
 
 

 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за работните односи (бр. 167/15 … 
120/18), Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна 
Македонија  - ЗЕЛС објавува: 
 
 

ОГЛАС 
за вработување на определено време на: 

 
 

1. Советник – Координатор за информатичка технологија  .............(1) извршител; 
 

 
Општи потребни квалификации  
 

 Државјанин на Р.С.М  
 ВСС ( факултет за информатичка технологија). 
 Најмалку 3 години соодветно работно искуство во областа на ИКТ 
 Одлично писмено и устно познавање на англиски јазик 
 Одлично познавање на Windows Оперативен систем (Linux ќе се смета за 

предност). 
 

o Опис на работното место: 
 

 Познавање на MS SQL Server,менаџирање и справување со серверски инциденти 
 Да идентификува проблеми, анализира инциденти и да ги решава причините. 
 Инсталација, конфигурирање и управување со Windows server 2008\2016, Linux 

server, MS SQL, MySql, IIS и Apache Server (Apache/2.4.7),  
 Управување со внатрешна работна околина (intranet), сигурносни копии, 

политика за безбедност, политика за заштита на податоци, техничка поддршка за 
апликативни софтвери. 

 Конфигурирање на хардвер, изведување на хардверски и софтверски инсталации 
и надградби, решавање на секојдневни системски проблеми. 

 Да врши и други работи кои ќе му ги определи непосредниот раководител и 
Извршниот директор а се поврзани со делокругот на работата на ЗЕЛС.  
 

 
Начин на спроведување на избор на кандидат 

 Писмен испит за тестирање на знаење во кој ќе се содржат прашања од областите 
опишани како работни задачи и квалификации,  

 Интервју пред конечен избор на селектираните кандидати по писмениот испит. 
 
Месечна плата: 
 



За работна позиција е предвидена основна плата во износ од: 43.564,000 денари. 
 
 

2. Советник за развој на услужни дејности .............(1) извршител; 
 
Општи потребни квалификации: 

 Државјанин на РСМ  
 Високо образование од областа на правото или економијата или друго  
 Најмалку 3 години соодветно работно искуство 
 Напредно познавање на законската регулатива од областа на локалната 

самоуправа, работните односи и заштитата при работа, јавните набавки, 
заштитата на личните податоци.  

 Поседување на сертификат за спроведување на јавни набавки  
 Одговорен/а и подготвен/а да работи и независно и во тим 
 Компјутерски вештини MS Office апликации  
 Одлично писмено и устно познавање на англиски јазик. 

 
 

 

o Опис на работното место: 
 Советникот  е одговорен за следење на актуелните процеси на развојот на 

капацитетите на ЗЕЛС и на единиците на локалната самоуправа и  дава сугестии и 
предлози за нивно подобрување. 

 Советникот врши подготовка на програми за развој на услугите на ЗЕЛС,  
подготовка на програми за развој на општините 

  Ги следи актуелните потреби на единиците на локалната самоуправа во сферата 
на обезбедување на ефикасни и квалитетни услуги со што помали трошоци  

 Врши  собирање, документирање и анализа на податоци, мониторинг на 
постигнати ефекти од дадени услуги на ЗЕЛС кон општините, мониторинг на 
постигнати ефекти од спроведени надлежности на општините Предлага и 
утврдува механизми  

 Предлага ефикасни системи за поддршка на општините и алатки за истражување 
– типови.  

 Поставува  хиерархија на истражувања врз основа на користени методи и 
подготвува  планови и извештаи за работа 

 Спроведува постапки за јавни набавки согласно Закон и изготвување на 
пропратни правни акти во пoстапките, вклучително и следење на ажурноста и 
роковите во постапките за што навремено го известува непосредниот 
Раководител. 

 Врши и други работи кои ќе му ги определи непосредниот раководител и 
Извршниот директор а се поврзани со делокругот на работата на ЗЕЛС.  

 
Начин на спроведување на избор на кандидат 

 Писмен испит за тестирање на знаење во кој ќе се содржат прашања од областите 
опишани како работни задачи и квалификации,  

 Интервју пред конечен избор на селектираните кандидати по писмениот испит. 
 
Месечна плата: 
 

o За работна позиција е предвидена основна плата во износ од: 33, 861,00 денари.  
 
 
 



 
 
 
 

3.  Советник – Координатор за обука  .............(1) извршител; 
 
Општи потребни квалификации: 

 
 Високо образование  
 Најмалку 3 години работно искуство во областа на обуките и локалната 

самоуправа   
 Познавање на процесот на периодично и годишно планирање и програмирање на 

обуки  и организирање обуки, 
 Одлични организациски способности и искуство во организирање, испорака и 

спроведување на настани, обуки, семинари во Скопје и во други градови во РСМ, 
 Подготовка на презентации и одлични вештини на презентирање, 
 Искуство во подготовка и спроведување проекти од меѓународни финансиски 

програми 
 Одлично познавање на финансиските програми на ЕУ, особено достапните за 

Република Северна Македонија, со акцент на намена на проекти за општините 
 Познавање на алатки и методи за реализација на проекти од ЕУ и други 

финансиски програми 
 Искуство во промовирање на Агенда 2030 на локално  и регионално ниво, како I 

спроведување на концептот : Никој да не биде изоставен, во земјава и во 
регионов. 

 Спроведување на проектот за енергетска ефикасност во општините. 
 Одговорен/а и подготвен/а да работи независно и во тим 
 Одлично писмено и устно познавање на англиски јазик, 
 Компјутерски вештини  
 Возачка дозвола 

o  Опис на работното место: 
1. Изготвување на предлог програми за обука (во соработка со единиците на 

локалната самоуправа и стручниот тим на ЗЕЛС) и преземање на активности за 
нивно спроведување 

2. Спроведување на логистички и организиациски активности за спроведување 
активности за градење на капацитети  

3. Координација на активностите за спроведување и испорака на обука,  
4. Редовно одржување и ажурирање на базата на податоци за обуките 
5. Спроведување на методологија за утврдување на потребите за обука 
6. Планирање и организирање на други настани за градење капацитети на 

општинската администрација (конференции, манифестации, конвенции, 
состаноци, семинари) 

7. Изработка и надзор на буџетите што ќе ги поддржат наведените активности 
8. Изготвување на извештаи и анализи. 
9. Развивање и спроведување на проекти од интерес на општините и ЗЕЛС  
10. Вршење на други работи кои ќе му ги определи непосредниот раководител и 

Извршниот директор а се поврзани со делокругот на работата на ЗЕЛС.  
 
Начин на спроведување на избор на кандидат 

 Писмен испит за тестирање на знаење во кој ќе се содржат прашања од областите 
опишани како работни задачи и квалификации,  

 Интервју пред конечен избор на селектираните кандидати по писмениот испит. 
 



 
Месечна плата: 
 

o За работна позиција е предвидена основна плата во износ од: 33.861,00 денари.  
 

 
Биографијата и писмото за интерес треба да се достават во рок од 8 (осум) дена по 
објавување на огласот, на адреса: ЗЕЛС, Копенхагенска бр.5, Поштенски фах 32, 1000, 
Скопје или на contact@zels.org.mk.   
 
 

mailto:contact@zels.org.mk

