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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CF.KTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРхивскИ БРОЈ: 	04-9138/78  

врз основа на член 23 став 4 од 3аконот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010,  
124/2010 ,  47/2011,  11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015,  33/2015, 72/2015,  129/2015,  27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министе рот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за административни работи, Одделение за органско производство - Сектор за 

земјоделство 

1. 3а работното место Самостоен референт за административни работи, Одделение за 
органско производство - Сектор за земјоделство при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот МИРЈАНА :10вАНОвСКА. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2  OR  06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број  03/2019  објавен на  10.09.2019  година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 38  OR  огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23:09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавувањë на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ROCTABEHO R0:  
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
-Агенција за вработување 

Министерство за земјиделствв, 
шумарствв и ввдnстопапствв иа 
Република Северна МакедиЕи і ја 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОЛ ЗА ЧОВFЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/77 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр.  62/2005,  
106/2008,161/2008,114/2009, 130/2009,149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010,  47/2011,11/г01г, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015,  72/2015,  129/2015,  
27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 

за административни работи; Одделение за единствен регистер на земјоделски 
стопанства - Сектор за анализа на земјоделска  non итика  

1. 3а работното место Самостоен референт за административни работи, Одделение за 
единствен регистер на земјоделски стопанства - Сектор за анализа на земјоделска политика 
при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот 
КАТЕРИНА ЃОРЃЕСКА. 
2. Оваа одлука влеryва во  cuna  со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен  ornac  број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Koxa  за работното место број 37 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство; 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостипанство на 
Република северна Македонија 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА. ЧОВЕЧI<И РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 

АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/76 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр.  62/2005,  
106/2008,161/2008,114/2009,130/2009,149/2009, 50/2010,52/2010,124/2010,47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за административно-технички работи, Одделение за наука, истражување и 

советодавни услуги - Сектор за рурален развој 

1. За работното место Самостоен референт за административно-технички работи, 
Одделение за наука, истражување и советодавни услуги - Сектор за рурален развој при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот СА1-6А 
ДУРАКОВА-ГАНЧЕВА. 
2. Оваа одлука влеryва во  cuna  со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана  co  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 36  o'  огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09:2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе ryжба пред Управен суд  BC  рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството зë земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси ' 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
РелуGлика северна Македонија 
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Република Севериа Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРхивски БРО Ј : 	04-9138/75  

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр.  62/2005,  
106/2008,161/2008,114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010,124/2010,47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0ДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за административно работи; Одделение за Национална Ген Банка и ГМО - Сектор за 

признавање, одобрување и заштита на Сорти — Управа за Семе и саден материјал 

1. За работното место Самостоен референт за административно работи, Одделение за 
Национална Ген Банка и ГМО - Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти — 
Управа за Семе и саден материјал при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство се избира кандидатот БИЉАНА СИМОНОвА. 
2. Оваа одлука влегува  80  Сила  Co  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за Спроведување на процесот на Селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/~019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број, 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 35 од огласот спроведе Селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на Селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е Содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на вëб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделствп, 
шумарство и водпстопанство на 
Република Северна Македпнија 
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Релублика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/74 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008,114/2009,130/2009,149/2009,  50/2010, 52/2010,1г4/г010, 47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  20/2015,  33/2015,  72/2015,  129/2015,  
27/2016, 120/2018  и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт за 
стручно административни работи„одделение за административно техничка поддршка - Сектор 

за испитување на семе, саден материјал, сортна чистота - Државна фитосанитарна 
пабораторија 

1.За работното место Самостоен референт за стручно административни работи, одделение 
за административно техничка поддршка - Сектор за испитување на семе; саден материјал, 
сортна чистота — Државна фитосанитарна лаборатОрија при Министерствот0 за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатотЖАКЛИНА СТЕФАНОВА. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 гОдина донесено од министерот за 
земјОделство, шумарство и водостопанство no  Јавниот оглас за вработување на определен0 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 34 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција одЈавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
BC KOJ e  содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделств0, 
шумарство и в0достопанство изврши избор како  BC  диспозитивОт на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд  BC  рок од 

30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостиианство на 
Република Северна Македонија 

1 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗП ЧОВЕЧКИ РF.СУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/73 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008,114/2009,130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010, 124/2010,  47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015,129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0ДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 

за стручно административни работи; ПЕ Росоман - Сектор за организација и 
координација на подрачни единици 

