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Врз основа на Член 37 и Член 38 од Колективен Договор на ЈП Водовод Охрид и Член 5 
од Правилникот за унапредување даватели на јавни услуги и помошно технички лица, Ј.П. 
Водовод Охрид објавува: 

 
 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ –  01/2020 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ 

 
 

Од 02.12.2020 година 
 
 
Се распишува интерен оглас за унапредување на даватели на јавни услуги за следните 
работни места: 
 
1. Шифра КДР0305Б02013 
Звање и назив на работно место : Предводник во Одделение за одржување, реконструкција 
на водоводна мрежа, баждарница и приклучоци 
Назив на сектор: Сектор за водоснабдителни објекти, производство и третман на вода за 
пиење 
Број на извршители: 1 
 
Посебни услови за работното место: 
  
- степен и вид на образование: Ниво на квалификациите IV според македонската рамка на 
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕЦВЕТ/МКСОО или завршено 
средно образование 
 
- работно искуство: најмалку 2 години работно искуство во струката 
 
Посебни работни компетенции: / 
 
Општи услови за работното место: 
-   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 судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, 
дејност или должност, 
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-   да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки  
на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,  
-   да поминал најмалку две години на тековното работно место и 
-   да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на 
интерниот оглас. 
 
Распоред на работно време: 
 
- неделно работно време: од понеделник до петок 
- работни часови неделно: 40 
- работно време: со почеток на работно време од 07:00 часот до 15:00 часот 
 
Потребно е кандидатот да поднесе ПРИЈАВА за огласот до одделението за човечки 
ресурси. 
Пополнетата пријава, како и доказите за податоците содржани во пријавата потребно е во 
рок од 3 дена од денот на објавувањето на интерниот оглас, во хартиена форма преку 
архивата на ЈП Водовод Охрид да ги достави до одделението за човечки ресурси. 
 
Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат 
дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот. 
Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни 
податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас. 
 
Рокот во кој ќе се изврши избор е 8 дена од истекот на рокот за пријавување. 


