
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 

 Министерството за финансии врз основа на член 48 став 4 од Законот за административни 
службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 
142/16 и 11/18), член 2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на 
поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната 
селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од 
постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот 
оглас („Службен весник на Република Македонија“ број 11/15 и 35/18) и Правилникот за 
систематизација на работните места во Министерството за финансии број 01-7191/2 од 24.04.2015 
година, број 01-7191/5 од 13.05.2015 година, број 01-7191/7 од 11.06.2015 година, број 01-7191/8 од 
18.06.2015 година, број 01-7191/9 од 24.06.2015 година, број 01-7191/12 од 16.07.2015 година, број 01-
7191/14 од 23.09.2015 година, број 01-7191/16 од 20.10.2015 година, број 01-7191/18 од 23.11.2015 година,  
број 01-496/1 од 13.01.2016 година, број 01-496/4 од 04.08.2016 година, број 01-496/6 од 29.08.2016 
година, број 01-7726/1 од 03.08.2017 година, број 01-6174/1 од 21.05.2018 година, број 01-6174/2 од 
20.06.2018 година и број 01-6174/5 од 05.12.2018 година, објавува 
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2019 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 
 
 Министерството за финансии објавува интерен оглас за унапредување на 87 
административни службеници, на следниве работни места: 
 

1. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика, 
Одделение за Буџет и буџетска политика, Сектор за буџети и фондови....................2 
извршители 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278, 00 денари  
 

2. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за статистички извештаи и анализа, Одделение за 
фискална статистика и анализа, Сектор за трезор………………….1 извршител: 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 
 

3. УПР0101В04000, Ниво В4, Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на 
РМ и единиците на локалната самоуправа, Одделение за следење на наплата на јавните 
приходи, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 21.010,00 денари 

 



 
4. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 

друга документација во трезорски канцеларии – Битола, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................2 извршители; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
5. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 

друга документација во трезорски канцеларии-Велес, Одделение за регионално трезорско 
работење, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 
 

6. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 
друга документација во трезорски канцеларии - Гостивар, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари  
 

7. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 
друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
8. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 

друга документација во трезорски канцеларии - Кичево, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 

9. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 
друга документација во трезорски канцеларии - Куманово, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................2 извршители; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 
 

10. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 
друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп, Одделение за регионално 
трезорско работење, Сектор за трезор....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари  



 
 

11. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и 
друга документација во трезорски канцеларии-Скопје, Одделение за регионално трезорско 
работење, Сектор за трезор....................2 извршители; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 
 

12. УПР0101Б02000, Ниво Б2, Раководител на сектор за управување со средствата од 
инструментот за претпристапна помош – ИПА, Сектор за управување со средствата од 
инструментот за претпристапна помош - ИПА....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 35.878,00 денари 
 

13. УПР0101Б03000, Ниво Б3, Помошник раководител на сектор за управување со средствата од 
инструментот за претпристапна помош – ИПА, Сектор за управување со средствата од 
инструментот за претпристапна помош - ИПА....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 31.342,00 денари 
 

14. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за ефективно функционирање на системите за 
управување и контрола на средствата од ИПА, Одделение за поддршка на Националниот 
координатор за авторизација, Сектор за управување со средствата од инструментот за 
претпристапна помош - ИПА....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
15. УПР0101Б03000, Ниво Б3, Помошник раководител на сектор за наплата на побарувања, 

Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на 
побарувања....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 31.342,00 денари 
 

16. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за следење на наплата на побарувања, Одделение за 
странска помош и наплата на побарувања, Сектор за второстепена управна постапка, 
управни спорови и наплата на побарувања....................2 извршители;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 



 
17. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за архивско работење, Одделение за 

второстепена управна постапка од областа на царините, Сектор за второстепена управна 
постапка, управни спорови и наплата на побарувања....................1 извршители;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
18. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за контрола на квалитетот, Одделение за 

контрола и општи работи, Сектор за централно финансирање и склучување на 
договори....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони наукии управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
19. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за децентрализирано спроведување на проекти 