1.3а работното место Самостоен референтза стручно административни работи, ПЕ Росоман 
- Сектор за организација и координација на подрачни единици при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот АЛЕКСАНДРА 
СТЕФАНОСКИ. 
2. Оваа одлука влегува во  cuna со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no јавен ornac број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство no Јавниот оглас за вработување на определ ~ но 

време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Koxa за работното место број 33 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за 'спроведуваwе на процесот на селекција на кандидати за засновањѓ на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 годмна 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделств0 ;  
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- сектор за човечки ресурси 
- сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Репу6лика северна Македонија 

1 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

С .F..KTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/72 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Рм„ бр.  62/2005,  
106/2008,161/2008,114/2009,130/2009,149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010,  47/2011,11/z01z, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0  д  Л У K A 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 

за стручно административни работи, ПЕ Неготино - Сектор за организација и 
координација на подрачни единици 

1. 3а работното место Самостоен референт за стручно адм_инистративни работи, ПЕ 
Неготино - Сектор за организација и координација на падрачни единици  npu  
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот 
ТАТЈАНА ИЛИЕВСКА. 
2. Оваа одлука влеryва  BC cuna co денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no јавен оглас број 03/2019 
формирана cc Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство no Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 године BC дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 32 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за еработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 еРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднëсе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
-Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарстдо и водостоланство  ira  
Република северна македонија 

1 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/71 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008, 114/2009, 130/2009,149/2009,  50/2010, 52/2010,124/2010, 47/2011,11/201г, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за стручно административни работи, ПЕ босилово - Сектор за организација и 

координација на подрачни единици 

1. За работното место Самостоен референт за стручно административни работи, ПЕ 
Босилово - Сектор за организација и координација на подрачни единици при 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанств'о се избира кандидатот 
АНТОНИО ДИНЕСКИ. 
2. Оваа одлука влеryва  80 cuna  со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време  no  31.12.2019 година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формиргна со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 31  on  огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за`спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46  on  23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство,. 
шумарство и водостопанство изврши избор како  80  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО сРЕДСТВ0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
-Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Репу6лика северна Македонија 

1 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР 3А  ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09.  2019  година 
АРхивски БРО Ј : 	04-9138/70  

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 114/2009, 130/2009,  149/2009,  50/2010, 52/2010,  
124/2010, 47/2011, 11/2012,  39/2012, 13/2013,  25/2013, 170/2013,  187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и  110/2019)  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУкА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 

за лозарство, одделение за лозарство и лозов катастар - Сектор за лозарство, 
винарство и овоштарство 

1. 3а работното место Самостоен референт за лозарство, одделение за лозарство и лозов 
катастар - Сектор за лозарство, винарство и овоштарство при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот 30РИЦА БОШкОВСКА. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јѓвен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 годима донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
коха за работното место број 30 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство; 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВНО СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство на 
Република Северна Македонија 

1 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕК'ГОЛ ЗА ЧОВЕцКИ ЛЕСУЛСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/69 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008,114/2009, 130/2009,149/2009,  50/2010,  52/2010,124/2010,47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015,  72/2015,  129/2015,  
27/2016, 120/2018  и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за административни работи, Одделение за маркетинг на земјоделски производи - 

Сектор за маркетиг и квалитет на земјоделски производи 

1. 3а работното место Самостоен референт за административни работи, Одделение за 
маркетинг на земјоделски производи - Сектор за маркетиг и квалитет на земјоделски 

производи при Миниетерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира 
кандидатот МИЧО ТОДОРОВ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број  03/2019  
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јгвниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 29 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција одЈавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09 2019 година 
BC K0J e  содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како  BC  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанстдо на 
Република Северна македонија 

1 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
цryмарство и водостопанство 

CF..KTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСцРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/68 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр.  62/2005,  
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010,  47/г011,11/г01г, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016, 120/2018  и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0ДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за информативно-документациони работи, Одделение за следење на извршување на 

прекршоците - Сектор за прекршоци 

1. За работното место Самостоен референт за информативно-документациони работи, 
Одделение за следење на извршување на прекршоците - Сектор за прекршоци при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот 
МАРИЈА КОВАЧОВСКА. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 28 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати; врз основа на што министерот за земјоделетвb, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВНО СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство: 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Релублика Северна Македонија 

1 



Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР 3f1 ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/67 

