Управа за извршување на кривични санкции
КПУ ЗАТВОР ОХРИД

godina

ДО
Агенција за администрација
Ул.Јури Гагарин бр.15
Скопје
Преку: Управа за извршување на санкции
при Министерството за правда на Република Северна Македонија
ПРЕДМЕТ: Доставува барање за објавување на интерен оглас за унапредување на
административни службеници и образец - пријава за интерен оглас
Врз основа на чл.30 ст.1 алинеја 2, став 3 и став 5, член 48 и чл.49 од Законот за
административни
службеници
(Службен
весник
на
РМ
бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18), чл.2 од Правилникот за формата и
содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за
унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто,
како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на
селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот
оглас (Службен весник на РМ бр.11/2015 и бр.35 од 23.02.2018 година), и добиеното
известување за обезбедени финансиски средства од Министерството за правда - Управа
за озвршување на санкции согласно чл.30 ст.5 од Законот за административни
службеници бр. од ---------- година, КПУ Затвор Охрид објавува:
ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.1/2019
За пополнување на следните работни места со унапредување:
1. Раководител во одделението за ресоцијализација, со звање раководител на
одделение, шифра на работно место УПР0101Б04000,................ 1 (еден)
извршител
Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за
административните службеници и актот за систематизација:

Управа за извршување на кривични санкции
КПУ ЗАТВОР ОХРИД

Општи услови за работното место:
-

-

Да е државјанин на Република Северна Македонија
Активно да го користи македонскиот јазик
Да е полнолетен
Да има општа здравствена способност за работното место
Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност како и:
Да е оценет со оцена ,,А,,или ,,Б,, при последното оценување,
Да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно
место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е
објавен интерниот оглес,
Да поминал најмалку две години на тековното работно место и
Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас.

Посебни услови за работното место:
-

-

Стручни квалификации - ниво на квалификациите ВИА според македонската
рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или
завршен ВИИ/1 степен - психологија, социјална работа и политика или
педагогија (образование),
Работно искуство најмалку четири години работно искуство во струката од
кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно
најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката.

Посебни работни компетенции:
-

Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на
Европската Унија (англиски, француски и германски),
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен
во истата институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување
на работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за
систематизација како и:
-

Да е оценет со оцена ,,А,,или ,,Б,, при последното оценување,
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-

-

Да е на работното место на непосредно пониско ниво или да е на работно
место во рамките на иста категорија во која е работното место за кое е
објавен интерниот оглас,
Да поминал најмалку две години на тековното работно место и
Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавување на интерниот оглас.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) работни дена, сметано
од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување).
Дневно работно време од 07,30/08,30 до 15,30/16,30 часот
Работни денови: понеделник до петок
Недело работно вдреме: 40 (четириесет) часа
Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со кој е вреднува
степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува 28.312.00- денари.
2. Раководител на одделение за финансии, со звање раководител на одделение,
шифра на работно место УПР0101Б04000,................. 1 (еден) извршител
Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за
административните службеници и актот за систематизација:
Општи услови за работното место:
-

-

Да е државјанин на Република Северна Македонија
Активно да го користи македонскиот јазик
Да е полнолетен
Да има општа здравствена способност за работното место
Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност како и:
Да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното оценување
Да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно
место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е
објавен интерниот оглас
Да поминал најмалку две години на тековното работно место и
Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред
објавувањето на интерниот оглас.

Посебни услови за работното место:
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- Стручни квалификации - ниво на квалификациите ВИ А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или
завршен ВИИ/1 степен економски науки, угостителство и туризам
- Работно искуство најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сецтор, односно најмалку
6 (шест) години работно искуство во струката.
Посебни работни компоненти:
- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски и германски)
- Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- Способност за тимска работа
На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во
истата институција, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на
работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за
систематизација како и:
- Да е оценет со оцена ,,А,, или ,,Б,, при последното оценување
- Да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на иста категорија во која е работното место за кое е објавен
интерен оглас
- Да поминал најмалку две години на тековното работно место и
- Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред обЈавувањето на интерниот оглас
Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) работни дена, сметано од
денот на објавување на огласот (не сметајќИ го денот на самото објавување).
Дневно работно време од 07,30/08,30 до 15,30/16,30 часот
Работни денови: понеделник до петок
Недело работно време: 40 (четириесет) часа
Паричниот нето износ на збирот од делот од основната плата со кој се вреднува
степенот на образование и додаток на плата за звање изнесува 28.312.00 денари.
Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава
и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на КПУ Затвор Охрид
до одделението за човечки ресурси. Исто така кандидатите во пријавата за
унапредување се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека
податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оргиналот.
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Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на
разгледување.
Постапката ќе ја спроведе комисијата за селекција за унапредување формирана
од раководното лице на институција..
Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од
натамошната постапка.
Напомена: Интерниот оглас за унапредување на административните службеници во
КПУ Затвор Охрид ќе биде објавен на веб страна и огласна табла на установата во
датумот определен со овој допис.
Согласно чл.50 ст.1 и ст.2 алинеја 3 од Законот за административни службеници
потребно е да номинирате административен службеник од секторот за селекција на
кандидати за вработување во агенцијата.
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Директор,
Ристе Недески
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