ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
ул. „Боро Шаин“ бр. 10, 6000 Охрид, Р. Македонија
Телефони: 046 262 498 ; 046 231 300
www.muzejohrid.mk, e-mail: zimohrid@yahoo.com

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работни односи (Сл. весник на РМ бр. 62/05, 106/08, 161/08,
114/09, 130/09, 149/09, 50/10,124/10,47/11,11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15,
72/15, 129/15 и 27/16), членот 77-а, став 1, 2 и 5, член 77-в, став1, член 77-г, член 77-д и член 77-ѓ од
Законот за култура (Сл. весник на РМ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/7, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13,
187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18, членот 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.
весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18 и согласно Правилникот за систематизација на
работните места во Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид бр. 01-458/2 од 10.03.2017 година, Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас
за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и на Пријавата за вработување,
како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при
вработување во јавен сектор (Сл. весник на РМ бр. 34/15) и Согласноста од Министерството за
финансии бр. 18-16690/2 од 21.11.2018 година, Национална установа Завод за заштита на спомениците
на културата и Музеј - Охрид, објавува:

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 01/2018
За вработување на на 7 (седум) лица и тоа, 4 (четири) лица даватели на услуги и 3 (три) лица
помошно-технички персонал на следните позиции:
I. 4 (четири) лица даватели на услуги
1.
2.
3.
4.

КУЛ0304Д03004, Стручен работник документатор .................... 1 (еден) извршител;
КУЛ0304Д03001, Стручен работник библиотекар ....................... 1 (еден) извршител;
КУЛ0304Д03002, Кустос археолог ................................................. 1 (еден) извршител;
КУЛ0304Д03002, Кустос историчар на уметност ......................... 1 (еден) извршител;

II. 3 (три) лица помошно-технички персонал
1. КУЛ0401Б02004, Магационер .....…...……………...……………. 1 (еден) извршител;
2. КУЛ0403А010011, Возач …………………...………..…………… 1 (еден) извршител;
3. КУЛ0401Б03001, Хигиеничар.……..…………......………………. 1 (еден) извршител.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните:
Општи услови:
-

да е државјанин на Р.Македонија
да е полнолнолетен
да има општа здравствена способност за работното место и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија,
дејност или должност.
Посебни услови:

-

-

-

-

-

Работно место под бр. I, точка 1: кандидатот треба да има високо образование и
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од научните
полиња на архивистиката и документацијата, археологијата, историските науки,
етнологијата и етногенезата, историјата на уметноста, архитектурата, урбанизмот и
планирањето, градежништво и водостопанство, ликовната уметност, информатиката,
компјутерската техника и информатиката, библиотекарството и документацијата и
науката за книжевноста;
Работно место под бр. I, точка 2: кандидатот треба да има високо образование и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на
општествените, хуманистичките, природно-математичките, техничко-технолошките,
биотехничките и медицинските науки или завршен VII/1 степен филозофски факултет
група македонска книжевност со македонски јазик или група италијански јазик и
книжевност;
Работно место под бр. I, точка 3: кандидатот треба да има високо образование и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен филозофски
факултет група археологија или група историја на уметноста со археологија;
Работно место под бр. I, точка 4: кандидатот треба да има високо образование и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII1 степен филозофски
факултет група историја на уметност со археологија или група историја на уметност;
Работно место под бр. II, точка 1: кандидатот треба да има најмалку средно
четиригодишно образование ССС-IV степен, односно тригодишно средно образование
ССС-III степен;
Работно место под бр. II, точка 2: кандидатот треба да има завршено средно
четиригодишно образование ССС-IV степен или тригодишно образовани ССС-III од
електро струка и положен возачки испит од „Б“ категорија.
Работно место под бр. II, точка 3: кандидатот треба да има најмалку основно
овразование.

Напомена: Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2018 година и
правичната застапеност на заедниците, се предвидува еден припадник на помалите
заедници во Република Македонија.

Распоред на работно време:
За лицата под реден бр. I, точки 1, 2, 3 и 4 и реден бр. III, точки 1 и 2
 Работни денови: од понеделник до петок
 Работни часови неделно: 40 часови
 Работно време: од 07:30 до 15:30 часот
За лицето под реден бр. III, точка 3
 Работни денови: од понеделник до петок
 Работни часови неделно: 40 часови
 Работно време: од 13:00 до 21:00 часот
Паричен нето износ на плата:
За лицата под реден бр. I, точки 1, 2, 3 и 4 ........................................................... 17.893,00 денари
За лицата под реден бр. III, точки 1, 2 и 3 ............................................................ 12.165,00 денари

Кандидатите за вработување на работните места под реден бр. I, точки 1, 2, 3 и 4 и под реден
бр. III, точки 1, 2 и 3, се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и
приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за
вработување, кандидатите можат да ја подигнат во архивата на НУ Завод и Музеј - Охрид или
на WEB страната на установата www.muzejohrid.mk.
Кандидатите кон пријавата треба да приложат во оригинал или заверени на нотар:
-

-

Доказ дека е државјанин на Р.Македонија
Доказ за општа здравствена способност за работното место
Доказ дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење
професија, дејност или должност
Доказ за завршено образование

Јавниот оглас трае 15 дена од денот на неговото објавување во дневниот печат.
Кандидатите, Пријавата со комплетни документи можат да ја достават по пошта во затворен
плик со назнака „За Оглас“ на адреса: Национална установа Завод за заштита на спомениците
на културата и Музеј - Охрид, ул. „Боро Шаин“ бр. 10, 6000 Охрид, Р. Македонија или во
архивата на НУ Завод и Музеј - Охрид, до 15:30 часот, заклучно со последниот ден.
Ненавремените и некомплетни Пријави и документи нема да се разгледуваат.