Врз основа на член  23  став 4 од 3аконот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010,  
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018  и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0ДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Самостоен референт 
за административни работи, Одделение за управни постапки - Сектор за нормативно- 

правни работи 

1.3а работното место Самостоен референт за административни работи, Одделение за 

управни постапки - Сектор за нормативно-правни работи при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот ГАБРИЕЛА СПИРОВСКА. 
2. Оваа одлука влегува  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до  31.12.2019  година  no  јавен оглас број  03/2019  
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  80  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 27 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од  23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати; врз основа на што министерот за земјоделство 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на минист саза земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерство за земјоделстдо, 
шумарство и водостопанство на 
Република Северма Македонија 

Ул. „Аминта Трети" бр. 2, Скопје 
Република Северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.n'k  '4 МКд  

мгс ЕN воvотѕои 

     



РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

с1-. Ктот> зл цоrзr цки РЕ сУРси 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/66 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008,114/2009, 130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010, 124/2010,  47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 
27/2016, 120/2018  и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Референт за семе, саден 
материјал и сортна чистота, Одделение за испитување на семе, саден материјал, сортна 
чистота - Сектор за испитување на семе, саден материјал; сортна чистота — Државна 

фитосанитарна лабораторија 

1, 3а работното место Референт за семе, саден материјал и сортна чистота, Одделение за 
испитување на семе, саден материјал, сортна чистота - Сектор за испитување на семе, саден 
материјал, сортна чистота — Државна фитосанитарна лабораторија при Министерствота за 
земјодëлство,шумарство и водостопанство се избира кандидатотЈАДРАНКА ДАНЧЕВА. 
2. Оваа одлука влегува  BC cuna  со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати-за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас ,број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  BC  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 26 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од  JaBeH ornac  

за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 

BC KCJ e  содржана ранг листа на кандидати,  B3  основа на што министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство изврши избор како  BC  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА  flPABHO  СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба прëд Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 

- сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
министерство за земјоделстви, 
шумкрство  H  водостопанство на 
Република северна макединија 

Ул. „Аминта Трети" бр. 2, скопје 
Република северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  

ИМЅС ЕИ 1ЅО 9001:101.'• 



Ул. „Аминта трети" бр. 2, G<опје 
Република северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  

Република северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕК'hOP 3А ЧОВЕЧКИ РF.СУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/65 

Врз основа на член 23 став 4 од 3аконот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 130/2009, 149/2009 , 50/2010, 52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013,  170/2013, 187/2013, 113/2014 , 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Референт за 
административни работи ПЕ Кисела Вода - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1.3а работното место Референт за административни работи, ПЕ Кисела Вода - Сектор за 
организација и координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот ДИЈАНА ТАСЕСКИ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  cc  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 25 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за çпроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено ереме изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО сРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерст_ѕато• за.,земјоделство, шумарство и 
водостопанство.  

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопаиство на 
Република северна Македонија 

1 
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Ул. „Аминта трети" бр.°ѓ? 
Република Северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  
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РелУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CFKTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
а,Рхивски БРО Ј : 	04-9138/64  

врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009,  149/2009, 50/2010,  52/2010,  
124/2010, 47/2011,  11/2012,  39/2012,  13/2013,  25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУкА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место виш референт за 

стручно административни работи, Шумско полициска станица Неготино - Сектор за 
шумска  non иција  

1. За работното место виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Неготино - Сектор за шумска полиција  npu  Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатОт КИРИЛ ПАНТАЗИЕв. 
2. Оваа одлука влегува во  cuna co  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до  31.12.2019  година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 гОдина дОнесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година BC  дневните весници Слободен Печат и 
коха за работното место број 23 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен односна определено време изготви Записник од извршена селекција одЈавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
BC  кој  e  содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и вОдОстопанство изврши избор как0 во диспозитивОт на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од оЕавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република северна 1Иакедонија 

1 



Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВF,ЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/63 

Врз основа на член 23 став 4 од 3аконот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009 ,  149/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010,  47/2011,  11/2012,  39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013,  113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 
стручно административни работи, Шумско полициска станица Гевгелија - Сектор за 

шумска полиција 

1. За работното место Виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Гевгелија - Сектор за шумска полиција при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатотАДЕМ МЕ Џ ИТИ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 21 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однОс на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа`Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерство за земјоделство, 
шумарстдо  H  водостопанство на 
Репуfiлика Северна македонија 

