Врз основа на член 160 став 3 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр.82/18),
членовите 22, 23 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник” бр. 62/05,
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), член 20-г од Законот за вработените
во јавниот сектор („Службен весник“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/18), Статутот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Статутот на Факултет за безбедност – Скопје,
Заклучоците 10. Седница на Интеруниверзитетската конференција бр.19-419/8 од 18.03.2019
година, Согласностите за вработување на неопределено време од Министерството за финансии
бр.18-4683/2 од 12.06.2019 година, Факултет за безбедност – Скопје при Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, со седиште на улица „1“ Колонија - Идризово бр.2А Општина
Гази Баба – Скопје, со ЕМБС 6462910 и со ЕДБ 4043009100089 објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
За засновање на работен однос на неопределено работно време за следното работно место:
СЕКРЕТАР:
Назив и/или звање на работното место
Број на извршители
Степен и вид на образование

Работно искуство во струката
Општи услови

Посебни работни компетенции

Секретар
1
Високо образование
Ниво на квалификациите VI A според
Македонската рамка на квалификации и
најмалку 240 кредити стекнати според
ЕКТС или завршен VII/1 степен
Научно поле: Правни науки
Најмалку 6 години работно искуство во
струката
- Да е државјанин на Република Северна
Македонија,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за
работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е
изречена казна забрана за вршење на
професија, дејност или должност
Активно познавање на еден од трите
најчесто користени јазици на Европската
Унија (англиски, француски, германски)
што се потврдува со меѓународно признат
сертификат издаден од официјален
европски тестатор, член на здружението
АLТЕ на европски тестатори на Б1 (В1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС
со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС
или ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFEL РВТ)
најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
(TOEFEL СВТ) најмалку 135 бода или
ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFEL IВТ) најмалку 45
бода или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или Гете
сертификат и
активно познавање на компјутерски
програми за канцелариско работење

Почеток и завршеток на дневно и неделно Претпладне од 07:30 до 15:30 од
работно време
понеделник до петок, со секојдневна пауза
од 30 минути
Вкупното работно време за една седмица со
пет работни денови е 40 часови
Паричен нето износ на плата
26.060,00 денари
Рок за пријавување по огласот
Пет работни дена, a започнува да тече
наредниот ден од неговото објавување во
јавните гласила
- Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат
условите за конкурирање.
- Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
пријавувањето.
- Кандидатите треба да достават кратко мотивациско писмо, кратка биографија, кон која ќе
приложат изјава за исполнување на општите услови за работното место со наведување ДА/НЕ
за секој услов одделно и изјава за исполнување на посебните услови за работното место со
наведување ДА/НЕ за секој услов одделно.
- Кандидатите треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма
или копии заверени кај нотар:
1. Доказ за државјанството на Република Северна Македонија,
2. Доказ за општа здравствена способност – Лекарско уверение,
3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење
професија, дејност или должност,
4. Уверение / диплома за завршен степен / ниво на образование согласно условите во
огласот,
5. Доказ за работно искуство,
6. Доказ за познавање странски јазик согласно условите во огласот, кој сертификат треба
да го достават најдоцна во рок од една година од денот на вработувањето.
- Некомплетни и ненавремено доставени апликации нема да се разгледуваат.
- Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на неопределено време.
- Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши
во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90
дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот
на рокот на пријавувањето.
- Податоци за работодавачот: Факултет за безбедност – Скопје при Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, со седиште на улица „1“ Колонија - Идризово бр.2А Општина Гази Баба –
Скопје, со ЕМБС 6462910 и со ЕДБ 4043009100089, со тел. бр. +389 2 2546-211, лице за контакт:
Вонреден проф. д-р Никола Дујовски, Декан.
- Апликациите со потребните документи треба да се достават во затворен плик на адреса:
Факултет за безбедност – Скопје со седиште на улица „1“ Колонија - Идризово бр.2А Општина
Гази Баба – Скопје или во Архивата на Факултетот за безбедност – Скопје, со назнака „за огласот
за вработување на Факултетот.“

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ

