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Address: Kondovo, Saraj, 1000 Skopje;   REPUBLIC NORTH OF MACEDONIA  

Tel.: ++ 389 2 2057270; Tel. / Fax: ++ 389 2 2057271; Web faqe : www.fshi.edu.mk;  e-mail: dekanati @fshi.edu.mk  

Врз основа на член 160 став (3) од Законот за високото образование („Службенвесник на Република 
Северна Македонија„ бр. 82/18),  и член 22 став (1) алинеја 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 
од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија„ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 
114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 
33/15, 72/15, 129/15, 27/2016 , 120/18 и 110/19) Факултетот за исламски науки во Скопје објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС 

За вработување на 1 (eднo) лица на неопределено време и тоа: 

 
1. Библиотекар (1) извршител 

Кандидатите за ова работно место потребно е да ги исполни следниве посебни услови: 
• Завршено високо образование 
• со и без работно искуство  

Паричниот износ на основната нето плата ќе изнесува 23.000 ден. 
 

Кандидатите покрај горенаведените посебни услови, треба да ги исполнуваат и следните општи 
услови: 

• да е државјанин на Република Северна Македонија, 

• 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. 

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за 
конкурирање. 

Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална 
форма или копија заверена кај нотар, и тоа: 

1. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија; 

2. Доказ за општа здравствена способност за работното место – Лекарско уверение; 

3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана на вршење професија, дејност 
или должност; 

4. Уверение/диплома за завршен степен на образование согласно условите во огласот; 

 

Распоред на работно време: работни часови во неделата: 40, работно време од 08:30 до 16:30, 
работни денови: од понеделник до петок. 

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на неопределено време. 

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 5 работни дена, сметано од денот 
на објавувањето на огласот. 

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. 
Пријавите со потребните документи треба да се достават во затворен плик во просториите на Факултетот 
за исламски науки-Скопје, с. Кондово.  За работно место под реден број 1 (еден)." 

Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат. 

 

Контакт тел : + 389 2 2057270 

E mail  : sekretari@fshi.edu.mk                                                                                Факултет за исламски науки - Скиопје 

                                                                               
 


