКИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ОЦИЈАЛНАТА ОЦИЈАЛНАТА ОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТАЗАШТИТАЗАШТИТАЗАШТИТА    

305.  Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за Раководител на сектор за 

инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над 

примената на законските примената на законските примената на законските примената на законските 

и други прописи од и други прописи од и други прописи од и други прописи од 

областа на социјалната областа на социјалната областа на социјалната областа на социјалната 

заштитазаштитазаштитазаштита–––– Главен  Главен  Главен  Главен 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

сектор сектор сектор сектор     

Општествени науки - 

завршен  VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

306.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор инспекциски надзор инспекциски надзор инспекциски надзор над над над над 

остварување на права од остварување на права од остварување на права од остварување на права од 

социјална заштита и социјална заштита и социјална заштита и социјална заштита и 

други парични други парични други парични други парични 

надоместоцинадоместоцинадоместоцинадоместоци---- Виш  Виш  Виш  Виш 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение одделение одделение одделение     

Правен или Филозофски 

факултет   - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

 

 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

307.  Инспекциски надзор за Инспекциски надзор за Инспекциски надзор за Инспекциски надзор за 

остварување на правата остварување на правата остварување на правата остварување на правата 

од социјална заштита и од социјална заштита и од социјална заштита и од социјална заштита и 

други парични други парични други парични други парични 

надоместоци надоместоци надоместоци надоместоци ----  Инспектор  Инспектор  Инспектор  Инспектор  

14141414    

Скопје (7 ); Скопје (7 ); Скопје (7 ); Скопје (7 ); 

Битола (3); Битола (3); Битола (3); Битола (3); 

ШтиШтиШтиШтипппп ( ( ( (2 ); 2 ); 2 ); 2 ); 

Куманово (Куманово (Куманово (Куманово (2222)    

Советник Советник Советник Советник     Економски, Филозофски 

факултет или Правни 

студии    - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

308.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

спроведување спроведување спроведување спроведување 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

социјалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштита    

ИИИИнспекторнспекторнспекторнспектор    

1111    Виш соработник  Виш соработник  Виш соработник  Виш соработник      Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

309.  Стручно Стручно Стручно Стручно 

административна административна административна административна 

подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување 

на активностите од на активностите од на активностите од на активностите од 

иииинспекциски надзор над нспекциски надзор над нспекциски надзор над нспекциски надзор над 

2222    

    

СоСоСоСоработникработникработникработник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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остварување на правата остварување на правата остварување на правата остварување на правата 

од социјална заштита и од социјална заштита и од социјална заштита и од социјална заштита и 

други парични други парични други парични други парични 

надоместоци надоместоци надоместоци надоместоци ---- Помлад  Помлад  Помлад  Помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

 

310.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и 

обработкобработкобработкобработка на податоци за а на податоци за а на податоци за а на податоци за 

спроведување спроведување спроведување спроведување 

иииинспекциски надзор во нспекциски надзор во нспекциски надзор во нспекциски надзор во 

остварување на правата остварување на правата остварување на правата остварување на правата 

од социјлна заштита и од социјлна заштита и од социјлна заштита и од социјлна заштита и 

други парични други парични други парични други парични 

надоместоцинадоместоцинадоместоцинадоместоци---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

2222    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

 

 

311.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над 

остварување и давање  на   остварување и давање  на   остварување и давање  на   остварување и давање  на   

услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита---- Виш инспектор Виш инспектор Виш инспектор Виш инспектор    

1111    

    

    

    

    

    

    

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение одделение одделение одделение     

 

 

 

 

 

Филозофски факултет 

или Правни студии    - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

312.  Инспекциски надзИнспекциски надзИнспекциски надзИнспекциски надзор за ор за ор за ор за 

остварување и давање  на   остварување и давање  на   остварување и давање  на   остварување и давање  на   

услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална услуги од социјална 

заштитазаштитазаштитазаштита----  Инспектор  Инспектор  Инспектор  Инспектор    

9999    

Скопје (8)Скопје (8)Скопје (8)Скопје (8)    

Гостивар (1)Гостивар (1)Гостивар (1)Гостивар (1)    

Советник Советник Советник Советник     Филозофски, Педагошки  

факултет или Правни 

студии    - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

313.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

спроведување спроведување спроведување спроведување 

инспекциски надзор инспекциски надзор инспекциски надзор инспекциски надзор над над над над 

остварување  и давање на остварување  и давање на остварување  и давање на остварување  и давање на 

1111    Виш соработник  Виш соработник  Виш соработник  Виш соработник      Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 
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услуги услуги услуги услуги во социјалната во социјалната во социјалната во социјалната 

заштитазаштитазаштитазаштита---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

    

 

314.  Стручно Стручно Стручно Стручно 

административна административна административна административна 

подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување подршка за спроведување 

на активностите од на активностите од на активностите од на активностите од 

ининининспекциски надзор спекциски надзор спекциски надзор спекциски надзор над над над над 

остварување  и давање на остварување  и давање на остварување  и давање на остварување  и давање на 

услуги услуги услуги услуги во социјалната во социјалната во социјалната во социјалната 

заштитазаштитазаштитазаштита---- Помлад  Помлад  Помлад  Помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

4444    

Скопје (1), Скопје (1), Скопје (1), Скопје (1), 

Куманово (1), Куманово (1), Куманово (1), Куманово (1), 

Дебар (1) и Дебар (1) и Дебар (1) и Дебар (1) и 

Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)    

СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку Една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

315.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и 

обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за обработка на податоци за 

спроведен спроведен спроведен спроведен иииинспекциски нспекциски нспекциски нспекциски 

надзор надзор надзор надзор над остварување  и над остварување  и над остварување  и над остварување  и 

давање на услуги давање на услуги давање на услуги давање на услуги во во во во 

социјалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштитасоцијалната заштита----    

помпомпомпомлад инспекторлад инспекторлад инспекторлад инспектор    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2222    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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11114444. . . . СЕКТОР ЗА СЕКТОР ЗА СЕКТОР ЗА СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАЗАШТИТА НА ДЕЦАЗАШТИТА НА ДЕЦАЗАШТИТА НА ДЕЦА    

