
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

ОГЛАС ЗА ВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ 

Бр.4/2020 

 
Министерството за животна средина и просторно планирање има потреба за времено 
ангажирање на 5 (пет) лица и тоа: 
 
1. Советник за програмирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
Одделение за програмирање и мониторинг на имплементација во рамките на инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), Сектор ЕУ - еден (1) извршител; 

2. Советник за финасиски мониторинг на имплементацијата во рамките на инструментот за 
претпристапна помош  - (ИПА), Одделение за програмирање и мониторинг на имплементација 
во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА), Сектор ЕУ - еден (1) извршител; 

3. Помлад референт за административни работи, Одделение за усогласување на правото и 
преговори, Сектор ЕУ – еден (1) извршител; 

4. Советник за техничко спроведување на инфраструктурни проекти на инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), Одделение за координација и техничко спроведување на 
иструментот за претпристапна помош (ИПА), Сектор ЕУ – еден (1) извршител; 

5. Советник за техничко спроведување на иструментот за претпристапна помош 
(ИПА),Одделение за координација и техничко спроведување на иструментот за претпристапна 
помош ( ИПА), Сектор ЕУ – еден (1) извршител. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови : 

- да е државјанин на Р.Македонија 

- активно да го користи македонскиот јазик 

- да е полнолентен 

- да има општа здравствена способност за работното место 

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност 

 

Кандидатите покрај општите услови предвидени во Закон, потребно е : 

 

 

 



За работно место под бр.1   
 
Потребни квалификации:  

Да имаат завршено најмалку високо образование VII/1 степен или студии со стекнати најмалку 
240 кредити според ЕКТС систем од областа на Градежништво и водостопанство, Економски 
науки, Правни науки 

 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски) 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
 работно искуство во струката од 3 години по дипломирањето  
 дневно работно време од 07:30/8:30 часот, до 15:30/16:30 часот, неделно работно време 40 

часа – од понеделник до петок ; 
 нето плата 24.998,00 денари 

 

За работно место под бр.2   
 
Потребни квалификации:  

Да имаат завршено најмалку високо образование VII/1 степен или студии со стекнати најмалку 
240 кредити според ЕКТС систем од областа на Економски науки, Градежништво и 
водостопанство, Архитектура, урбанизам и планирање 

 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски) 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
 работно искуство во струката од 3 години по дипломирањето  
 дневно работно време од 07:30/8:30 часот, до 15:30/16:30 часот, неделно работно време 40 

часа – од понеделник до петок ; 
 нето плата 24.998,00 денари 

 

За работно место под бр.3   
 
Потребни квалификации: 

 Вишо/средно образование  
 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски)  
 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
 со или без работно искуство во струката 
 дневно работно време од 07:30/8:30 часот, до 15:30/16:30 часот, неделно работно време 40 

часа – од понеделник до петок ; 
 нето плата 14,500,00 денари 

 



За работно место под бр.4   
 
Потребни квалификации:  

Да имаат завршено најмалку високо образование VII/1 степен или студии со стекнати најмалку 
240 кредити според ЕКТС систем од областа на Градежништво и водостопанство,Хемиско 
инженерство 

активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски, германски) 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
 работно искуство во струката од 3 години по дипломирањето  
 дневно работно време од 07:30/8:30 часот, до 15:30/16:30 часот, неделно работно време 40 

часа – од понеделник до петок ; 
 нето плата 24.998,00 денари 

 

За работно место под бр.5   
 
Потребни квалификации:  

Да имаат завршено најмалку високо образование VII/1 степен или студии со стекнати најмалку 
240 кредити според ЕКТС систем од областа на Економски науки, Хемиско инженерство, Јавна 
управа и администрација 

активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, 
француски, германски) 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење 
 работно искуство во струката од 3 години по дипломирањето  
 дневно работно време од 07:30/8:30 часот, до 15:30/16:30 часот, неделно работно време 40 

часа – од понеделник до петок ; 
 нето плата 24.998,00 денари 

 

Исплатата за работниот ангажман ќе се врши месечно, во согласност со Договорот за дело. 
 
Кон Пријавата задолжително да се достави кратка биографија Curriculum Vitae најдоцна во 
рок од 3 работни дена од денот на објавувањето на следната адреса: 
Министерство за животна средина и просторно планирање со назнака за оглас бр.4/2020 

Плоштад Пресвета Богородица бр.3  

Скопје  

 