Ул. „Аминта трети" бр. 2, Скопје 
Република Северна Македонија 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР 3А  ЧОВЕцКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/62 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013,  25/2013, 170/2013,  187/2013, 113/2014,  20/2015,  33/2015,  72/2015,  129/2015,  
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 

стручно административни работи, Шумско полициска станица Демир Хисар - Сектор 
за шумска полиција 

1. За работното место Виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Демир Хисар - Сектор за шумска полиција при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  ce  избира кандидатот МЕТОДИЈА 
СТЕФАНОСКИ. 
2. Оваа одлука влегува  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на-селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  co  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  80  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 18 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе ryжба пред Управен суд во рок од 
30 дена од оЕавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 

- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
министерство за земјоделство, 
шумарство и водостипанство на 
Републикв севернв македонија 

Ул. „Аминта Трети" fip. 2, скопје 
Република северна Македонија 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CFKTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/61 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009,  149/2009,  50/2010,  52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012,  13/2013, 25/2013,  170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  27/2016,  120/2018 и  110/2019)  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 
стручно административни работи, ПЕ Кисела Вода - Сектор за организација и 

координација на подрачни единици 

1.За работното место Виш референт за стручно административни работи, ПЕ Кисела Вода - 
Сектор за организација и координација на подрачни единици при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатотАНТОНИ0 ЛЕШОСКИ. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана,со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  BC  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 17 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како  BC  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанствn на 
Република северна Македонија 
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Релублика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОЛ ЗА ЧОВЕцКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/60 

Врз основа на член 23 став 4 од 3аконот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010,  
124/2010,  47/2011,  11/2012, 39/2012,  13/2013,  25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015,  33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019 )  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0  д  Л У K A  
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 

буџ ет, Одделение за одгледување на шуми и пошумување 
- Сектор за шумарство и ловство 

1. За работното место Виш референт за буџет, Одделение за одгледување на шуми и 
пошумување - Сектор за шумарство и ловство при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот РАМИЗА СЕФЕРИ. 
2. Оваа одлука влеryва  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавëн на 10.09.2019 година  80  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 16 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/47 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство; 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднëсе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република Северна Македонија 

1 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/59 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008,114/2009,130/2009, 149/2009, 50/2010,  52/2010,124/2010, 47/г011,11/г012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016,120/2018 и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место виш референт за административни 

работи  BC  областа на продажба на земјоделçко земјиште  BC  државна сопственост, Одделение за 
продажба на земјоделско земјиште  BC  државна сопственост - сектор за регистрирање, управување, 

унапредувањë и продажба на земјоделско земјиште  BC  државна сопственост 

1.3а работното место Виш референт за административни работи во областа на продажба на 
земјоделско земјиште  80  државна сопственост, Одделение за продажба на земјоделско 
земјиште во државна сопственост - Сектор за регистрирање, управување, унапредување и 
продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот СЕБАХАТЕ Џ ЕМАИЛИ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила  cc  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  cc  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 15 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за епроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 

30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министе~ството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. ` :  . ~ 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република севериа Македонија 

1 



Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/58 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009,  149/2009, 50/2010,  52/2010,  
124/2010, 47/2011, 11/2012,  39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015,  72/2015, 129/2015,  27/2016, 120/2018 и  110/2019)  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено, време за работно место Виш референт за 
административни работи, Одделение за овоштарство - Сектор за лозарство, винарство 

и овоштарство 

1. За работното место Виш референт за административни работи, Одделение за 
овоштарство - Сектор за лозарство, винарство и овоштарство при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот КРСТЕ ТОДОРОВ. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до  31.12.2019 година no јавен оглас број 03/2019 

формирана со Решение број 04-9138/2 од  06.09.2019  година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објаеен на 10.09.2019 година во дневните еесници Слободен Печат и 
Коха за рабОтното место број 14 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој  e  содржана ранг листа на кандидати, врз°основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднѓсе ryжба пред Управен tуд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерство за земјоделствп, 

шумарство и водостипанство на 
Република Северна македонија 

Ул. „Аминта Трети" бр. 2, Скопје 
Peny6лrixa Северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  
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Република северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕК1'ОЛ ЗЛ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/57 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008,114/2009,130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

0длУкА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 

евиденција на земјоделски стопанства, Одделение за единствен регистер на 
земјоделски стопанства - Сектор за анализа наземјоделска политика 

1.3а работното место Виш референт за евиденција на земјоделски стопанства, Одделение 
за единствен регистер на земјоделски стопанства - Сектор за анализа на земјоделска 