    

316.  РаковРаковРаковРаководител на Сектор за одител на Сектор за одител на Сектор за одител на Сектор за 

заштита на децатазаштита на децатазаштита на децатазаштита на децата    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

317.  Помошник pаководител Помошник pаководител Помошник pаководител Помошник pаководител 

на сектор за заштита на на сектор за заштита на на сектор за заштита на на сектор за заштита на 

децатадецатадецатадецата    

1111    Помошник Помошник Помошник Помошник 

pаководител на pаководител на pаководител на pаководител на 

секторсекторсекторсектор    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

318.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

обезбедување на правото обезбедување на правото обезбедување на правото обезбедување на правото 

за заштита за заштита за заштита за заштита на децатана децатана децатана децата    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

319.  НормативноНормативноНормативноНормативно----правни правни правни правни 

работи за правата на работи за правата на работи за правата на работи за правата на 

децатадецатадецатадецата    

    

    

    

    

    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии- завршен 

VII/1 степен или стекнати 

240 кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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320.  Заштита на правата на Заштита на правата на Заштита на правата на Заштита на правата на 

децатадецатадецатадецата    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

321.  УправноУправноУправноУправно----надзорни работинадзорни работинадзорни работинадзорни работи    

за остварени права за за остварени права за за остварени права за за остварени права за 

заштита на децатазаштита на децатазаштита на децатазаштита на децата    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

322.  Хумана популациона Хумана популациона Хумана популациона Хумана популациона 

политика и следење на политика и следење на политика и следење на политика и следење на 

конвенции и меѓународни конвенции и меѓународни конвенции и меѓународни конвенции и меѓународни 

договоридоговоридоговоридоговори    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработнисоработнисоработнисоработникккк    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

323.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

ооообработка на пбработка на пбработка на пбработка на податоци за одатоци за одатоци за одатоци за 

регулирање на  прегулирање на  прегулирање на  прегулирање на  правата на равата на равата на равата на 

децата и за децата и за децата и за децата и за Хумана Хумана Хумана Хумана 

популациона политикапопулациона политикапопулациона политикапопулациона политика    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

Без работно 

искуство 
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324.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

обезбедување на правото обезбедување на правото обезбедување на правото обезбедување на правото 

за згрижување, за згрижување, за згрижување, за згрижување, 

воспитание, одмор и воспитание, одмор и воспитание, одмор и воспитание, одмор и 

рекреација на децатарекреација на децатарекреација на децатарекреација на децата    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

325.  Одмор и рекреација на Одмор и рекреација на Одмор и рекреација на Одмор и рекреација на 

децатадецатадецатадецата    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

326.  Згрижување и воспитание Згрижување и воспитание Згрижување и воспитание Згрижување и воспитание 

на децана децана децана деца    

2222    ССССоветниковетниковетниковетник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

327.  УправноУправноУправноУправно----надзорнинадзорнинадзорнинадзорни работи работи работи работи        

во областа на згрижување во областа на згрижување во областа на згрижување во областа на згрижување 

и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и 

рекреација на децатарекреација на децатарекреација на децатарекреација на децата    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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328.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

ооообработка на податоци за бработка на податоци за бработка на податоци за бработка на податоци за 

развивање на формите и развивање на формите и развивање на формите и развивање на формите и 

облиците за згрижување облиците за згрижување облиците за згрижување облиците за згрижување 

и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и и воспитание, одмор и 

рекреација на децатарекреација на децатарекреација на децатарекреација на децата    

2222    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

329.  Административно Административно Административно Административно ––––

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци и подготовка на податоци и подготовка на податоци и подготовка на податоци и подготовка на 

НутрициониНутрициониНутрициониНутриционистичко стичко стичко стичко 

диететски планови  за диететски планови  за диететски планови  за диететски планови  за 

детски градинки и детски детски градинки и детски детски градинки и детски детски градинки и детски 

одмаралиштаодмаралиштаодмаралиштаодмаралишта    

    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

330.  АдминистрАдминистрАдминистрАдминистративно ативно ативно ативно ----    

Техничка подршкаТехничка подршкаТехничка подршкаТехничка подршка  и   и   и   и 

одржување на објектите одржување на објектите одржување на објектите одржување на објектите 

за одмор и рекреација на за одмор и рекреација на за одмор и рекреација на за одмор и рекреација на 

децатадецатадецатадецата    

    

2222    

Ресен (1);Ресен (1);Ресен (1);Ресен (1);    

Кавадарци (1)Кавадарци (1)Кавадарци (1)Кавадарци (1)    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

331.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

Одделение за Одделение за Одделение за Одделение за 

инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над 

остварување на права од  остварување на права од  остварување на права од  остварување на права од  

правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на 

децата и правото на децата и правото на децата и правото на децата и правото на 

згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, 

одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на 

децатадецатадецатадецата---- Виш Инспектор Виш Инспектор Виш Инспектор Виш Инспектор    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

332.  Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над 

остварување на остварување на остварување на остварување на правото правото правото правото 

за заштита на децатаза заштита на децатаза заштита на децатаза заштита на децата----    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 
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ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    според ЕКТС Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

струката 

333.  Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над Инспекциски надзор над 

остварување на остварување на остварување на остварување на правото правото правото правото 

на згрижување, на згрижување, на згрижување, на згрижување, 

воспитание, одмор и воспитание, одмор и воспитание, одмор и воспитание, одмор и 

рекрација на децатрекрација на децатрекрација на децатрекрација на децатaaaa----    

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

3333    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

334.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над 

остварувостварувостварувостварување на права од  ање на права од  ање на права од  ање на права од  

правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на 

децата и правото на децата и правото на децата и правото на децата и правото на 

згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, згрижување, воспитание, 

одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на 

децатадецатадецатадецата---- Помлад   Помлад   Помлад   Помлад  

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

2222    СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки- 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку  една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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335.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и оперативна подршка и 

ооообработка на податоци од бработка на податоци од бработка на податоци од бработка на податоци од 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над инспекциски надзор над 

