ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2021
за пополнување на работни места на даватели на услуги и помошно-технички лица по пат на
вработување на неопределено полно работно време во ЈП Исар-Штип

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор(Сл.бесник бр.27/14,бр.199/14
,бр.27/16,35/18) , член 37-и и 37-е од Законот за Јавни претпријатија(сл.весник
38/96,6/02,40/03,49/06,22/07,83/09,97/10,6/12,119/13,41/14,138/14,25/15,61/15,39/16,64/18), член 22,23 од
Законот за работни односи (сл.весник бр. 167/15 ) и правилникот за формата,содржината на јавниот оглас и
спроведување на селекција при вработување кај даватели на услуги и помошно технички лица бр.02-611 од
22.07.2019 год ,ЈП Исар-Штип објавува :
ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021
За прием на :
1.”Работник за износ на смет” на неопределено Полно работно време,
шифра на работно место КДР 03 05 В02 011 во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни
услуги во областа на комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во
Оддел за износ на смет,Одделение за јавна комунална хигиена,Сектор Комунална хигиена.
Број на извршители – осум (8) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.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
Посебни услови:
- Најмалку ниво на квалификации I или основно образование (ниво на квалификации) со и или без
работно искуство во струката.
-Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
-Oсновна нето плата 15.203 денари.
2.“Одржувач на јавно прометни површини”на неопределено полно работно време,шифра на работно место
КДР 03 05 В02 007,во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Оддел за јавна
чистота,Одделение за јавна комунална хигиена,Сектор Комунална хигиена.
Број на извршители – пет (5 ) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.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
Посебни услови:
- Најмалку ниво на квалификации I или основно образование (ниво на квалификации) со или без
работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 15.203 денари.

3.”Контролор за одржување на јавна чистота” на неопределено полно работно време ,шифра на работно
место КДР 03 05 Б02 067, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Оддел за јавна
чистота,одделение за јавна комунална хигиена,сектор комунална хигиена
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно образование, со најмалку две години работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 19.578 денари.
4.“Општ работник ” на неопределено полно работно време ,шифра на работно место КДР 03 05 В02 031, во
група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Одделение за водовод и канализација,Сектор
водовод и канализација.
Број на извршители – седум (7) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- Најмалку ниво на квалификации I или основно образование;
- со или без работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 15.203 денари.
5.”Oперативен техничар” на неопределено полно работно време,шифра на работно место КДР 03 05 Б03
028, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности
и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Одделение за водовод и
канализација,Сектор водовод и канализација.
Број на извршители – два (2) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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

Посебни услови:
- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредитиспоред ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно градежно или машинско образование(ниво на квалификации),со најмалку 1 година
работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 18.054 денари.
6.“ Техничар по техничка евиденција калкулации и пресметки”на неопределено полно работно време
,шифра на работно место КДР 03 05 Б03 054 , во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни
услуги во областа на комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во
Одделение водовод и канализација,сектор водовод и канализација.
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- Стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредитиспоред ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно градежно образование(ниво на квалификации),со најмалку 1 година работно
искуство во струката .
- Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:0015:00)
Oсновна нето плата 18.054 денари.
7.”Ракувач со алати и опрема” на неопределено полно работно време,шифра на работно место КДР 04 01
А02 039, во група на помошно технички лица во Одделение за подигање на зеленило ,Сектор паркови и
зеленило;
Број на извршители – три (3 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- Најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно
образование(ниво на квалификации),со или без работно искуство во струката.
- ВКВ квалификација
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 16.690 денари.
8. “Работник во зеленило”на неопределено работно време ,шифра на работно место КДР 03 05 В02 015, во
група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други

дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Одделение за подигање на зеленило ,Сектор
паркови и зеленило;
Број на извршители – два (2) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.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
Посебни услови:
- Најмалку ниво наквалификации I или основно образование (ниво на квалификации) со и или без
работно искуство во струката .
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 15.203 денари
9.“Расадничар”на неопределено полно работно време,шифра на работно место КДР 03 05 Б04 042, во група
даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Одделение за подигање на зеленило,сектор
паркови и зеленило.
Број на извршители – два (2) извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно
средно образование (ниво на квалификации) ,со или без работно искуство во струката .
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 16.690 денари.

10.“Одржувач на хигиена во простории”на неопределено полно работно време,шифра на работно место
КДР 03 05 Б04 045, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во оддел
бања”Кежовица”,oдделение за експлоатација на капацитети,сектор водовод и канализација.
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно
средно образование (ниво на квалификации) ,со или без работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 16.690 денари.

10.“Раководител на одделение градски пазари”на неопределено полно работно време,шифра на работно
место КДР 03 05 А03 021, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во одделение градски
пазари,сектор паркови и зеленило.
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен-Економски или правни науки
со најмалку две години работно искуство во струката, од кои најмалку една години на работно место
во јавен сектор, односно најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку две
години на раководно работно место во приватен сектор.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 22.245 денари.