политика при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира 
кандидатот ИВАНЧ0 УРДАРОВСКИ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  cc  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  BC  дневните весници Слободен Печат и 
коха за работното место број 13 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција одЈавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати ;  врз основа на што министерот за земјоделетво, 
шумарство и водостопанство изврши избор како  BC  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 сРЕДСТВ0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд  BC  рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на мини стерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република северна Македонија 

Ул. „Аминта трети" бр. 2, скопје 
Републ4иса северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  ~̀С~ТИОИКАТ 
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Ул. „Аммнта Трети" 6р. 2, скопје 
Релублика Северпа 141акедонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  
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РелУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР 3Л ЧОВ1;цКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРхивскИ БРо Ј : 	04-9138/56  

врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009,  149/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012,  13/2013,  25/2013,  170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
административни работи, ПЕ велес - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1.За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Велес - Сектор за 
организација и координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот СТЕВЧЕ ТАСЕВ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила  cc  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 

работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен  ornac  број  03/2019  
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостОпанство no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 12  on  огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спровѓдување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен  ornac  
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23:09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСт60 ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделствв, 

шумарство и водостопамство на 
Репу6лика северна Макединија 
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РепУблика северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТО Р 3А  ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИ8СКИ БРОЈ: 	04-9138/55 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010,  47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013,  25/2013,  170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015,  72/2015, 129/2015,  27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
административни работи, ПЕ Василево - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1.За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Василево - Сектор 
за организација и координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот САДИЈЕ ЗУКА. 
2. Оваа одлука вле гува во сила  cc  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 

работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и вОдостопанство  no  Јавниот оглас за вРаботување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 11 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на прОцесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција одЈавен  ornac  
за вработување на Определен0 време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој  e  содржана ранг листа на кандидати, врз оснОва на што министерот за земјоделство; 
шумарств0 и вОдостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство. 

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- сектор за човечки ресурси 
- сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министергтви за земјоделство, 
шумарство и водостолаиство }га 
Република северна Македпнија 

Ул. „Ампнта третз-г" бр. 2, скипје 
Република северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  ~~ СЕРТиФИ~1 
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Релублика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CF..KTOP ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09.  2019  година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/54 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010, 124/2010,  47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  20/2015,  33/2015,  72/2015, 129/2015, 
27/2016,120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
административно-техничка подршка, Одделение за преговори и ЕУ интеграции - 

Сектор за Европска Унија 

1.3а работното место Помлад референт за административно-техничка подршка, Одделение 
за преговори и ЕУ интеграции - Сектор за Европска Унија при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатотУБЕЈД ИСЕНИ. 
2. Оваа одлука влеryва во  cuna  со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на прОцесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 10 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд  BC  рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министëрството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерстви за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република северна Македонија 

Ул. „Аминта трети" бр. 2, скопје 
Република северна Македонија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  ~~С~IИФИКАТ 
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Трајан мковск 

Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТ'ОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИ8СКИ БРОЈ: 	04-9138/53 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008,114/2009,130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 
39/2012,  13/2013,  25/2013, 170/2013, 187/2013,  113/2014, 20/2015,  33/2015,  72/2015, 129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 

административно технички работи, Одделение за Национална Ген Банка и ГМО - Сектор за 
признавање, одобрување и заштита на сорти - Управа за семе и саден материјал 

1.За работното место Помлад референт за административно технички работи, Одделение 
за Национална Ген Банка и ГМО - Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти — 
Управа за семе и саден материјал при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство се избира кандидатот МЕТОШКО ТАКОВСКИ. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 9 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВн0 ÇРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 

30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерстви зг земјоделство, 
шумарствв и водостипанство на 
Република Северна Македонија 
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МИНИСТЕР 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

ст,КТоР зА цоl3Fцки Р Е сУ Рси 

24.09. 2019 година 
АПхИвскИ БПО Ј : 	04-9138/52  

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на  PM.  бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 

административно технички работи, Одделение за селекционерски права за семенски и саден 
материјал - Сектор за признавање, одобрување и заштита на сорти - Управа за семе и саден 

материјал 

1.За работното место Помлад референт за административно технички работи, Одделение 
за`селѓкционерски права за семенски и саден материјал - Сектор за признавање, 