остварување на права од  остварување на права од  остварување на права од  остварување на права од  

правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на правото за заштита на 

децата и правото на децата и правото на децата и правото на децата и правото на 

ззззгрижување, воспитание, грижување, воспитание, грижување, воспитание, грижување, воспитание, 

одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на одмор и рекрација на 

децатадецатадецатадецата---- помлад инспектор помлад инспектор помлад инспектор помлад инспектор    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 180 кредити 

според ЕКТС 

 

 

 

 

 

 

 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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15. 15. 15. 15. ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ    

    

336.  Раководител на проектна Раководител на проектна Раководител на проектна Раководител на проектна 

единица за спроведување единица за спроведување единица за спроведување единица за спроведување 

на Оперативната на Оперативната на Оперативната на Оперативната 

програма „Развој на програма „Развој на програма „Развој на програма „Развој на 

човечките ресучовечките ресучовечките ресучовечките ресурсирсирсирси    

    

    

    

    

    

    

1111        Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

Користење на 

Интернет 

Искуство во јавен 

сектор 

Искуство во примена 

на правилата за 

набавка на ЕУ 

најмалку Четири 

(4) години 

работно искуство 

во 

имплементација 

на програми или 

проекти 

финансирани од 

ЕУ или др. 

странски 

донатори 

337.  Подготовка на програми и Подготовка на програми и Подготовка на програми и Подготовка на програми и 

проекти проекти проекти проекти     

    

2 2 2 2         Општествени или  

техничко- технолошки 

науки – завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Пожелно познавање 

на друг јазик на ЕУ 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Најмалку две години 

искуство во 

подготовка и/или 

имплементација на 

програми и/или 

проекти  

Искуство во 

најмналку една од 

следниве области; 

вработување, 

образование и обука, 

социјална инклузија, 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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економски развој, 

регионален развој, 

конкурентност 

338.  Подготовка на тендерска Подготовка на тендерска Подготовка на тендерска Подготовка на тендерска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

2222        Општествени или  

техничко- технолошки 

науки – завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Одлично познавање 

на англиски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Најмалку две години 

искуство во 

подготовка и/или 

имплементација на 

програми и/или 

проекти  

Искуство во 

најмналку една од 

следниве области; 

вработување, 

образование и обука, 

социјална инклузија, 

економски развој, 

регионален развој, 

конкурентност 

Искуство во јавни 

набавки ќе се смета за 

предност 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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339.  Следење и контрола на Следење и контрола на Следење и контрола на Следење и контрола на 

проектипроектипроектипроекти    

5 5 5 5         Општествени или  

техничко- технолошки 

науки – завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

 најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

340.  СледењеСледењеСледењеСледење и евалуација на  и евалуација на  и евалуација на  и евалуација на 

Оперативната програмаОперативната програмаОперативната програмаОперативната програма    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1111        Општествени или  

техничко- технолошки 

науки – завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

 

 

 

 

Одлично познавање 

на англиски јазик, 

познавање на  друг 

светски јазик ќе се 

смета за предност 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

интернет  

Една (1)  година  

искуство  во 

статистичка 

обработка, анализа и 

интерпретација на 

податоци 

Познавање на 

методот на 

управување со 

проектен циклус 

Возачка дозвола Б 

категорија 

 

 

 

 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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ОРГАНИ ВО СОСТАВОРГАНИ ВО СОСТАВОРГАНИ ВО СОСТАВОРГАНИ ВО СОСТАВ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО    

16.16.16.16. УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ    

11116666. 1 . 1 . 1 . 1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОРЕЧKА И ИНВАЛИДСКА  ЗАШТИТАОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОРЕЧKА И ИНВАЛИДСКА  ЗАШТИТАОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОРЕЧKА И ИНВАЛИДСКА  ЗАШТИТАОДДЕЛЕНИЕ ЗА БОРЕЧKА И ИНВАЛИДСКА  ЗАШТИТА    

    

341.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за боречка и одделение за боречка и одделение за боречка и одделение за боречка и 

инвалидска заштитаинвалидска заштитаинвалидска заштитаинвалидска заштита    

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Економски факултет или 

Правн студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

342.  Нормативна Нормативна Нормативна Нормативна –––– правна и  правна и  правна и  правна и 

управна постапка за управна постапка за управна постапка за управна постапка за 

остварување на правата остварување на правата остварување на правата остварување на правата 

за боречка и инвалидска за боречка и инвалидска за боречка и инвалидска за боречка и инвалидска 

заштитазаштитазаштитазаштита    

5555    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии или 

Социјална работа и 

политика- завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет  

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

343.  Контрола на донесени Контрола на донесени Контрола на донесени Контрола на донесени 

решенијарешенијарешенијарешенија    

    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

344.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

остварување на права за остварување на права за остварување на права за остварување на права за 

боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска 

заштитазаштитазаштитазаштита    

    

31313131    

Скопје (10), Скопје (10), Скопје (10), Скопје (10), 

Битола  (1),Битола  (1),Битола  (1),Битола  (1),    

Б. Макед. (1), Б. Макед. (1), Б. Макед. (1), Б. Макед. (1), 

Гевгелија (1), Гевгелија (1), Гевгелија (1), Гевгелија (1), 

Гостивар (2), Гостивар (2), Гостивар (2), Гостивар (2), 

Кратово (1),Кратово (1),Кратово (1),Кратово (1),    

Куманово (2), Куманово (2), Куманово (2), Куманово (2), 

Охрид (2),Охрид (2),Охрид (2),Охрид (2),    

Радовиш (1),Радовиш (1),Радовиш (1),Радовиш (1),    

Св. Николе (1), Св. Николе (1), Св. Николе (1), Св. Николе (1), 

Струга (1), Струга (1), Струга (1), Струга (1), 

СоработникСоработникСоработникСоработник    Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС или 

завршени  магистерски  

студии по социјална 

политика - VII/2 степен 

или  стекнати 300 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 најмалку  една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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Струмица (1),Струмица (1),Струмица (1),Струмица (1),    

