
 Врз основа на член 20-г и член 21 став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор 
(Сл. весник на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и Сл. весник на РСМ бр. 143/19), член 
22 од Законот за  работни односи, член 11 од Законот за измени и дополнувања на Законот  за 
јавни претпријатија , член 3 и 7 од Колективниот договор за уредување на правата, обврските и 
одговорностите на работниците во ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, Правилникот за формата и 
содржината на јавниот оглас за вработување бр. 01-9368/4 од 09.12.2016 год. а во својство 
директор на претпријатието го објавувам следниот: 

ОГЛАС бр. 4/2022 година  

за вработување на неопределено работно време на даватели на јавни услуги и помошно - 
технички лица 

 

 1. ЈПКД“Комуналец“ - Струмица, има потреба од вработување на даватели на услуги и 
помошно-технички лица на неопределено работно време за  следните работни места: 

1. 1 Red. Br. 54  KDR 04 02 A03 003 –  Redar -   (Odd. za obezbeduvawe  na objekti – Sektor za    
op{ti raboti)    – 3  izvr{iteli; 
1.2 Red. Br. 53  KDR 04 02 A02 005  – ^uvar  na objekt – (Odd. za obezbeduvawe  na objekti – 

Sektor za op{ti raboti)    – 2  izvr{iteli; 
1.3 Red. Br.. 149 KDR 03 05 V01 012 – Rabotnik zidar –(Oddelenie izgradba – Sektor 

vodovod и kanalizacija) – 2 izvr{iteli;   
1.4 Red. Br. 128 KDR 03 05 V01 004  – Vodoinstalater  (Odd.  vodovod – Sektor vodovod i  
kanalizacija)  – 3  izvr{iteli; 
1.5 Red. Br. 132  KDR 04 05 A01 002 – Magacioner  (Odd. vodovod – Sektor vodovod I 

kanalizacija) – 1 izvr{itel; 
1.6 Red. Br. 137  KDR 03 05 V01 013 – Odr`uva~ na kanalizaciona mre`a  (Odd. kanalizacija 

– Sektor vodovod i  kanalizacija) – 2  izvr{iteli; 
1.7 Red. Br. 166 KDR 03  05  V02 031  – Op{t rabotnik (Odd.za ruralni naseleni mesta – 
Sektor vodovod i  kanalizacija) – 2  izvr{iteli; 
1.8 Red. Br. 187  KDR 03 05  B04  011 – Magacioner vo prira~en magazin (Odd. komunalna 

higiena – Sektor komunalna higiena i upravuvawe i  odr`uvawe na grobi{ta) – 1 
izvr{itel; 

1.9 Red. Br. 173  KDR 03  05 B02  065 – Laborant  (Odd. f-ka za voda – Sektor vodovod I 
kanalizacija) – 1 izvr{itel; 
1.10. Red. Br. 197  KDR 03 05 V02  031  – Op{t rabotnik  (Odd. upravuvawe i  odr`uvawe na 
grobi{ta – Sektor komunalna higiena i  upravuvawe i  odr`uvawe na grobi{ta ) – 4  
izvr{iteli ; 
1.11 Red. Br. 209  KDR 04 01 A03 018 –  Odr`uva~ na Pazar  (Odd. Pazari – Sektor  
upravuvawe i  odr`uvawe na javno zelenilo i  pazari) – 2  izvr{iteli;  
1.12 Ред. бр. 214  КДР 04  01  A02  001 – KV avtomehani~ar  (Одд. Odr`uvawe – Sektor 

Mehanizacija ) – 1 извршител 
1.13 Red. Br. 217  KDR 04  01 A02 004  – KV avtobravar - (Одд. Odr`uvawe – Sektor 

Mehanizacija  ) –   2  извршителi  

1.14.Red.br. 225  KDR 04 03  A02   003  – Voza~ na lesno patni~ko vozilo  (Odd.  Dispe~erski 

centar – Sektor Мehanizacija ) – 1 izvr{itel; 

                                                                                                                                                                                                                                          

 2. Работниот  однос се заснова на неопределено работно време. 

 3. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови за сите работни места: 

- да е државјанин на Република Македонија; 



- активно да го користи македонскиот јазик; 

- да има општа здравствена способност за работното место; 

- со правосилна судска одлука да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, 
дејност или должност. 

 4. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните послебни услови; 

4.1. Ред бр.  54 KDR 04 02 A03 003 – Reдар (Odd. bezbednost na objekti) 

- Вид нa oбразование  - основно; 

- Со или без работно искуство во струката ; 

-  Паричен износ на плата – 18.043,00 денари. 

4.2. Ред. бр. . 53  KDR 04 02 A02 005  – ^uvar  na objekt – (Odd. za obezbeduvawe  na objekti – 
Sektor za op{ti raboti) 

- Вид на образование – Средно, 

- Најмалку една година  работно искуство во струката, 

- Паричен износ  на плата – 18.920,00 денари.) 