одобрување и заштита на сорти — Управа за семе и саден материјал при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатот МЕРИ НАЈДОВСКА. 
2. Оваа одлука влегува  60  сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година  60  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 8 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновањë на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 

за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
60  кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како  60  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО 3А ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок оц 
30 дегiа од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостqпанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
Именованиот 

- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерствп за земјоделстви, 
шумарство и водоетопанство на 
Република Северна Македонија 



Ул. „Аминта Трети" бр. 2, скопје 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТ(ЈР 3А ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/51 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008, 161/2008,  ц4/200э,1з0/2009,149/2009, 50/2010, 52/2010,124/2010, 47/20ц, ц/2012, 
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015,129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
растителни болести,Одделениеза растителни болести-Секторза растителни 

болести и штетни организми — Државна фитосанитарна лабораторија 

1. За работното место Помлад референт за растителни болести, Одделение за растителни 
болести - Сектор за растителни болести и штетни организми — Државна фитосанитарна 
лабораторија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се избира 
кандидатот СЛАВИЦА АТАНАСОВСКА. 
2. Оваа одлука влеryва  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број  03/2019  
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Koxa  за работното место број 7 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 

наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција одЈавен  ornac  
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство,,. 
шумарство и водостопанство изврши избор како  80  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд  80  рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, 'шумарство и 
водостопанство. 

ДОстАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- сектор за човечки ресурси 
- сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство на 
Република северна Македонија 

1 
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ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанствл на 
Република Северна Македонија 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВFЧКИ РF.,СУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/50 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010, 
124/2010,  47/2011,  11/2012,  39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  27/2016,  120/2018  и  110/2019)  мини стерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
административни работи, ПЕ Прилеп - Сектор за организација и координација на 

подрачни единици 

1. За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Прилеп - 
Сектор за организација и координација на подрачни единици при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство се избира кандидатотfРДАЉ ИБРАИМИ. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/20 19 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 5 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање 'ма 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од  23.09.2019  година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одпуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 



Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧIСИ РЕСцРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/49 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009,  130/2009,  149/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012,  39/2012,  13/2013,  25/2013,  170/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место,Помлад референт за 
техничка поддршка, ПЕ Гостивар - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1. За работното место Помлад референт за техничка поддршка, ПЕ Гостивар - Сектор за 
Организација и координација на подречни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатотДУКАЃИН КОКАЛЕ. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министеРот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 3 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој  e  содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одпука може да се поднесе тужба пред Управен суд  BC P0K  од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

1 
Министерство за земјпделство, 
шумарство и впдпстппанство на 
Република Северна Македонија 

Ул. „Амивта трети" бр. 2, Скопје 
Република Северна Македпнија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  
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Релублика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТ(ЈР ЗА ЧОВЕЧКИ РF,СУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/48 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009,  130/2009,  149/2009,  50/2010, 52/2010,  
124/2010, 47/2011,  11/2012,  39/2012,  13/2013,  25/2013, 170/2013, 187/2013,  113/2014, 
20/2015 , 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 ,  120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
административни работи, ПЕ ГОстивар - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1.За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Гостивар - Сектор 
за организација и координгција на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство се избира кандидатот СЕВДАИlb МУСТАФИ. 
2. Оваа одлука влегува  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до  31.12.2019  година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број  03/2019  објавен на 10.09.2019 година  80  дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 2 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

Комисијата за спроведување на прОцесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен  ORHOC  на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство; 
шумарство и водостопанство изврши избор како во диспозитивот на оваа одлука: 

УПАТСТв0 зА ПРАВн0 СРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлукëта на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство: 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 

1 
Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Република Севериа Македонија 

Ул. „Аминта Трети" бр. 2, сколје 
Република Северна Македпнија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
иryмарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09. 2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/47 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр.  62/2005,  
106/2008,161/2008,114/2009,130/2009, 149/2009, 50/2010,52/2010,124/2010, 47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016, 120/2018  и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОдлУкА 
за избор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт за 
техничко-оперативни работи; Одделение за организација и координација на подрачни 

единици - Сектор за организација и координација на подрачни единици 

1.За работното место Помлад референт за техничко-Оперативни работи, Одделение 
за организација и координација на подрачни единици - Сектор за организација и 
координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство се избира кандидатот АДМИР АБАЗОВСКИ. 
2. Оваа одлука влеryва  BC cuna co  денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
коха за работното место број 1 од огласот спроведе селекција за избор на кандидат за 
наведеното работно место. 