Тетово (4), Тетово (4), Тетово (4), Тетово (4), 

Демир Хисар(1)Демир Хисар(1)Демир Хисар(1)Демир Хисар(1),,,,     

Штип (1) и Штип (1) и Штип (1) и Штип (1) и 

Валандово (1)Валандово (1)Валандово (1)Валандово (1)    

345.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и оперативна поддршка и 

обработка на податообработка на податообработка на податообработка на податоци за ци за ци за ци за 

остварени права за остварени права за остварени права за остварени права за 

боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска 

заштитазаштитазаштитазаштита    

8888    

Скопје (2), Скопје (2), Скопје (2), Скопје (2), 

Тетово (2), Тетово (2), Тетово (2), Тетово (2), 

Куманово (2), Куманово (2), Куманово (2), Куманово (2), 

Гостивар (1),Гостивар (1),Гостивар (1),Гостивар (1),    

Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки- 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

346.  Евиденција на корисници Евиденција на корисници Евиденција на корисници Евиденција на корисници 

кои остваруваат права за кои остваруваат права за кои остваруваат права за кои остваруваат права за 

боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска 

заштитазаштитазаштитазаштита    

7777    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

347.  Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско 

работење во управатаработење во управатаработење во управатаработење во управата    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

348.  Административно Административно Административно Административно ----    

техничка техничка техничка техничка и логистичка и логистичка и логистичка и логистичка 

поддршка на Директорот поддршка на Директорот поддршка на Директорот поддршка на Директорот 

на Управатана Управатана Управатана Управата    

1111    Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

349.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка обработка на  техничка обработка на  техничка обработка на  техничка обработка на  

документација за документација за документација за документација за 

остварување на права за остварување на права за остварување на права за остварување на права за 

боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска боречка и инвалидска 

заштитазаштитазаштитазаштита    

32323232    

Берово (1),Берово (1),Берово (1),Берово (1),    

Битола (2),Битола (2),Битола (2),Битола (2),    

Виница (2), Виница (2), Виница (2), Виница (2), 

Гостивар (2),Гостивар (2),Гостивар (2),Гостивар (2),    

Дебар (1),Дебар (1),Дебар (1),Дебар (1),    

Делчево (1), Делчево (1), Делчево (1), Делчево (1), 

Кавадарци (2), Кавадарци (2), Кавадарци (2), Кавадарци (2), 

Кичево (1),Кичево (1),Кичево (1),Кичево (1),    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 
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Кочани (1),Кочани (1),Кочани (1),Кочани (1),    

Кр.Паланка (2Кр.Паланка (2Кр.Паланка (2Кр.Паланка (2), ), ), ), 

Крушево (1), Крушево (1), Крушево (1), Крушево (1), 

Куманово (4),Куманово (4),Куманово (4),Куманово (4),    

Неготино (1), Неготино (1), Неготино (1), Неготино (1), 

Охрид (1),Охрид (1),Охрид (1),Охрид (1),    

Прилеп (3),Прилеп (3),Прилеп (3),Прилеп (3),    

Ресен (1),Ресен (1),Ресен (1),Ресен (1),    

Струмица (1), Струмица (1), Струмица (1), Струмица (1), 

Велес (2),Велес (2),Велес (2),Велес (2),    

Штип (2) и Штип (2) и Штип (2) и Штип (2) и 

Пробиштип (1)Пробиштип (1)Пробиштип (1)Пробиштип (1)    

350.  Доставувач  во управатаДоставувач  во управатаДоставувач  во управатаДоставувач  во управата    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4444    

Скопје (4)Скопје (4)Скопје (4)Скопје (4)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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11117777....ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД    

    

11117777.1.1.1.1....    СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР  ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ    

    

351.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси    ---- Главен  Главен  Главен  Главен 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Правни студии-  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

352.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областаобластаобластаобласта на работните  на работните  на работните  на работните 

односи односи односи односи ----РегионРегионРегионРегион I  I  I  I ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии – завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

353.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

    

    

    

    

21212121    

Скопје( 21);Скопје( 21);Скопје( 21);Скопје( 21);    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалкуТри (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

354.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Помлад  Помлад  Помлад  Помлад 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

    

    

3333    

Скопје( Скопје( Скопје( Скопје( 3333););););    

СоработникСоработникСоработникСоработник    Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку  една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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355. АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски нинспекциски нинспекциски нинспекциски надзори од адзори од адзори од адзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

3333    

Скопје( Скопје( Скопје( Скопје( 3333););););    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

356.  Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско 

работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на 

работните односиработните односиработните односиработните односи    

3333    

Скопје( Скопје( Скопје( Скопје( 3333););););    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

357.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси    

1111    

Скопје( 1);Скопје( 1);Скопје( 1);Скопје( 1);    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

358.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи односи односи односи ----РегионРегионРегионРегион II  II  II  II ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен  

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

359.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

23232323    

Куманово(7);Куманово(7);Куманово(7);Куманово(7);    

Велес (4);Велес (4);Велес (4);Велес (4);    

Штип ( 6); Штип ( 6); Штип ( 6); Штип ( 6); 

Пробиштип(2); Пробиштип(2); Пробиштип(2); Пробиштип(2); 

КочаниКочаниКочаниКочани (4); (4); (4); (4);    

    

    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии - завршен  

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 



 97 

360.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на  Работнитобласта на  Работнитобласта на  Работнитобласта на  Работните е е е 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

15151515    

Виница  (2); Виница  (2); Виница  (2); Виница  (2); 

Кратово (5);Кратово (5);Кратово (5);Кратово (5);    

Кр.Паланка(5);Кр.Паланка(5);Кр.Паланка(5);Кр.Паланка(5);    

Св. Николе (3);Св. Николе (3);Св. Николе (3);Св. Николе (3);    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии – завршен  

VII/1 степен или стекнати 

240 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

361.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

4444    

Велес (1)Велес (1)Велес (1)Велес (1)    

Куманово (Куманово (Куманово (Куманово (3333))))    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

сорабосорабосорабосоработниктниктниктник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

362.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архивар архивар архивар архивар 

во областа на работните во областа на работните во областа на работните во областа на работните 