финансирани од ИПА, Одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори, Сектор за 
централно финансирање и склучување на договори....................2 извршители; 
Вид на образование: економски науки, наука за книжевноста или правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
20. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за следење на програми за договорите за 

услуги/набавки/грантови/твининг, Одделение за следење на програми, Сектор за 
централно финансирање и склучување на договори....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
21. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за следење на имплементацијата на проекти,  

договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи, Одделение за 
следење на програми, Сектор за централно финансирање и склучување на 
договори....................1 извршител; 
Вид на образование: градежништво и водостопанство 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
22. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за следење на програми за договорите за 

услуги/набавки/грантови/твининг, Одделение за следење на програми, Сектор за 
централно финансирање и склучување на договори....................2 извршители; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 
 
 



 
 

23. УПР0101Б03000, Ниво Б3, Помошник раководител на Сектор за финансиски систем, Сектор 
за финансиски систем....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 31.342,00 денари 

 
24. УПР0101В02000, Ниво B2, Виш соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри, 

Одделение за игри на среќа и за забавните игри, Сектор за финансиски систем....................1 
извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
25. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за координација на економски политики и реформи со 

посебен акцент на социјалниот сектор, Одделение за координација на економски политики 
и реформи, Сектор за макроекономска политика....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
26. УПР0101Б03000, Ниво Б3, Помошник раководител на Секторот од областа на управувањето 

со јавниот долг, Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавниот 
долг....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 31.342,00 денари 

 
27. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за спроведување на ИПА проекти, Одделение за ИПА 

и НПАА, Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавниот долг....................1 
извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
28. УПР0101В04000, Ниво В4, Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти, Одделение 

за ИПА и НПАА, Сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавниот 
долг....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 21.010,00 денари 

 



 
 
 
 

29. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за мултилатерална финансиска соработка и други 
развојни мултилатерални финансиски институции, Одделение за мултилатерална 
финансиска соработка, Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со 
јавниот долг....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 
 

30. УПР0101В02000, Ниво B2, Виш соработник за задолжување на носители на јавен долг и 
управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка, Одделение за 
задолжување и инвестирање, Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со 
јавниот долг....................1 извршител 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
31. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за политика на управување со јавниот долг, Одделение 

за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците, Сектор за меѓународни 
финансиски односи  и управување со јавниот долг....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
32. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг, 

Одделение за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците, Сектор за 
меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
 

33. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во 
субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа, Одделение за 
хармонизација на внатрешната ревизија, Сектор за јавна внатрешна финансиска 
контрола....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
 



 
 
 

34. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за хармонизација на финансиското управување, 
Одделение за хармонизација на финансиското управување и контрола, Сектор за јавна 
внатрешна финансиска контрола....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
35. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за хармонизација на финансиската контрола, Одделение 

за хармонизација на финансиското управување и контрола, Сектор за јавна внатрешна 
финансиска контрола....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
36. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за работи непосредно поврзани со заменикот на 

министерот, Одделение за поддршка на министерот, заменикот на министерот и 
државниот секретар, Сектор кабинет на министерот....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, правни науки или образование 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
37. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки 

и судски спорови, Одделение за нормативно-правни и административни работи и судски 
постапки, Сектор за правни  работи....................1 извршител; 
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
38. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт координатор на писарница, Одделение за 

нормативно-правни и административни работи и судски постапки, Сектор за правни  
работи ....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен средно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
39. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за јавни набавки, Одделение за набавки, Сектор 

за правни  работи ....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 
 
 



 
 
 

40. УПР0101В04000, Ниво В4, Помлад соработник за јавни набавки, Одделение за набавки, 
Сектор за правни  работи ....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 21.010,00 денари 

 
41. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за општи работи, Одделение за општи работи, Сектор 

за правни  работи....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
42. УПР0101В04000, Ниво В4, Помлад соработник за општи работи, Одделение за општи работи, 

Сектор за правни  работи....................1 извршител;    
Вид на образование: економски науки, образование или правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 21.010,00 денари 

 
43. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за тековно, техничко и функционално 

одржување на системот за управување со зградата – БМС, Одделение за следење, контрола 
и одржување на имотот на Министерството за финансии, Сектор за правни  
работи....................1 извршител; 
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
44. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за царински систем и царинска политика, Одделение за 