4.3. Ред. бр. 149 KDR 03 05 V01 012 – Rabotnik zidar –(Oddelenie izgradba – Sektor 
vodovod и kanalizacija 
 
 - Вид na oбразование  - основно; 

- Најмалку една година  работно искуство во струката ; 

-  Паричен износ на плата – 18.920,00 денари 

4.4. Ред. бр. 128 KDR 03 05 V01 004  – Vodoinstalater  (Odd.  vodovod – Sektor vodovod i  
kanalizacija) 
 
- Вид на образование - основно; 

-  Најмалку една година  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 18.920,00 денари. 

4.5. Ред. бр. 132  KDR 04 05 A01 002 – Magacioner  (Odd. vodovod – Sektor vodovod I 
kanalizacija)   

- Вид на образование - средно; 

 - Најмалку две години работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 21.906,00 денари. 

4.6. Ред. бр. 137  KDR 03 05 V01 013 – Odr`uva~ na kanalizaciona mre`a  (Odd. kanalizacija 
– Sektor vodovod i  kanalizacija  
 

- Вид на образование - основно; 



- Најмалку една година  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата - 18.920,00 денари. 

4.7. Ред. бр. 166 KDR 03  05  V02 031  – Op{t rabotnik (Odd.za ruralni naseleni mesta – 
Sektor vodovod i  kanalizacija 

- Вид на образование - основно; 

- Со или без работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 18.043,00 денари. 

4.8 . Ред.бр. 187  KDR 03 05  B04  011 – Magacioner vo prira~en magazin (Odd. komunalna 
higiena – Sektor komunalna higiena i upravuvawe i  odr`uvawe na grobi{ta) 

- Вид на образование - Средно; 

- Со или без работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 19.799,00 денари. 

4.9. Ред. бр. 173  KDR 03  05 B02  065 – Laborant  (Odd. f-ka za voda – Sektor vodovod I 
kanalizacija) 
 
- Вид на образование – Средно  (хемија, земјоделство, здравство); 

- Најмалку две години  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 22.433,00 денари. 

4.10. Ред. бр. 197  KDR 03 05 V02  031  – Op{t rabotnik  (Odd. upravuvawe i  odr`uvawe na 
grobi{ta – Sektor komunalna higiena i  upravuvawe i  odr`uvawe na grobi{ta ) 
 
 - Вид на образование – основно; 

- Со или без работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 18.043,00 денари.    

4.11. Ред. бр. . 209  KDR 04 01 A03 018 –  Odr`uva~ na Pazar  (Odd. Pazari – Sektor  
upravuvawe i  odr`uvawe na javno zelenilo i  pazari) 

- Вид на образование – основно ; 

-Со или без  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата -18.043 ,00 денари. 

4.12. Ред. бр. 214  КДР 04  01  A02  001 – KV avtomehani~ar  (Одд. Odr`uvawe – Sektor 
Mehanizacija ) 

- Вид на образование – средно; 

- Најмалку една година работно искуство во струката. 

- Паричен износ  на плата – 18.920,00 денари. 

 



4.13. Ред. бр. Red. Br. 217  KDR 04  01 A02 004  – KV avtobravar - (Одд. Odr`uvawe – Sektoр 
Mehanizacija  ) 

- Вид на образование –Средно 

- најмалку една   година  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 18.920 ,00 денари. 

4.14. Ред. бр. 225  KDR 04 03  A02   003  – Voza~ na lesno patni~ko vozilo  (Odd.  
Dispe~erski centar – Sektor Мehanizacija ) 

- Вид на образование –Средно 

- најмалку една   година  работно искуство во струката; 

- Паричен износ на плата – 18.920 ,00 денари. 

 5. Дневното и неделното работно време ќе се организира зависно од програмата за 
работа на работодавачот , а во рамките на 40 часовното неделно работно време. 

 6. Кандидатите за вработување се пријавуваат на огласот преку пополнување на 
пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работните места. 

 7. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат од архивата на 
претпријатието. 

 8. Пополнетите пријави заедно со прилозите кандидатите можат да ги достават 
личново архивата на ЈПКД“Комуналец“ - Струмицаили по пошта на адреса: 

- ЈПКД“Комуналец“ - Струмица , ул.“Климент Oхридски“ бр. 35 б- Струмица, тел. за контакт: 034 
346-341, лице за контакт Јасминка Ѓорѓиева, “Одд. за управување со човечки ресурски“. 

 9. Заинтересираните кандидати покрај Пријавата задолжително треба да ги достават 
следните документи: 

- кратка биографија; 

- доказ за завршено образование; 

- уверение за државјанство; 

- потврда/доказ за работно искуство; 

- доказ дека не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност; 

- доказ за општа здравствена способност за работното место; 

 10. Огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето во дневните весници и 
на интернет страната на претпријатието. 

 11. Ненавремената , нецелосната и неуредно пополнетата пријава и документација 
нема да бидат предмет на разгледување. 

                                                                                                 ЈПКД“Комуналец“ - Струмица 

 