односиодносиодносиодноси  и безбедност   и безбедност   и безбедност   и безбедност и и и и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

    

3333    

Велес (1);Велес (1);Велес (1);Велес (1);    

Штип ( 1);Штип ( 1);Штип ( 1);Штип ( 1);    

Кочани ( 1);Кочани ( 1);Кочани ( 1);Кочани ( 1);    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

363.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничкатехничкатехничкатехничка подршка во  подршка во  подршка во  подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси    

3333    

Куманово (Куманово (Куманово (Куманово (3333))))    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

364.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

оддеоддеоддеодделение за ление за ление за ление за 

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи односи односи односи ----    РегионРегионРегионРегион lII  lII  lII  lII ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

    

    

    

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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365.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

17171717    

Кавадарци (3); Кавадарци (3); Кавадарци (3); Кавадарци (3); 

Неготино (3);  Неготино (3);  Неготино (3);  Неготино (3);  

Гевгелија (4); Гевгелија (4); Гевгелија (4); Гевгелија (4); 

Струмица ( 4);Струмица ( 4);Струмица ( 4);Струмица ( 4);    

Делчево, (3)Делчево, (3)Делчево, (3)Делчево, (3)    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

366.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на  Работните областа на  Работните областа на  Работните областа на  Работните 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбеднбезбеднбезбеднбезбедност и здравје при ост и здравје при ост и здравје при ост и здравје при 

работаработаработаработа---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

12121212    

Д. Хисар (2); Д. Хисар (2); Д. Хисар (2); Д. Хисар (2); 

Валандово (2); Валандово (2); Валандово (2); Валандово (2); 

Радовиш (4)Радовиш (4)Радовиш (4)Радовиш (4)    ; ; ; ; 

Берово(4);Берово(4);Берово(4);Берово(4);    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

367.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи односи односи односи ----Помлад Помлад Помлад Помлад 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

2222    

Гевгелија (1); Гевгелија (1); Гевгелија (1); Гевгелија (1); 

Струмица ( 1);Струмица ( 1);Струмица ( 1);Струмица ( 1);    

СоработникСоработникСоработникСоработник    Правни студии - завршен  

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

368.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на рабообласта на рабообласта на рабообласта на работните тните тните тните 

односиодносиодносиодноси---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

    

3333    

Кавадарци  (1); Кавадарци  (1); Кавадарци  (1); Кавадарци  (1); 

Гевгелија (1); Гевгелија (1); Гевгелија (1); Гевгелија (1); 

Струмица ( 1);Струмица ( 1);Струмица ( 1);Струмица ( 1);    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

369.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи односи односи односи ----    РегионРегионРегионРегион lV  lV  lV  lV ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

 

 

1111    

    

    

    

    

    

    

    

Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

 

 

 

 

 

 

Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 300 кредити 

според ЕКТС 

 

 

 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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370.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

22220000    

Тетово (6); Тетово (6); Тетово (6); Тетово (6); 

ГостиварГостиварГостиварГостивар (6);  (6);  (6);  (6); 

Кичево (4);Кичево (4);Кичево (4);Кичево (4);    

Дебар (4);Дебар (4);Дебар (4);Дебар (4);    

    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии  - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

371.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

опероперопероперативна и техничка ативна и техничка ативна и техничка ативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

13131313    

Тетово (Тетово (Тетово (Тетово (4444), ), ), ), 

Гостивар (4),   Гостивар (4),   Гостивар (4),   Гостивар (4),   

Дебар (2) и Дебар (2) и Дебар (2) и Дебар (2) и 

Кичево (3)Кичево (3)Кичево (3)Кичево (3)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

372.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архивар архивар архивар архивар 

во областа на работните во областа на работните во областа на работните во областа на работните 

односиодносиодносиодноси  и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

3333    

Гостивар (2); Гостивар (2); Гостивар (2); Гостивар (2); 

Кичево (1);Кичево (1);Кичево (1);Кичево (1);    

Виш Виш Виш Виш референтреферентреферентреферент    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

373.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на робласта на робласта на робласта на работните аботните аботните аботните 

односи и односи и односи и односи и безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

    

3333    

Тетово (1),Тетово (1),Тетово (1),Тетово (1),    

Дебар (1) и Дебар (1) и Дебар (1) и Дебар (1) и 

Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)Кичево (1)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - IVилиVI 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

374.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение заодделение заодделение заодделение за    

инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во инспекциски надзор  во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи односи односи односи ----    РегионРегионРегионРегион V  V  V  V ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен  

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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375.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- Инспектор Инспектор Инспектор Инспектор    

33333333    

Струга (7);Струга (7);Струга (7);Струга (7);    

Охрид (8);Охрид (8);Охрид (8);Охрид (8);    

Ресен  (2);Ресен  (2);Ресен  (2);Ресен  (2);    

Битола (7) ,Битола (7) ,Битола (7) ,Битола (7) ,    

Прилеп (9)Прилеп (9)Прилеп (9)Прилеп (9)    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 Најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

376.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа на  Работните областа на  Работните областа на  Работните областа на  Работните 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа---- И И И Инспекторнспекторнспекторнспектор    

5555    

Мак. брод (3); Мак. брод (3); Мак. брод (3); Мак. брод (3); 

Крушево (2)..Крушево (2)..Крушево (2)..Крушево (2)..    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Правни студии -  

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

377.  АдминистратАдминистратАдминистратАдминистративноивноивноивно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односиодносиодносиодноси---- помлад  помлад  помлад  помлад 

инспекторинспекторинспекторинспектор    

3333    

Струга (Струга (Струга (Струга (1111););););    

Битола (1) ,Битола (1) ,Битола (1) ,Битола (1) ,    

Прилеп (1)Прилеп (1)Прилеп (1)Прилеп (1)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

378.  Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско Архивско и канцелариско 

работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на 

работните односиработните односиработните односиработните односи    

1111    

Струга (1);Струга (1);Струга (1);Струга (1);    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

379.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архивар архивар архивар архивар 

во областа на работните во областа на работните во областа на работните во областа на работните 

