
Vrz osnova na ~len  22  i ~len  23  od Zаконот за работни односи ( Sl. vesnik na RM 
br.74/2015) , ~len 9 stav 1 od Zakonot za nastavnici i stru~ni sorabotnici vo osnovnite i sredni 

u~ili{ta  ( Sl, vesnik na RSM br.161/2019), Согласност од Министерството за образование и наука 

бр.12-7116//2од 06.11.2020 direktorot na OOU„Дебрца“ с.Белчишта raspi{uva  

 
 

ЈАВЕН  OGLАS 
Za popolnuvawe na  rabotnи mestа na opredeleno rabotno vreme za u~ebna  2020/2021 godina 

 
1. ООУ„Дебрца“ с.Белчишта има потреба од вработување на следниот наставен кадар:  

1.1. ОБН0302К03001 Нastavnik po fizi~ko и здравствено  obrazovanie  so 15 (петнаесет) 

nastavni ~asа седмично на македонски наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 godina - 
еден извршител 

1.2. ОБН0302К03001 Нastavnik po fizi~ko и здравствено  obrazovanie  so 15 (петнаесет) 

nastavni ~asа седмично на македонски наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 godina - 
еден извршител 

1.3. ОБН0302К03001 Нastavnik po fizi~ko и здравствено  obrazovanie  so 3 (три) nastavni 

~asа седмично на албански наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 godina - еден 

извршител 

1.4. ОБН0302К03001 Наставник по одделенска настава на определено полно работно време, 

но не подоцна од 31.08.2021 година на македонски наставен јазик - еден извршител 

1.5. ОБН0302К03001 Наставник по англиски јазик на определено неполно работно време 3 

(три) наставни часа седмично на албански наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 година - 
еден извршител  

1.6. ОБН0302К03001 Наставник по одделенска настава на определено полно работно време, 

но не подоцна од 31.08.2021 година на албански наставен јазик - еден извршител 

1.7. ОБН0302К03001 Наставник по француски јазик на определено неполно работно време 16 

(шеснаесет) наставни часа седмично на македнски наставен јазик, но не подоцна од 

31.08.2021 година- еден извршител 

1.8. ОБН0302К03001 Наставник по природни науки на определено неполно работно време 14 

(четиринаесет) наставни часа седмично на македнски наставен јазик, но не подоцна од 

31.08.2021 година - еден извршител 

1.9. ОБН0302К03001 Наставник по музичко образование на определено неполно работно 

време 16 (шестнаесет) наставни часа седмично на македонски наставен јазик, но не подоцна 

од 31.08.2021 година - еден извршител 

1.10. ОБН0302К03001 Наставник по училишен хор на определено неполно работно 

време 3 (три) наставни часа седмично на македонски наставен јазик, но не подоцна од 

31.08.2021 година - еден извршител 

1.11. ОБН0302К03001 Наставник po fizi~ko и здравствено  obrazovanie  so 15 

(петнаесет) nastavni ~asа седмично на македонски наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 

godina - еден извршител 

1.12. ОБН0302К03001 Наставник по изборен спорт со 4 (четири) наставни часа 

седмично на македонски наставен јазик но не подоцна од 31.08.2021 godina - еден извршител 

1.13. ОБН0302К03001 Наставник по одделенска настава на определено полно работно 

време за замена на директор - еден извршител 

1.14. ОБН0302К03001 Наставник по одделенска настава на определено полно работно 

време, но не подоцна од 31.08.2021 година на македонски наставен јазик - еден извршител. 

 

2. Секој кандидат треба да ги исполнува општите услови: 

- Да е државјанин на Република Северна Македонија 
- Активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо 

- Да е полнолетен 

- Да има општа здравствена способност за работното место и  

- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, 

дејност или должност 



3. Кандидатите кои ќе се пријават за ова работно место треба да ги исполнуваат посебните 

услови утврдени во член 3 став 1 од Законот за наставници и стручните соработници во 

основните и средните училишта  (Сл. Весник на РСМ бр.161/2019) и условите утврдени во 

Правилникот за систематизација на работните места во училиштето согласно Нормативот за 

наставен кадар за основно образование. 

4. За горенаведените работни места работното време изнесува пет работни дена во неделата 

(од понеделник до петок) со почеток во 7 часот и 30 минути. Распоредот на работното време 

се врши согласно утврдениот распоред на часови на учениците.  

5. Плата за работните места дадени во огласот под реден број 1.1.; 1.2. и 1.11. изнесува 27,705.00 

денари во бруто износ, работните места 1.4; 1.6; 1.13; и 1.14. изнесува 36,942.00 денари во 

бруто износ, работните места 1.3; 1.5 и 1.10.  изнесува 5,457.00 денари во бруто износ, 
работните места 1.7. и 1.9. изнесува 29,594.00 денари во бруто износ, работно место 1.8. 

изнесува 25.816.00 денари во бруто износ, и работно место 1.12. изнесува 7,346.00 денари во 

бруто износ. 
6. Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава. 

Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во училиштето или на веб 

страната www.oudebrca.com  

Со пријавата кандидатите треба да приложат: 

- Кратка биографија 

- Извод од матична книга на родени или венчани (извод од матична книга на венчани се 

доставува доколку презимето на дипломата се разликува од сегашното презиме на 

кандидатот) оригинал или копија заверена на нотар 

- Доказ за завршено образование (диплома оригинал или копија заверена на нотар) 

- Уверение за државјанство на Република С. Македонија (оригинал или копија заверена на 

нотар) 

- Доказ дека не му е изречена казна за забрана за вршење на професија, дејност или 

должност (оригинал или копија заверена на нотар) 

- Уверение за положен стручен испит (доколку кандидатот го има положено -оригинал 

или копија заверена на нотар) 

7.Пријавите заедно со прилозите се доставуваат лично во училиштето или по пошта на 

адреса ООУ „Дебрца“с.Белчишта Општина Дебрца.  

Контакт тел: 046-286-003,  e-mail: oudebrca@yahoo.com 
8.Огласот е отворен три работни дена сметано од денот на објавувањето. 

9.Ненавремените, нецелосни и неуредно пополнети пријави нема да бидат предмет на 

разгледување од страна на комисијата за спроведување на постапка за вработување. 

10. Мислење до директорот, за избор на кандидати по овој оглас ќе даде училишниот одбор, 

а конечна одлука за избор ќе донесе директорот на училиштето  во законски предвидениот рок.  
 

 
  

ООУ„Дебрца“ с.Белчишта 

Директор  
Билјана Славевска 

 
         