комисијата за спрОведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број  03/2019  број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
BC KOj e  содржана ранг листа на кандидати, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство изврши избор како  BC  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Именованиот 
- Сектор за човечки ресурси 
- Сектор за финансиски прашања 
- Агенција за вработување 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство на 
Репуfiлика северна Македонија 

Ул. „Аминта трети" Гр. 2, скопје 
Република северна Македовија 

+389 2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  1 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕК"I'ОР 3Л цОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/86 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009, 50/2010,  52/2010,  
124/2010,  47/2011, 11/2012, 39/2012,  13/2013,  25/2013,  170/2013,  187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и  110/2019)  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 
стручно административни работи, ПЕ Велес - Сектор за организација и координација 

на подрачниединици 

1.За работното место Виш референт за стручно административни работи, ПЕ Велес - Сектор 
за организација и координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗ60Р. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на опрëделено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на  10.09.2019  година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 24 од огласот, изготви ранг листа на кандидати  80  која нема 
кандидат кој  ce  квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати,  80  која нема кандидат за вработување за 
работното место број 24 од огласот, врз основа на што` министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за вработување, како што е 
наведено во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО 3А ПРАВНQ СРЕДСТВО:Против оваа Одлука мдже да  cc  поднесе тужба пред Управен суд во  P0K  од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Сектор за човечки ресурси 

Мииистерство за земјоделствп, 
шумарствп  H  водостопанство иа 
Република северна Макединијв 

1 



ДОстАВЕн0 До: 
- Сектор за човечки ресурси 

Министерство за земјоделствп, 
шумарство  ii  водостопапстви на 
Република северна Макецинија 
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Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CF.K"I'UP 3Л цОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/85 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2 009, 	130/2009, 149/2009,  50/2010,  52/2010,  
124/2010,  47/2011,  11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016,  120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 
стручно административни работи, Шумско полициска станица Пехчево - Сектор за 

шумска полиција 

1. За работното место Виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Пехчево - Сектор за шумска полиција при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗБОР. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  co  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на опредепено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број  22  од огласот, изготви ранглиста на кандидати  80  која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати,  80  која нема кандидат за вработување за 
работното место број 22 од огласот, врз основа на -што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за вработување, како што е 
наведено  80  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министѓрството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 
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ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Сектор за човечки ресурси 

Министерствп за земјоделствп, 
шумарствп  II  водостопанствп па 
Република северна Македпиија 
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Релублика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

CF..K'I'ОР ЗЛ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/84 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 
124/2010, 
20/2015, 

106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 	149/2009, 	50/2010, 	52/2010, 
47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 

33/2015, 72/2015, 129/2015 , 27/2016, 120/2018  и 110/2019 )  министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 

стручно административни работи, Шумско полициска станица Кочани - Сектор за 
шумска  non иција  

1. За работното место Виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Кочани - Сектор за шумска полиција  npu  Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗБОР; 
2. Оваа одлука влегува  80  сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  co  Решение број 04-9138/2 од  06.09.2019  година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот  ornac  за вработување на определено 
време број  03/2019  објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Гiечат и 
Koxa  за работното место број 20 од огласот, изготви ранг листа на кандидати  80  која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати,  80  која нема кандидат за вработување за 
работното место број 20  OR  огласот, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за вработување, како што е 
наведено  80  диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВН0 СРЕДСТЅ0:Пратив оваа Одлука може да се падиесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 



икerwvooiпois 

Ул. „Аминта трети" 6р. 2, Скопје 
РепуGлика Северна Македонија 

2 3134 477 
www.mzsv.gov.mk  ~ 

РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

С ЕКГГОР ЗЛ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/83 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005,  106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010,  
124/2010, 47/2011, 11/2012,  39/2012,  13/2013, 25/2013, 170/2013,  187/2013, 113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 

за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 
стручно административни работи, Шумско полициска станица Кавадарци - Сектор за 

шумска полиција 

1. За работното место Виш референт за стручно административни работи, Шумско 
полициска станица Кавадарци - Сектор за шумска полиција при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗБОР. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no  јавен оглас број 03/2019 
формирана  cc  Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за Работното место број 19 од огласот, изготви ранг листа на кандидати  80  која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
80  кој е содржана ранг листа на кандидати, во која нема кандидат за вработување за 
работното место број 19 од огласот, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за вработување, како што е 
наведено во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Сектор за човечки ресурси 