односиодносиодносиодноси  и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

    

    

    

    

    

    

    

1111    

Битола (1)Битола (1)Битола (1)Битола (1)    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 
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17.2 17.2 17.2 17.2 СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТАСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТАСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТАСЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ОБЛАСТА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА    

    

380.  Раководител на СекторРаководител на СекторРаководител на СекторРаководител на Сектор за  за  за  за 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа безбедност и областа безбедност и областа безбедност и областа безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    ----    

Главен ИнспекторГлавен ИнспекторГлавен ИнспекторГлавен Инспектор    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

381.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

----РегионРегионРегионРегион I  I  I  I ––––Виш ИнспекторВиш ИнспекторВиш ИнспекторВиш Инспектор                    

1111    РакоРакоРакоРаководител на водител на водител на водител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

382.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа----    

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

20202020    

Скопје (20);Скопје (20);Скопје (20);Скопје (20);    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

383.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен 

инспекциски надзор за инспекциски надзор за инспекциски надзор за инспекциски надзор за 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа---- Помлад  Помлад  Помлад  Помлад 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

    

    

    

    

    

3333    

Скопје Скопје Скопје Скопје (3)(3)(3)(3)    

СоработникСоработникСоработникСоработник    Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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384.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на областа на областа на областа на безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

3333    

Скопје ( Скопје ( Скопје ( Скопје ( 3333););););    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

385.  Обработка на податоци за Обработка на податоци за Обработка на податоци за Обработка на податоци за 

спроведен инспекциски спроведен инспекциски спроведен инспекциски спроведен инспекциски 

надзор во областа надзор во областа надзор во областа надзор во областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

3333    

Скопје  ( Скопје  ( Скопје  ( Скопје  ( 3333););););    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

386.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на техничка обработка на 

податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа безбедност и областа безбедност и областа безбедност и областа безбедност и 

зззздравје при работадравје при работадравје при работадравје при работа    

1111    

Скопје (1)Скопје (1)Скопје (1)Скопје (1)    

РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 

387.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инсинсинсинспекциски надзори од пекциски надзори од пекциски надзори од пекциски надзори од 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    

Скопје (1)Скопје (1)Скопје (1)Скопје (1)    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

388.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекцисинспекцисинспекцисинспекциски надзор во ки надзор во ки надзор во ки надзор во 

областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

---- Регион Регион Регион Регион II  II  II  II ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

    

    

    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 
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389.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа----    

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

39393939    

Куманово (5); Куманово (5); Куманово (5); Куманово (5); 

Пробиштип(2); Пробиштип(2); Пробиштип(2); Пробиштип(2); 

Штип (5);Штип (5);Штип (5);Штип (5);    

ККККочани (4);очани (4);очани (4);очани (4);    

Велес (4); Велес (4); Велес (4); Велес (4); 

Кавадарци (3); Кавадарци (3); Кавадарци (3); Кавадарци (3); 

Неготино (3), Неготино (3), Неготино (3), Неготино (3), 

Гевгелија (5); Гевгелија (5); Гевгелија (5); Гевгелија (5); 

Струмица (4), Струмица (4), Струмица (4), Струмица (4), 

Делчево (3),Делчево (3),Делчево (3),Делчево (3),    

Виница (1)Виница (1)Виница (1)Виница (1)    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

390.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен податоци за спроведен 

инспекциски надзор за инспекциски надзор за инспекциски надзор за инспекциски надзор за 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работа работа работа работа ----Помлад Помлад Помлад Помлад 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

1111    

КавадарциКавадарциКавадарциКавадарци    

СоработникСоработникСоработникСоработник    Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 

391.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничоперативна и техничоперативна и техничоперативна и техничка ка ка ка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на областа на областа на областа на безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа----    

помлад инспекторпомлад инспекторпомлад инспекторпомлад инспектор    

2222    

Куманово (2)Куманово (2)Куманово (2)Куманово (2)    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

392.  Обработка на податоци за Обработка на податоци за Обработка на податоци за Обработка на податоци за 

спроведен инспекциски спроведен инспекциски спроведен инспекциски спроведен инспекциски 

надзор во областа надзор во областа надзор во областа надзор во областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

    

    

    

1111    

Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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393.  Документарист Документарист Документарист Документарист ----архивар архивар архивар архивар 

во областа на работните во областа на работните во областа на работните во областа на работните 

односиодносиодносиодноси  и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и   и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

3333    

КумаКумаКумаКуманово (1), ново (1), ново (1), ново (1), 

Струмица (1), Струмица (1), Струмица (1), Струмица (1), 

КаваКаваКаваКавадарци  (дарци  (дарци  (дарци  (1111))))    

Виш референтВиш референтВиш референтВиш референт    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

394.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзори инспекциски надзори инспекциски надзори инспекциски надзори од од од од 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

2222    

Куманово (2)Куманово (2)Куманово (2)Куманово (2)    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

395.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

обобобобласта  безбедност и ласта  безбедност и ласта  безбедност и ласта  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

---- Регион Регион Регион Регион III  III  III  III ––––Виш Виш Виш Виш 

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор                        

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

396.  Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во Инспекциски надзор во 

областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и областа  безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа----    

ИнспекторИнспекторИнспекторИнспектор    

36363636    

Тетово (4); Тетово (4); Тетово (4); Тетово (4); 

Гостивар (5) Гостивар (5) Гостивар (5) Гостивар (5) 

Дебар (3); Дебар (3); Дебар (3); Дебар (3); 

Кичево (3); Кичево (3); Кичево (3); Кичево (3); 

Струга Струга Струга Струга (4); (4); (4); (4); 

Охрид (4);Охрид (4);Охрид (4);Охрид (4);    

Ресен (3); Ресен (3); Ресен (3); Ресен (3); 

Битола (4); Битола (4); Битола (4); Битола (4); 

Прилеп (6);Прилеп (6);Прилеп (6);Прилеп (6);    

СоветникСоветникСоветникСоветник        Техничко-технолошки 

науки или Факултет за 

заштита при работа -  

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

397.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка оперативна и техничка 

поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на поддршка  и изработка на 

решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени решенија за спроведени 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на областа на областа на областа на безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

12121212    

Тетово (3) Тетово (3) Тетово (3) Тетово (3) 

Гостивар (3), Гостивар (3), Гостивар (3), Гостивар (3), 

Дебар (2), Дебар (2), Дебар (2), Дебар (2), 

Кичево (2), Кичево (2), Кичево (2), Кичево (2), 

ОхридОхридОхридОхрид ( ( ( (1111) , ) , ) , ) , 

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени или 

Хуманистички науки - 

завршенVII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

помлад инспекторпомлад инспекторпомлад инспекторпомлад инспектор    

Битола (1)Битола (1)Битола (1)Битола (1)    

398.  Архивско и канцелариАрхивско и канцелариАрхивско и канцелариАрхивско и канцелариско ско ско ско 

работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на работење  во областа на 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    безбедност и безбедност и безбедност и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

2222    

Струга (1)Струга (1)Струга (1)Струга (1)    

Гостивар (1),Гостивар (1),Гостивар (1),Гостивар (1),    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

399.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во техничка подршка во 

спроведување на спроведување на спроведување на спроведување на 

инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од инспекциски надзори од 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2222    

Кичево (1); Кичево (1); Кичево (1); Кичево (1); 

ДебарДебарДебарДебар (1); (1); (1); (1);    

ПомладПомладПомладПомлад    

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 
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17.3 СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА17.3 СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА17.3 СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА17.3 СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНА ДЕЈНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА    

    

400.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

нормативна дејност за нормативна дејност за нормативна дејност за нормативна дејност за 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    РаководителРаководителРаководителРаководител на  на  на  на 

СекторСекторСекторСектор    

Правни студии -  

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС или 

завршен VII/1,  VII/2  

степен,  или завршени 

докторски студии 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

401.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за     

нормативнонормативнонормативнонормативно---- правни  правни  правни  правни 

работи за безбедност и работи за безбедност и работи за безбедност и работи за безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

402.  Креирање и развивање на Креирање и развивање на Креирање и развивање на Креирање и развивање на 

законски акти, измени и законски акти, измени и законски акти, измени и законски акти, измени и 

дополнувања од  областа  дополнувања од  областа  дополнувања од  областа  дополнувања од  областа  

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Машински, Градежен, 

Технолошки факултет – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

403.  КомплетиКомплетиКомплетиКомплетирање на рање на рање на рање на 

материјали за материјали за материјали за материјали за 

нормативна дејност во нормативна дејност во нормативна дејност во нормативна дејност во 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    Машински, Градежен, 

Технолошки факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 
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404.  Административно Административно Административно Административно ----    

Техничка подршка и Техничка подршка и Техничка подршка и Техничка подршка и 

обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од обработка на податоци од 

областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 

405.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за соработка со одделение за соработка со одделение за соработка со одделение за соработка со 

национални и национални и национални и национални и 

меѓународни институции меѓународни институции меѓународни институции меѓународни институции 

и организации од областа и организации од областа и организации од областа и организации од областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии -  

завршенVII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

406.  Анализа на меѓународни Анализа на меѓународни Анализа на меѓународни Анализа на меѓународни 

прописи и документи од прописи и документи од прописи и документи од прописи и документи од 

областа безбобласта безбобласта безбобласта безбeeeeдност и дност и дност и дност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

2222    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии – завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање  на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

407.  Соработка со Соработка со Соработка со Соработка со 

меѓународни меѓународни меѓународни меѓународни институции институции институции институции 

и организации од областа и организации од областа и организации од областа и организации од областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Техничко-технолошки 

науки – завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

408.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

меѓунмеѓунмеѓунмеѓународни прописи и ародни прописи и ародни прописи и ародни прописи и 

документи документи документи документи и и и и Соработка со Соработка со Соработка со Соработка со 

меѓународни меѓународни меѓународни меѓународни институции институции институции институции 

и организации и организации и организации и организации од областа од областа од областа од областа 

на безбедност и здравјена безбедност и здравјена безбедност и здравјена безбедност и здравје    

1111    СоработникСоработникСоработникСоработник    Техничко-технолошки 

науки - завршен VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање  на 

англиски или друг 

светски јазик,  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

најмалку една (1) 

година работно 

искуство во 

струката 
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    Интернет 

409.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

техничка подршка за техничка подршка за техничка подршка за техничка подршка за 

обработка на  обработка на  обработка на  обработка на  

меѓународни прописи и меѓународни прописи и меѓународни прописи и меѓународни прописи и 

документи и соработка со документи и соработка со документи и соработка со документи и соработка со 

меѓународни институции меѓународни институции меѓународни институции меѓународни институции 

од обласод обласод обласод областа на безбедност та на безбедност та на безбедност та на безбедност 

и здравјеи здравјеи здравјеи здравје    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1111    РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку една (1) 

години работно 

искуство во 

струката 
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17.4 17.4 17.4 17.4 СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА, ОБУКАСЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА, ОБУКАСЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА, ОБУКАСЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА, ОБУКА И  АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА И  АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА И  АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА И  АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА    

    

410.  Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за Раководител на Сектор за 

координација, обука и  координација, обука и  координација, обука и  координација, обука и  

административно административно административно административно 

извршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенија    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

СекторСекторСекторСектор    

Правни студии -  завршен 

VII/1 степен или стекнати 

300 кредити според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку пет (5) 

години работно 

искуство во 

струката, од кои 

две (2) години во 

државната 

служба 

411.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

координација и обука на координација и обука на координација и обука на координација и обука на 

вработените во вработените во вработените во вработените во 

инспекторатот од  областа инспекторатот од  областа инспекторатот од  областа инспекторатот од  областа 

на работните односи и на работните односи и на работните односи и на работните односи и 

безбедностбезбедностбезбедностбезбедност и здравје при  и здравје при  и здравје при  и здравје при 

работаработаработаработа    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Правни студии или 

Економски факултет  - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС      

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

412.  Координативна поддршкаКоординативна поддршкаКоординативна поддршкаКоординативна поддршка    

