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Врз основа на член 3, член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор, член 22 од од Законот за 

работните односи, член 77-г став 1 од Законот за култура, како и Известувањето за обезбедени финансиски средства од 

Министерството за финансии на РСМ бр.18 -10170/3 од 14.12.2021 година, а согласно член 12 став 2 точка 17 од 

Статутот на Музејот, се објавува: 

 

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 02/2021 
 

I. НУ Музеј на современата уметност Скопје, има потреба од вработување на 4 (четри) лица, давател на 

услуги, на неопределено време, за следните работни места: 

 

1. Шифра КУЛ 03 04 Д03 002, Кустос - 2 (двајца) извршители 

2. Шифра КУЛ 03 04 Д03 003, Конзерватор – 1 (еден) извршител 

3. Шифра КУЛ 03 04 Д03 001, Библиотекар – 1 (еден) извршител 

 

II. Посебни услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите: 

1. Кандидатите за работното место – Кустос, со шифра КУЛ 03 04 Д03 002, треба да ги исполнуваат 

следните посебни услови: 

- стекнати најмалку 240 кредити, стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на 

културата – од областа на Историјата на уметноста; 

- работно искуство: најмалку една година работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и 

- искуство во организрање на изложби.  

Паричен износ за основна месечна бруто плата за работното место под реден број 1:  

- 44.093,00  денари (со коефициент 1.991) 

 

Напомена: 

Согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година и Е - Балансерот, во прилог на 

овој План, вработувањето е предвидено согласно Балансерот  за 2021 година, од 28.01.2021 г.  двете со 

албанска националност. 

 

2. Кандидатот за работното место – Конзерватор, со шифра КУЛ 03 04 Д03 003, треба да ги исполнува 

следните посебни услови: 

- стекнати најмалку 240 кредити, стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на 

културата – од областа на Ликовна уметност или Историјата на уметноста; 

- работно искуство: најмалку една година работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  

Паричен износ за основна месечна бруто плата за работното место под реден број 2:  

-44.093,00  денари (со коеф. 1.991) 
 

Напомена: 
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Согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година и Е - Балансерот, во прилог на 

овој План, вработувањето е предвидено согласно Балансерот  за 2021 година, од 28.01.2021 г. со македонска 

националност. 

3. Кандидатот за работното место – Библиотекар, со шифра КУЛ 03 04 Д03 001, треба да ги исполнува 

следните посебни услови: 

- стекнати најмалку 240 кредити, стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на 

културата – од областа на Историјата на уметноста, Библиотекарство и документација; 

- работно искуство: најмалку една година работно искуство во струката; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, 

германски); 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  

Паричен износ за основна месечна бруто плата за работното место под реден број 3: 

44.093,00  денари (со коефициент 1.991) 

 

Напомена: 

Согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2021 година и Е - Балансерот, во прилог на 

овој План, вработувањето е предвидено согласно Балансерот  за 2021 година, од 28.01.2021 г. со ромска 

националност. 

 

III. Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите: 

- 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 пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на  професија, дејност  

- или должност. 

 

IV. Распоред на работното време: 

Работното време е од понеделник до петок од 8:30 до 16:30 часот, со 40 работни часа неделно. 

 

V. Рок за доставување на пријави: 

Рокот за доставување на пријавите за вработување со потребните документи изнесува 15 (петнаесет) дена 

сметано од наредниот ден од објавувањето на огласот во дневниот печат и на интернет/веб страната на Музејот 

www msu.mk (не сметајќи го денот на објавување на огласот). Условите наведени во огласот, кандидатите треба 

да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. 

Пријавата за огласот може да се подигне од архивата на НУ Музеј на современата уметност Скопје, секој 

работен ден од 09:00 до 14:30 часот или да се симне од интернет страната www msu.mk.  

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци.  

Кандидатите, заедно со пријавата, треба да ги достават потребните документи (во оригинал или копија 

заверена на нотар) за исполнување на општите и посебните услови: 

- Уверение за државјанство (не постаро од шест месеци); 

- Доказ  за општа здравствена способност за работното место/Лекарско уверение (не постаро 

од шест месеци); 
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- Потврда/Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за 

вршење професија, дејност или должност (не постаро од шест месеци); 

- Доказ- Диплома/Уверение за завршено соодветно образование, 

- Доказ за оргазнизирање на изложби. 

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за 

конкурирање (општи и посебни).  

 

VI. Начин  на поднесување на пријавите: 

Пријавата со потребната документација кандидатите треба да ја достават директно во архивата на Музејот 

(секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот)  или по препорачана пошта во затворен плик со назнака „За јавен 

оглас за вработување бр.02/2021“ на адреса: НУ Музеј на современата уметност Скопје, ул. Самоилова бр. 17, 

Скопје. 

Лице и телефон за контакт: Јован Грданоски,  02/ 3 110 123. 

 

VI. Информација за спроведување на постапката: 

Ненавремените и неуредни пријави и документација нема да се разгледуваат.  

Административна селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите 

доставени на јавниот оглас, како и спроведување на интервју, ќе врши надлежна Комисија формирана за 

спроведување на постапка за вработување. Пријавените кандидати ќе бидат навремено известени за времето и 

местото на одржување на интервјуто. 

 

Изборот ќе се изврши во зависност од бројот на пријавените кандидати, но не подоцна од рокот определен 

во член 23 став 2 од Законот за работните односи. 

 

 

 

   За НУ МСУ Скопје 

 

                        ________________________________                                                                

        Д-р. Мира Гаќина Ивановска, Директор 

  

 

 

Изготвил, Јован Грдановски 

секретар правник 
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Национална установа  Музеј на современата уметност Скопје  подготви  
 

ПРИЈАВА  
 ПО ЈАВЕН ОГЛАС бр. 02/2021 

 
За работното место за кое се пријавува  

(реден број и назив)  
 

ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ (од лична карта) 

Име и презиме:  
Матичен број:  
Датум и место на раѓање:  
Пол: М         Ж       *заокружете 

Припадност на заедница:  

Адреса на живеење 

 *внесете улица, број и место 

 

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ (доколку се различни од податоците во лична карта) 

Адреса  

 *внесете улица, број и место 

 

Телефон:  

Е-пошта:  

КРАТКО МОТИВАЦИСКО ПИСМО:  

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:  

 

 

 

 

 

 

 

 

               ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНО МЕСТО СО  

               НАВЕДУВАЊЕ ДА/НЕ ЗА СЕКОЈ УСЛОВ ОДДЕЛНО (заокружете) 

Државјанин на Република Северна македонија ДА        НЕ           *заокружете 

Активно го користам македонскиот јазик ДА        НЕ           *заокружете 

Полнолетен:    ДА        НЕ           *заокружете 

Општа здравствена способност за работното место:    ДА        НЕ           *заокружете 

Со правосилна судска пресуда нема изречена казна 

забрана за вршење професија, дејност или должност:     
ДА        НЕ           *заокружете 

               ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНО МЕСТО СО  
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               НАВЕДУВАЊЕ ДА/НЕ ЗА СЕКОЈ УСЛОВ ОДДЕЛНО (заокружете) 

Степен на образование: ДА        НЕ           *заокружете 

Вид на образование: ДА        НЕ           *заокружете 

Работно искуство: ДА        НЕ           *заокружете 

               Под кривична и материјална одговорност изјавувам дека податоците внесени во пријавата се точни и 

                 вистинити. 

 Кандидатот кој внел лажни податоци се дисквалификува од натамошната постапка 

Датум на пријавување:  

  Потпис на кандидатот:  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