11..”Возач на специјално комунално возило ”на неопределено полно работно време ,шифра на работно
место КДР 03 05 Б02 068, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Одделение возен
парк и одржување на механизација и возила,Сектор за општи,правни работни и човечки ресурси.
Број на извршители – еден (8) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно образование, со најмалку две години работно искуство во струката.
- Возачка дозвола Ц категорија
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 19.578 денари.
12.”Лаборант ”на неопределено работно време ,шифра на работно место КДР 03 05 Б02 065, во група
даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија во одделение ф-ка за вода,сектор водовод и
канализација .
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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

Посебни услови:
- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно хемиско образование, со најмалку две години работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 19.578 денари.
13.”Контролор во оддел за износ на смет ”на неопределено полно работно време ,шифра на работно
место КДР 03 05 Б02 046, во група даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на
комуналните дејности и други дејности заради кои се основани јавните претпријатија во Оддел за износ на
смет,одделение за јавна комунална хигиена,сектор комунална хигиена
Број на извршители – еден (1) извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- стекнато најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири
годишно средно образование, со најмалку две години работно искуство во струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00
Oсновна нето плата 19.578 денари.
14.”Хигиеничар” на неопределено полно работно време,шифра на работно место КДР 04 01 А03 005, во
група на помошно технички лица во оддел бања”Кежовица”,одделение за експлоатација на
капацитети,сектор водовод и канализација;
Број на извршители – два(2 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- со најмалку ниво на квалификации I или основно образование,со или без работно искуство во
струката.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 15.203 денари.
15.”Одржувач на хигиена во деловни простории” на неопределено полно работно време,шифра на работно
место КДР 04 01 А02 058, во група на помошно технички лица во оддел за износ на смет,одделение за јавна
комунална хигиена,сектор комунална хигиена;
Број на извршители – два (2 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија

- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- Најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно
образование(ниво на квалификации),со или без работно искуство во струката .
- Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:0015:00)
Oсновна нето плата 16.690 денари.

16.”Работник за одржување на гробишта” на неопределено полно работно време,шифра на работно место
КДР 04 01 А03 005, во група на помошно технички лица во одделение градски гробишта,сектор комунална
хигиена;
Број на извршители – три (3 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- со најмалку ниво на квалификации I или основно образование,со или без работно искуство во
струката .
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 15.203 денари.
17.”Оператор на пумпни станици” на неопределено работно време,шифра на работно место КДР 04 01 А01
086, во група на помошно технички лица во одделение за екслоатација на капацитети,сектор за водовод и
канализација;
Број на извршители – два (2 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно
електротехничко или машинско средно образование,
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 16.960 денари.
18.”Sидар” на неопределено работно време,шифра на работно место КДР 04 01 А03 021, во група на
помошно технички лица во одделение водовод и канализација,сектор водовод и канализација;
Број на извршители – еден(1 )извршител
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија

- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- со најмалку ниво на квалификации I или основно образование,со или без работно искуство во
струката во јавен или приватен сектор.
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 15.203 денари.
19.”Водоинсталатер” на неопределено работно време,шифра на работно место КДР 03 05 В01 004, во група
даватели на јавни услуги,подгрупа даватели на јавни услуги во областа на комуналните дејности и други
дејности заради кои се основани јавните претпријатија во одделение водовод и канализација,сектор водовод
и канализација;
Број на извршители – три(3 )извршители
Општи услови:
- Да е државјанин на Р.С.Македонија
- Активно да го користи македонскиот азик
- 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
Посебни услови:
- најмалку ниво на квалификации I или основно образование, најмалку една години работно искуство
во струката во јавен или приватен сектор.
- КВ квалификација
Неделното работно време изнесува 40 часа,од понеделник до петок,8 работни часа на ден (07:00-15:00)
Oсновна нето плата 16.407 денари.

Кандидатите се должни да достават :
-

Уредно пополнета пријава која може да ја најдат на веб страната на ЈП Исар-Штип
(www.jpisar.com.mk) или да ја подигнат од архивата на ЈП Исар-Штип со прилог :
Диплома/уверение (нотарски заверено или оригинал) од завршено соодветно образование
потребно за наведеното работно место.
Доказ за работно искуство(документ од АВРМ),
Доказ за општа здравствена состојба(лекарско уверение) ,
Уверение за државјанство и копија од лична карта,
Извод од матична книга на родените,
Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција,забрана за
вршење на професија,дејност или должност.

Кандидатите може да достават и други уверенија и документи за стекнати познавања (за странски
јазик,компјутерски вештини,препораки и сл.)
Рокот за доставување на пријавите изнесува 15(петнаесет) дена сметано од денот на објавување на огласот
на огласната табла на претпријатиети и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборувааат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик
различен од македонскиот.

Условите наведени во огласот,кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
пријавувањето.Кандидатите се должни пријавата која може да ја најдат на веб страната на ЈП Исар-Штип или
во просториите на Управната зграда на ЈП Исар-Штип да ја пополнат во целост,прецизно и со точни податоци.
Ненавремената,нецелосната и неуредно пополнетата пријава нема да биде предмет на разгледување од
страна на работодавачот.
Постапката за селекција за вработување на давателите на услуги и помошно-технички персонал во јавното
претпријатие се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување,со условите
утврдени во јавниот оглас,проверка на приложените докази во пријавата, интервју,а изготвување на ранг
листа на кандидатите ќе се врши според правилникот за спроведување на селекција при вработување кај
даватели на услуги и помошно технички лица на ЈП Исар-Штип.
Мислење до директорот за избор на кандидати по овој оглас ќе даде комисијата за селекција,а конечна
одлука за избор ќе донесе директорот на јавното претпријатие во законски предвидениот рок.
Пријавите и комплетната документација да се достават запечатени во плико во архивата на ЈП ИсарШтип,Ул.Ген.Михајло
Апостолски
бр.37
–
Штип,лично
или
по
пошта.
Тел:032/391-125.
Во рок од 45 (четириесетипет) дена од истекот на огласот ќе биде извршен избор од пријавените кандидати
по огласот.
Напомена :Согласно годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година, вработувања се
предвидени за – 56 Македонец/ка.

ЈП Исар – Штип
В.д Директор
м-р Коцев Здравко
_________________