за спроведување на за спроведување на за спроведување на за спроведување на 

надлежностите на надлежностите на надлежностите на надлежностите на 

инспекторатот и развој на инспекторатот и развој на инспекторатот и развој на инспекторатот и развој на 

стручните знаења во стручните знаења во стручните знаења во стручните знаења во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи и областа односи и областа односи и областа односи и областа 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работаработаработаработа    

3333    СоветникСоветникСоветникСоветник    Општествени или 

Хуманистички науки  - 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

413.  Развој и поддршкРазвој и поддршкРазвој и поддршкРазвој и поддршка на а на а на а на 

информатички информатички информатички информатички 

технологии во технологии во технологии во технологии во 

инспекторатотинспекторатотинспекторатотинспекторатот    

3333    

    

СоветникСоветникСоветникСоветник    Електротехнички или 

Економски факултет - 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 
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414.  Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна Стручно оперативна 

поддршка на поддршка на поддршка на поддршка на 

активностите за активностите за активностите за активностите за 

инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во инспекциски надзор во 

областа на работните областа на работните областа на работните областа на работните 

односи и од областа на односи и од областа на односи и од областа на односи и од областа на 

безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при безбедност и здравје при 

работа  работа  работа  работа      

6666    

    

Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

415.  Преведувач на Преведувач на Преведувач на Преведувач на 

македонски македонски македонски македонски ---- албански  албански  албански  албански 

јазикјазикјазикјазик    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Филолошки  Факултет 

(група албански јазик и 

книжевност) - завршен 

VII/1 степен или стекнати 

најмалку 180 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

Без работно 

искуство 

416.  АдминистрАдминистрАдминистрАдминистративно ативно ативно ативно 

техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за техничка поддршка за 

прием на повици од прием на повици од прием на повици од прием на повици од 

граѓани и корисници на граѓани и корисници на граѓани и корисници на граѓани и корисници на 

услуги за неправуслуги за неправуслуги за неправуслуги за неправилности илности илности илности 

од областа работни од областа работни од областа работни од областа работни 

односи и безбедност и односи и безбедност и односи и безбедност и односи и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

2222     Самостоен  Самостоен  Самостоен  Самостоен 

РеферентРеферентРеферентРеферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

417.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----    

техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на техничка поддршка на 

ддддиректорот иректорот иректорот иректорот на на на на 

инспекторатотинспекторатотинспекторатотинспекторатот    

1111    РеферентРеферентРеферентРеферент    Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку Една (1)) 

години работно 

искуство во 

струката 

418.  ДоставувачДоставувачДоставувачДоставувач    1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

Без работно 

искуство 
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419.   Возач Возач Возач Возач    

 

 

4444    

Скопје (2)Скопје (2)Скопје (2)Скопје (2)    

Тетово (1)Тетово (1)Тетово (1)Тетово (1)    

КумКумКумКуманово (1)аново (1)аново (1)аново (1)    

    Средно образование- IV 

степен 

Возачка дозвола Б 

категорија 

 

 

 

420.  Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделение за одделение за одделение за одделение за 

административно административно административно административно 

извршување на решенија извршување на решенија извршување на решенија извршување на решенија 

од областа на работните од областа на работните од областа на работните од областа на работните 

односи и безбедност и односи и безбедност и односи и безбедност и односи и безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа    

1111    Раководител на Раководител на Раководител на Раководител на 

одделениеодделениеодделениеодделение    

Општествени науки - 

завршен  VII/1 степен или 

стекнати 300 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку четири 

(4) години 

работно искуство 

во струката, од 

кои една (1) 

година во 

државната 

служба 

421.  Спроведување на Спроведување на Спроведување на Спроведување на 

постапка за постапка за постапка за постапка за 

администратиадминистратиадминистратиадминистративно вно вно вно 

извршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенија    

1111    СоветникСоветникСоветникСоветник    Правни студии - VII/1 

степен или стекнати 

најмалку 240 кредити 

според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

422.  Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на Комплетирање на 

документација за документација за документација за документација за 

административно административно административно административно 

извршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенија    

1111    Виш соработникВиш соработникВиш соработникВиш соработник    

 

 

 

 

 

 

Правен факултет – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС 

Познавање на 

англиски или друг 

светски јазик 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку две (2) 

години работно 

искуство во 

струката 

423.  АдминистративноАдминистративноАдминистративноАдминистративно----

оперативна поддршка  за оперативна поддршка  за оперативна поддршка  за оперативна поддршка  за 

административно административно административно административно 

извршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенијаизвршување на решенија    

1111    Помлад Помлад Помлад Помлад 

соработниксоработниксоработниксоработник    

Општествени науки – 

завршен VII/1 степен или 

стекнати најмалку 180 

кредити според ЕКТС  

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

 

 

 

Без работно 

искуство 
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424.  Административно Административно Административно Административно 

техничко извршување на техничко извршување на техничко извршување на техничко извршување на 

решенијарешенијарешенијарешенија    

13131313    

Скопје (3),Скопје (3),Скопје (3),Скопје (3),    

Прилеп (1),Прилеп (1),Прилеп (1),Прилеп (1),    

Битола (1),Битола (1),Битола (1),Битола (1),    

Велес(1),Велес(1),Велес(1),Велес(1),    

Куманово (1),  Куманово (1),  Куманово (1),  Куманово (1),  

Штип  (1),Штип  (1),Штип  (1),Штип  (1),    

Кочани (1), Кочани (1), Кочани (1), Кочани (1), 

Струмица (1)Струмица (1)Струмица (1)Струмица (1), , , , 

Тетово (1),Тетово (1),Тетово (1),Тетово (1),    

Гостивар (1),  Гостивар (1),  Гостивар (1),  Гостивар (1),  

Охрид (1)Охрид (1)Охрид (1)Охрид (1)    

Самостоен Самостоен Самостоен Самостоен 

референтреферентреферентреферент    

Више или средно 

образование - VI или IV 

степен 

Познавање на MS 

Office апликации и 

користење на 

Интернет 

најмалку три (3) 

години работно 

искуство во 

струката 

 

 

 

 


