
 

 

 

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19, 14/20 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член  37-и  од Законот за јавните претпријатија („Службен 
весник на Република Македонија бр. бр.39/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 89/09, 97/10, 6/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15,  39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија 
бр. 275/19 и 89/22) , Годишниот план за вработувања на Јавното комунално претпријатије „ВРАПЧИШТЕ„ 
Врапчиштеза 2022 година бр.04-92/1 од 01.09.2021 година, Јавното комунално претпријатије 
„ВРАПЧИШТЕ„ Врапчиште објавува: 

 

 

ЈАВЕН  ОГЛАС  број  01/2022 

За вработување на даватели на јавна услуга во областа на комуналните дејности и на други дејности 
заради кои се основани јавните претпријатија од група III, подгрупа V во Јавно комунално 
претпријатије „ВРАПЧИШТЕ„ Врапчиште, за следните работни места: 
 
Ред. Бр.1  
Шифра: КДР 0305Б02054 
Одделение за водов и канализација 
Назив на работно место: Одговорен за пречистителна/филтер станица 
Број на ивршители: 1 
Општи услови: 
-да е државјанин на Република СевернаМакедонија, 
-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 за вршење на професија, дејност или 
должност. 
Посебни услови: 
Потребен вид на образование: Стручни квалификации: -вишо/средно или 60/120 кредити според ЕКТС 
или 180/240 кредити според ЕЦВЕТ/МКСОО, 
Потребно работно искуство: Најмалку две години работно искуство во струката.  
Распоред на работно време 
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00 
-   Опис за работното време  cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на 
истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. 

Паричен нето износ на плата: 23.491,00 денари. 

 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се 
: Албанец (ка) 1.  
 

 

Ред. Бр.2  
Одделение за водов и канализација 
Шифра: КДР 0305Б04057 
Назив на работно место: ВКВ Водоинсталатер  
Број на ивршители: 1 
Општи услови: 

 

-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 за вршење на професија, дејност или 
должност. 
Посебни услови: 
Потребен вид на образование: V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно 
образование. 
Работно искуство: Со или без работно искуство во струката 
Распоред на работно време 
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00 
-   Опис за работното време  cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на 
истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. 
Паричен нето износ на плата: 21.684,00 денари 
 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се 
: Албанец (ка) 1.  
 

 

Ред. Бр.3  
Одделение за водов и канализација 
Шифра:КДР 0305В01008 
Назив на работно место:  Одржувач – Инкасант по село 
Број на ивршители: 1 
Општи услови: 

-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 за вршење на професија, дејност или 
должност. 
Посебни услови: 
Потребен вид на образование: најмалку ниво на квалификации I или основно образование, 
Работно искуство: Најмалку една година работно искуство во струката 
Распоред на работно време 
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00 
-   Опис за работното време  cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на 
истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. 
Паричен нето износ на плата: 19.877,00 денари 
 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се 
: Албанец (ка) 1.  
 
Ред. Бр.4 
Одделение за водов и канализација 
Шифра:КДР 0305В02008 
Назив на работно место: Водоинсталатер- Монтер III група  
Број на ивршители: 1 
Потребен вид на образование: најмалку ниво на квалификации I или основно образование, 
Општи услови: 
-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 за вршење на професија, дејност или 
должност. 
 
Посебни услови: 
Потребен вид на образование: најмалку ниво на квалификации I или основно образование, 
Потребен вид на образование Со или без работно искуство во струката 
Распоред на работно време 
-   Работни денови понеделник - петок 
-   Работни часови неделно 40 
-   Работно време од 08:00 до 16:00 
-   Опис за работното време  cо почеток на работното време помеѓу 7:30 и 08:30 часот и завршеток на 
истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот. 
 
Паричен нето износ на плата: 18.070,00 денари 
 

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се 

: Албанец (ка) 1.  

 

Кон пријавата за вработување  потребно е да се достават следните документи: 
-Уверение за државјанство, 
-Лекарско уверение за општа здравствена способност, 
-Уверение од надлежен орган дека не е изречена казна, забрана за вршење на професија, дејност или 
должност, 
-документ за соодветно образование, 
-Потврда за работно искуство (за работно место за кое се бара). 
 
Пријавата за вработување со задолжителните докази за исполнување на условите  се доставува во рок 
од 15  дена од денот на објавувањето на јавниот оглас  во дневен печат. 
 
Пријавата за вработување со пополнува на образец изготвен од страната на институцијата која го 
објавува огласот, истите можат да се прибават од Архивата на ЈКП ВРАПЧИШТЕ и на веб страната na НА 
Општина Врапчиште www.komunavrapcisht.gov.mk и пополнети се доставуваат во Архивата на ЈКП 
ВРАПЧИШТЕ на адреса ул.100 бр.бб Врапчиште, контакт телефон 075/251-167. 
Изборот на кандидати ќе се врши на следниов начин, доколку се пријавиле до 200 кандидати за едно 
работно место, изборот на кандидати се врши во рок од 60 дена, од 201 до 500 кандидати од 90 дена, 
над 500 кандидати од 120 дена по истекот на рокот за пријавување. 
Постапката за селекција за вработување на давателите на јавни услуги во претпријатието се состои од  
две фази и тоа: 
Фаза 1 – Административна селекција која опфаќа проверка на внесените податоци во пријавата со 
условите утврдени во јавниот оглас и проверка на приложените докази во пријавата; 
Фаза 2 – Интервју. 
 
 
 

                
                             
                  
 

 

http://www.komunavrapcisht.gov.mk/

