
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА АНСАМБЛ НА АЛБАНСКИ НАРОДНИ 

ОРА И ПЕСНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи (Сл.весник 

на Република Македонија бр.62/05.......267/20), член 77-г од Законот за 

културата (Сл. весник на Република Македонија 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), член 20 - г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник на 

Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник 

на Република Северна Македонија бр.143/19 и 14/20), член 4 од Правилникот 

за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, 

начинот на спроведување на постапката за вработување, начинот на 

спроведување на интервјуто, како и начинот на бодување во зависност од 

категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас во 

Националната установа бр.0201-61/02 од 23.01.2020 година и Одлуката 

донесена од раководното лице на Националната установа за објавување на 

јавен оглас, Националната установа Ансамбл на албански народни ора и песни 

во Република Северна Македонија - Скопје распишува: 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2021 

за вработување на два (2) извршители на определено работно време за 

период до 5 години 

 НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна 

Македонија - Скопје, има потреба од вработување на определено време за 

временски период до 5 години на два (2) извршители, даватели на јавни услуги 

во културата – Категорија А - Уметници, Ниво А5 уметници - трета група, на 

следните позиции: 

1. Шифра КУЛ 03 04 А05 013 Друг уметник трета група - Музичар 

инструменталист Хармоника – 1 (еден) извршител;  



2. Шифра КУЛ 03 04 А05 013 Друг уметник трета група Пејач – 1 

(еден) извршител; 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните: 

Општи услови: 

− Да е државјанин на Република Северна Македонија 

− Да е полнолетен 

− Да има општа здраствена способност за работното место и 

− Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за  
вршење професија, дејност или должност 

Посебни услови:  

-да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место; 
-да има соодветно работно искуство потребно за работното место и 
-да поседува други посебни работни компетенции потребни за работното место 
доколку се бара; 

 

− Работно место под точка 1: Посебни услови: степен и вид на 
образование: Кандидатот треба да има високо образование најмалку 240 
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Музички 
уметности или завршено средно училиште (музичко или гимназиско 
образование). Работно искуство: До една година работно искуство;   
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по балансер согласно годишниот 
план за вработување на институцијата за 2021 год. се: Македонец/ка 1 
извршител. 
Нето износ на плата:32.791,00 денари; 

− Работно место под точка 2: Посебни услови: степен и вид на 
образование: Кандидатот треба да има високо образование најмалку 240 
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Музички 
уметности или завршено средно училиште (музичко или гимназиско 
образование),  Работно искуство: До една година работно искуство; 
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по балансер согласно годишниот 
план за вработување на институцијата за 2021 год. се: Македонец/ка 1 
извршител. 
Нето износ на плата:32.791,00 денари; 

Распоред на работно време:  

Дневното работно време е во траење од осум часа дневно – согласно 
програмските потреби за проби и претстави двократно, односно во смени, 
додека Неделното работно време е во траење од 40 часа неделно. 

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку 
пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите 
за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја 
подигнат од Архивата на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во 



Република Северна Македонија - Скопје или од веб страната на Националната 
установа:www.ansambli-shqiptar.mk;  

Кандидатите треба да ги достават следните документи за исполнување 

на општите услови за работното место во оригинал или копија заверена на 

нотар и тоа: 

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

 -Лекарско уверение за вработување-(не постаро од шест месеци); 

-Потврда/Уверение дека нема забрана за вршење на професија, дејност 

или должност (не постаро од шест месеци); 

 -Пополнета Пријава за вработување; 

 -Кратка Биографија; 

 -Кратко мотивациско писмо; 

Кандидатите треба да ги достават следните документи за исполнување 

на посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на 

нотар и тоа: 

- Диплома/уверение за завршено образование; 

-Доказ за работно искуство-за работното место каде е предвидено; 

  Јавниот оглас за работните места од точките 1 и 2 трае 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавување на огласот на веб страната на Националната 
установа и во три дневни весника од кои еден од весниците што се издаваат на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик. 

Постапката за селекција за вработување се состои од административна 
селекција за проверка на веродостојноста на доставените податоци и доказите 
доставени на јавниот оглас од страна на Комисијата за спроведување на 
постапка за вработување и спроведување на постапка на аудиција.  

Кандидатите, Пријавата пополнета во целост, прецизно и со точни 

податоци со потребните документи ги доставуваат до Архивата на НУ Ансамбл 

на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија - Скопје 

секој работен ден од 8.30 до 16.00 часот на следната адреса: НУ Ансамбл на 

албански народни ора и песни во Република Северна Македонија - Скопје, бул. 

Св.Кирил и Методиј бр.54 - Скопје, објект Нова Македонија, кат 3-ти, 

канцеларија бр.327 со назнака: За оглас бр.1/2021. 

Пријавените кандидати на јавниот оглас, од страна на Комисијата за 

спроведување на постапката за вработување ќе бидат известени за времето и 

местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција: 



 -Фаза 1.Административна селекција-Проверка на внесените податоци во 

пријавата со условите предвидени во огласот и проверка на приложените 

докази и 

 -Фаза 2.Аудиција-Проверка на уметничките способности на кандидатот, 

врз основа на Програма за проверка на уметничките способности на 

кандидатите, согласно Правилникот за полагање на аудиција во НУ Ансамбл на 

албански народни ора и песни во Република Северна Македонија - Скопје 

бр.0201-140 од 06.06.2019 година. 

 Програмата за проверка на уметничките способности на кандидатите ќе 

биде објавена на веб страната на НУ Ансамбл на албански народни ора и 

песни во Република Северна Македонија – Скопје во исто време заедно со 

објавениот јавен оглас, со цел запознавање со содржината на истата од страна 

на заинтересираните кандидати. 

За денот, часот и местото на одржување на аудицијата, со цел проверка 

на уметничките способности на кандидатите, кандидатите ќе бидат известени 

со јавно објавување на денот, часот и местото на одржување на аудицијата 

преку веб страната на Националната установа, како и на контакт телефонот, и 

по електронски пат согласно податоците кои ќе ги наведат во својата пријава за 

вработување. 

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно 

место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно 

работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно 

работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на 

пријавувањето.  

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да 

потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни 

на оригиналот. 

 Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија 

кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. 

 Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат. 

 

НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна 
Македонија - Скопје  


