
Република Северна Македонија 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

СЕКТОЛ ЗА ЧОВЕЧКИ ЛЕСУЛСИ 

.10.2019 година 
АРхивски БРо Ј : 	04-10359/18  

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 
стручно административни работи, ПЕ кисела Вода - Сектор за за организација 

и ко0рдинација на подрачни единици 

1.За работното место Виш референт за стручно административни работи, ПЕ кисела 

Вода - Сектор за за Организација и координација на подрачни единици при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство `се избира 'кандидатот 
НАСЕР кАРИШИЌ. 
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 оглас број 05/2019 
формирана со Решение број 04-10682/1 од'25.10.2019 година донесено од министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство  no  Јавниот оглас за вработување на определено 
време број 05/2019 објавен на 18.10.2019 година  Bd  дневните весници Слободен ПечаУ и 
коха за работното место број  6  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 врабоryвање на определено време број 05/2019 број 04-10359/13 од 25.10.2019 година 
BC  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. 

УПАТСТв0 ЗА ПРАВн0 СРЕДСТВО:Против оваа Одлука могке да се поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 
15 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, 
шумврствп и водпстипанство на 
Република северна Македонија 

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