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Архивски број: 

Датум: 

Врз основа на член 55 став () од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/00, 44/02; 82/08; 167/10: 51/11 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.96/19 и 110/19) и член 23 од Законот за работните односи („Сл. 
весник на РМ“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 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, 120/18.) и Службен весник Ha Република 
Северна Македонија” 110/19, 267/20, 151/21 и 288/22), министерот за култура 
донесе: 

ОДЛУКА 
за избор на кандидат за склучување на договор за вработување на 

неопределено работно време 

1. За извршител на работите на работното место: Возач во министерство за 
култура, се избира лицето Игор Стојановски од Скопје. 

Образложение 
Министерството за култура на ден 26.10.2022 година во дневните весници 

„Слободен печат“ и „Коха“ објави јавен оглас за вработување на (1) еден извршител 
Возач на неопределено работно време. 

Работното место е систематизирано во Правилникот за систематизација на 
работните места во Министетрството за култура. 

Од предложената ранг листа на кандидати, како единствен кандидат кој 
воедно и доставил комплетна документација, Комисијата за спроведување на 
постапка за вработување во Минстерството за култура му предложи на 
министерот за култура да го изврши изборот. 

Имајки го предвид горенаведеното, министерот за култура го избра 
гореименуваниот кандидат. 

Врз основа на напред изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа 
Одлука. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе жалба до државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 
дена од денот на приемот. 
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