
Врз основа на член  76-а,76-б,76-в,член 77-а став 1 и став 2,член77-б,77-в,77-г и член 77-д од Законот за култура,а во врска со Одлуката 
за потреба од работници со објавување на оглас Бр.04-284/1 од 26.11.2021 год. врз основа на член 22 од законот за работни односи 
(Службен весник на РМ бр.62/05,  106/08,161/08,114/09,27/16 , Правилник  за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за 
вработување на даватели на јавните услуги  во  НУЦК ,,Ацо Ѓопчев,, Неготино Бр.01-108/2 од 17.05.2019 год.начинот на  спр оведување 
на селекцијата како и начинот на бодување  во зависност од категоријата и нивото на работно  за кое е објавен огласот од НУЦК ,,Ацо 
Ѓопчев,, Неготино и согласност од Министерството за финансии бр.18-4519/2 од 19.05.2021 и 18-5444/2 од 15.06.2021 го. На ден 
26.11.2021 год. се објавува                          
                                                                              Ј А В Е Н  О Г Л А С
За пополнување на 2 (две) работни места на неопределно време од категоријата даватели на јавни услуги во културата:
1.КУЛ 03-04-В02-002 – ДРУГ СТРУЧЕН СЦЕНСКИ РАБОТНИК ..................... 1(еден) извршител
Звање на работно место – ДРУГ СТРУЧЕН СЦЕНСКИ РАБОТНИК 
Назив на работно место-ДРУГ СТРУЧЕН СЦЕНСКИ РАБОТНИК 
Кандидатот за ова работно место треба да ги исполнува следниве посебни услови:
-Високо образование: 240ЕКТС или завршен VII/1 степен Филолошки факултет -наука за книжевноста
-Работно искуство: најмалку 1 година во струката
Паричен нето износ на плата: 31.161,00
Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна,забрана за вршење професија,дејност или должност
2.КУЛ 03-04-Г03-013-ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРАТА....................... 1(еден) извршител
Звање на работно место-ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРАТА
Назив на работно место-ДРУГ СОРАБОТНИК ВО КУЛТУРАТА
Кандидатот за ова работно место треба да ги исполнува следниве посебни услови:
-Средно образование(општа гимназија) или високо образование 240ЕКТС или завршен VII/1 степен Филолошки факултет 
-Работно искуство: со или без работно искуство
Паричен нето износ на плата:24.656,00
Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија

- да е полнолетен

- да има општа здравствена способност за работното место

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна,забрана за вршење професија,дејност или должност
Распоред на работно време од 8:30 до 16:30 часот.  Неделно работно време 40 часа,работа од Понеделник до Недела, државни 
празници и во смени.
Кандидатите се пријавуваат на јавниот оглас со приложување на докази за исполнување на општите услови за вработување и тоа:
Доказ за државјанин на Република Северна Македонија
Доказ за општа здравствена способност на работно место
Извод од матична книга на родените
Доказ за неосудуваност 
За докази за исполнување на посебните услови: 
Диплома за завршено образование-оригинал или копија заверена кај нотар
Кратка биографија
Фотокопија од  лична карта
Пријава за вработување
Јавниот оглас трае 15 дена од денот на објавувањето во дневен печат: ,,Вечер’’ ,,Коха’’ ,,Слободен печат’’.
Кандидатите ги доставуваат документите директно во архивата на НУЦК ,,Ацо Ѓорчев’’ Неготино со последниот ден до 16 часот,или по 
пошта во затворен плик со назнака за Јавен оглас.
Напомена:
Предвидените вработувања согласно Годишниот план на институцијата за 2021 година се Македонец(ка)-2

                                                                                                                                                                             НУ Центар за култура
                                                                                                                                                                                                ,,Ацо Ѓорчев’’ Неготино
                                                                                                                                                                                                          ВД Директор
                                                                                                                                                                                                  Виолета Стојановска

                                                                                                                                                                                          