Министерство за земјоделстви, 
шумарство и водостопанство па 
Репу6лика Северна Македоиија 
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ДОСТАВЕн0 ДО: 
- сектор за човечки ресурси 

Министерство за земјоделство, 
тумарство и водостопанство иа 

Република Севериа Македипија 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

C Е K'1'ОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/82 

Врз основа на член 23 став 4 од 3акОнОт за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 
62/2005, 106/2008, 	161/2008, 	114/2009, 	130/2009,  149/2009,  50/2010,  52/2010, 
124/2010,  47/2011, 11/2012,  39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013 ,  187/2013,  113/2014,  
20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и 110/2019) министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Виш референт за 

стручно административни работи, ПЕ Кисела Вода - Сектор за организација и 
координација на подрачни единици 

1.За работното место Виш референт за стручно административни работи, ПЕ Кисела Вода - 
Сектор за организација и координација на подрачни единици при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗБОР. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана  co  Решение број  04-9138/2  од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 Објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 17 од огласот, изготви ранг листа на кандидати во која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање ма 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, во која нема кандидат за вработување за 
работното место број 17 од огласот, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за врабо тување, како што е 
наведено во диспозитивот на оваа Одлука. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВн0 сРЕДСТв0:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 



Министерство за земјоделство, 
шумарство  H  водостопанство па 
Република северна Македопија 

ДОСТАВЕн0 ДО: 
- Сектор за човечки ресурси 
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Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕК"ГОР ЗЛ ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРХИВСКИ БРОЈ: 	04-9138/80 

Врз основа на член  23  став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008,114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010,124/2010,47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015,  
27/2016,120/2018 и  110/2019)  министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на опредëлено време за работно место Помлад референт 
за административни работи, ПЕ Струга - Сектор за организација и координација на 

подрачниединици 

1.За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Струга - Сектор за 
организација и координација на подрачни единици при Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство  HE CE  ВРШИ ИЗБОР. 
2. Оваа одлука влеryва во сила со денот на донесувањето. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no jaBeH ornac  број 03/2019 
формирана со Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 6 од огласот, изготви ранг листа на кандидати во која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви Записник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, во која нема кандидат за врабоryвање за 
работното место број 6 од огласот, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за врабо тување; како што е 
наведено во диспозитивот на оваа одлука. 

уПАТСТВ0 ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанпво. 



ДОСТАВЕНО ДО: 
- Сектор за човечки ресурси 

Министерстви за земјоделство, 
шумарство и водостопанство иа 
Република Северна Македонија 
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РепУблика Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РFСУРСИ 

24.09.2019 година 
АРхивски БРО Ј: 	04-9138/79 

Врз основа на член 23 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Рм„ бр. 62/2005, 
106/2008,161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009,  50/2010, 52/2010, 124/2010,47/2011,11/2012,  
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015,129/2015, 
27/2016,120/2018 и 110/2019) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

ОДЛУКА 
за неизбор на 1 извршител на определено време за работно место Помлад референт 

за административни работи, ПЕ Крива Паланка - Сектор за организација и 
координација на подрачни единици 

1.За работното место Помлад референт за административни работи, ПЕ Крива Паланка - 
Сектор за организација и координација на подрачни единици при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  HE CE ВРШИ И360Р. 
2. Оваа одлука влегува во сила  Co денот на донесувањето. 

ОБРА3ЛОЖЕНИЕ 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време до 31.12.2019 година  no јавен оглас број 03/2019 
формирана Co Решение број 04-9138/2 од 06.09.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство no Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 03/2019 објавен на 10.09.2019 година во дневните весници Слободен Печат и 
Коха за работното место број 4 од огласот, изготви ранг листа на кандидати во која нема 
кандидат кој се квалификува за вработување. 
Комисијата за спроведување на процесот на селекција на кандидати за засновање на 
работен однос на определено време изготви 3аписник од извршена селекција од Јавен оглас 
за вработување на определено време број 03/2019 број 04-9138/46 од 23.09.2019 година 
во кој е содржана ранг листа на кандидати, во која нема кандидат за вработување за 
работното место број 4 од огласот, врз основа на што министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство не изврши избор на кандидат за врабо тување, како што е 
наведено во диспозитивот на оваа одлука. 

УПАТСТВО ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одпука може да се поднесе тужба пред Управен суд во рок од 
30 дена од објавување на одлуката на веб страницата на министерството  3$  земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 


