ЛОКАЛЕН МУЗЕЈ ГАЛЕРИЈА
КАВАДАРЦИ
Арх.Бр. ___________________
Дата : _____________________
Кавадарци
Република Северна Македонија
Општина Кавадарци
Локален Музеј-галерија
Ул.7ми Септември бр.58.
Тел. 043/413-470, 075/344-665
e-mailmuzejgalerija@gmail.com

Согласно член 22 ст.1 т.4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“бр.
167/15; 27/16; 120/18; 110/19; 267/20, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор
(„Службен весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18 и 198/18, i Sl.Vesnik na RSM
br.143/2019), член 77-а, член 77-б, член 77-в, член 77-г, член 77-д, член 77-ѓ, член 77-е, член 77-ж,
член 77-з и член 77-ѕ од Законот за културата („Службен весник на РМ“ бр. 31/98, 49/03, 82/05,
24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18 Одлука на Уставниот суд на РМ, У.бр.196/2007 од 16.1.2008 год., објавена во „Сл. на РМ“ бр.
15/2008), согласно Позитивното Мислење бр: 12/6-2510/8 од 13.11.2020 на Годишниот План за
измена и дополнување на Годишниот План за вработување за 2020 година, Правилникот за
формата и содржината на јавниот оглас за пополнување на работно место во Локален Музејгалерија Кавадарци преку вработување и на Пријавата за вработување во Локален Музеј-галерија
Кавадарци како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место
за кое е објавен јавниот оглас бр. 01-160 од 05.08.2019 година и Одлуката бр.02-251/2 од
18.11.2020 година за распишување на Јавен оглас на определено време (потполнување на
постоечко работно место заради именување на директор а до престанок или завршување на
мандатот ), Директорот на Локален Музеј-галерија Кавадарци објавува:
ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на определено работно време
1. (КУЛ 03 04 Д03 002)– Кустос историчар на уметност и археолог .................. (1) извршител;
Општи услови:
 да е државјанин на Република Македонија;
 активно да го користи македонскиот јазик;
 да е полнолетен;
 да има општа здравствена способност за работното место, и
 со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија,
дејност или должност.
Посебни услови:
 диплома/уверение за високо образование-Дипломиран историчар на уметноста со
археологија, најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, оригинал или
копија заверена на нотар;
 до 1 години работно искуство во струката
Посебни работни компетенции:
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 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија
(англиски, француски, германски),
 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
 кратка биографија.
Распоред на работното време:
-работни денови од понеделник до петок
-работни часови неделно : 40 часа
-работно време од 08.30 до 16:30 часот.
Паричен нето износ на плата 28.076,оо денари.
Предвидени вработувања сохласно годишниот план на институцијата за 2020 година се:
Македонец/ка
Јавниот оглас трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавување во дневните весници.
Пријавата за вработување е електронски прикачена на web-страната http://www.muzejgalerija.org.mk. Пријавата со потребните документи да се достават до архивата на Локален Музејгалерија Кавадарци адреса: ул.„7ми Септември“ бр.58 Кавадарци (1430). Заинтерсираните
кандидати повеќе информации може да добијат на тел.бр. 043/413-470.

Локален Музеј-галерија Кавадарци
Директор
Весна Ѓорѓиева
_________________________