царинска политика, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика....................1 
извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
45. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за царинска политика, Одделение за царинска 

политика, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика....................2 извршители;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
 
 



46.  УПР0101Б04000, Ниво Б4, Раководител на одделение за други јавни приходи и даночна 
постапка, Одделение за други јавни приходи и даночна постапка, Сектор за јавни приходи и 
даночна и царинска политика....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 28.318,00 денари 

 
47. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за други јавни приходи и даночна постапка, Одделение 

за други јавни приходи и даночна постапка, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска 
политика....................2 извршители;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
48. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за други јавни приходи и даночна постапка, 

Одделение за други јавни приходи и даночна постапка, Сектор за јавни приходи и даночна и 
царинска политика....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
49. УПР0101Б04000, Ниво Б4, Раководител на одделение за политика од областа на акцизите, 

Одделение за политика од областа на акцизите, Сектор за јавни приходи и даночна и 
царинска политика....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 28.318,00 денари 

 
50. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за политика од областа на акцизите, Одделение за 

политика од областа на акцизите, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска 
политика....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари  
 

51. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за политика од областа на акцизите, Одделение за 
политика од областа на акцизите, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска 
политика....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 
 



 
 

52. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш Соработник за политика од областа на акцизите, Одделение 
за политика од областа на акцизите, Сектор за јавни приходи и даночна и царинска 
политика....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, правни науки или јавна управа и администрација 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 
 

53. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за даночна политика од областа на директните 
даноци, Одделение за даночна политика од областа на директните даноци, Сектор за јавни 
приходи и даночна и царинска политика....................2 извршители; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 
 

54. УПР0101В02000, Ниво В2, Виш соработник за индиректни даноци, Одделение за даночна 
политика од областа на индиректните даноци, Сектор за јавни приходи и даночна и 
царинска политика....................1 извршител; 
Вид на образование: економски науки, организациони науки и управување (менаџмент) или 
правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 
55. УПР0101В04000, Ниво В4, Помлад соработник за ex-ante финансиска контрола, Одделение 

за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки или организациони науки и управување (менаџмент) 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 21.010,00 денари 

 
56. УПР0101Б04000, Ниво Б4, Раководител на одделение за координација на борба против 

измама на ЕУ средствата (АФКОС), Одделение за координација на борба против измама на 
ЕУ средствата (АФКОС), Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и 
координација на борба против измама на ЕУ средствата....................1 извршител;  
Вид на образование: економски науки или правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 28.318,00 денари 
 

57. Ниво В2, Виш соработник - Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од 
јавен сектор на локално ниво, Одделение за финансиска инспекција на субјектите на 
централно и на локално ниво, Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и 
координација на борба против измама на ЕУ средствата....................1 извршител;  
Вид на образование: најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од 
областа на економските или правните науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 23.278,00 денари 

 



58. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко 
работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Велес, Сектор за 
управна постапка, Управа за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
59. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Гази Баба, Сектор за управна постапка, Управа за 
имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
60. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Гевгелија, Сектор за управна постапка, Управа за 
имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
61. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко 

работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гостивар, Сектор за 
управна постапка, Управа за имотно правни работи....................1 извршител;   
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
62. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Карпош, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
63. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Кисела Вода, Сектор за управна постапка, Управа за 
имотно правни работи....................2 извршители;   
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
64. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко 

работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кисела Вода, Сектор за 
управна постапка,  Управа за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 



65. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 
за првостепена управна постапка – Кичево, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
66.  УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Кратово, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
67. УПР0101В03000, Ниво В3, Соработник за првостепена управна постапка, Подрачно 

одделение за првостепена управна постапка – Кратово, Сектор за управна постапка, Управа 
за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 22.522,00 денари 

 
68. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Куманово, Сектор за управна постапка, Управа за 
имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
69. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за  канцелариско, архивско и благајничко 

работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Куманово, Сектор за 
управна постапка, Управа за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
70. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Охрид, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
71. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Ресен, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 



 
 
 
 

72. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко 
работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Ресен, Сектор за 
управна постапка, Управа за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
73. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Центар, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
74. УПР0101В01000, Ниво В1, Советник за првостепена управна постапка, Подрачно одделение 

за првостепена управна постапка – Чаир, Сектор за управна постапка, Управа за имотно 
правни работи....................2 извршители;  
Вид на образование: правни науки 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 25.042,00 денари 

 
75. УПР0101Г01000, Ниво Г1, Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко 

работење, Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Чаир, Сектор за управна 
постапка, Управа за имотно правни работи....................1 извршител;  
Вид на образование: IV степен гимназија или стручно образование или VI степен 
Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата 
за  ниво: 15.718,00 денари 

 
 
 

 
              Сите кандидати треба да ги исполнуваат следните 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.  
 
 
 
 
 



 
 

   I. Кандидатите за раководни административни службеници од категоријата Б потребно е да 
ги исполнуваат следните: 

    1. Посебни услови:  

 Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според Македонската 
рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 
степен;  

 работно искуство, и тоа:  
- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две 
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години 
работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во 
приватен сектор; 
- за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои 

најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години 
работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место 
во приватен сектор; 

 да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,  
 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. 

 
2. Општи работни комепетенции на напредно ниво: 
 

 решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 
 учење и развој;  
 комуникација;  
 остварување резултати; 
 работење со други/тимска работа;  
 стратешка свест;  
 ориентираност кон странките/засегнати страни;  
 раководење и 
 финансиско управување. 

 

3. Посебни работни компетенции: 

 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски),  

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и  
 потврда за положен испит за административно управување. 
 

 

 



 

 

   II. Кандидатите за стручните административни службеници од категоријата В потребно е да 
ги исполнуваат следните: 

    1. Посебни услови:  

 Стручни квалификации, и тоа:  
- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 
и  

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

 работно искуство, и тоа:  
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една година работно искуство во струката или  
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката; 

 да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,  
 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. 
 
 

2. Општи работни комепетенции на средно ниво: 
 

 решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  
 учење и развој;  
 комуникација;  
 остварување резултати;  
 работење со други/тимска работа;  
 стратешка свест;  
 ориентираност кон клиенти/засегнати страни и  
 финансиско управување. 

 
 
3. Посебни работни компетенции: 

 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски) и 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 
 
 
 
 
 
 



 
 

  III. Кандидатите за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г 
потребно е да ги исполнуваат следните: 

 
1. Посебни услови  

 
 ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или 
најмалку вишо или средно образование.  

 работно искуство, и тоа:  
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката; 

 да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,  
 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. 
 

2.  Потреби општи работни комепетенции на основно ниво: 
 учење и развој;  
 комуникација;  
 остварување резултати;  
 работење со други/тимска работа;  
 ориентираност кон странките/засегнати страни; и  
 финансиско управување. 

 
 

3. Посебни работни компетенции: 

 активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 
(англиски, француски, германски) и 

 активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 
 
 

Распоред на работно време:  

 Работни денови: понеделник - петок 
 Работни часови: дневно 8 часа 
 Работни часови: неделно 40 часа  
 Работно време: од 07-30 до 08-30 часот доѓање и од 15-30 до 16-30 часот заминување 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Заинтересираните административни службеници поднесуваат писмено пополнета пријава 
и докази за податоците содржани во пријавата, преку писарницата на Министерството за 
финансии до организационата единица за управување со човечки ресурси, како и на службената 
електронска адреса на организационата единица за управување со човечки ресурси 
interen.oglas@finance.gov.mk, најдоцна до рокот утврден во овој оглас. 

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна 
постапка. 

Потребната документација да се достави во затворен коверт на следнава адреса: 
 

Министерство за финансии 
ул. „Даме Груев“ бр. 12, 1000 Скопје  

(со назнака „интерен оглас за унапредување“) 
 

Рокот за пријавување на огласот е пет (5) дена од денот на објавување на огласот. 
 
 
 
 

Лица за контакт: 
Верица Стоилова - тел. 02/ 3255 619; verica.stoilova@finance.gov.mk 
Александра Лулкоска - тел. 02/ 3255 760; aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk 


