
 

 

Врз основа на член 9 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 
и 41/14), а во врска со делот IV став 1 од Програмата за основни геолошки истражувања за 2016 („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/16) и Одлуката за ангажирање на надворешни соработници - експерти по пат на јавен конкурс за „Изработка на 
дигитални основни геофизички (гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија во ГИС технологија со толкувачи“ (бр. 
01-81/1 од 11.02.2016 година), директорот на Геолошкиот завод на Република Македонија распишува 
 

Ј А В Е Н   К О Н К У Р С 
за ангажирање на 2 (двајца) надворешни соработници - експерти од геолошката област - геофизичари за  

„Изработка на дигитални основни геофизички (гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија  
во ГИС технологија со толкувачи“  

 

Геолошкиот завод на Република Македонија распишува конкурс за избор на 2 (двајца) надворешни соработници - експерти за 
„Изработка на дигитални основни геофизички (гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија во ГИС технологија со 
толкувачи” за следните позиции:  

1. Геофизичар  за изработка на геофизички карти и толкувачи и 

2. Геофизичар  за обработка на геофизички податоци. 

Надворешниот соработник на позиција 1 ќе има задача, согласно ревидираниот Проект за изработка на дигитални основни геофизички 
(гравиметриски и геомагнетни) карти на Република Македонија во ГИС информатичка технологија и нивната геолошка интерпретација 
со толкувачи, изработен од Геолошки завод на Република Македонија, да изготви осум дигитални геофизички карти на Република 
Македонија во размер 1:200 000 со толкувачи во векторски формат, и тоа: карта на Бугеови гравиметриски аномалии, карта на 
резидуални гравиметриски аномалии, карта на вертикалниoт градиент на гравиметриските аномалии, карта на вертикалната 
компонента на геомагнетните аномалии, карта на тоталниот вектор на геомагнетните аномалии, карта на тоталниот вектор на 
геомагнетните аномалии редуцирани на пол, карта на Мохо дисконтинуитет и структурна карта на Република.  
Надворешниот соработник на позиција 2 ќе има задача да врши обработка на геофизичките податоци и да му дава техничка помош на 
надворешниот соработник на позиција 1 при изработка на осум дигитални геофизички карти на Република Македонија во размер 1:200 
000 со толкувачи. 

Еден кандидат може да конкурира само за една позиција. 
Надворешните соработници - експерти ќе бидат ангажирани до целосна реализација на проектот, со краен рок до 30.11.2016 година.  

Избраните надворешни соработници, работите ќе ги вршат во соработка и под надзор на Геолошкиот завод на Република Македонија. 
За времетраењето на проектот, избраните надворешни соработници потребно е да бидат на располагање на Геолошкиот завод на 
Република Македонија во текот на работните денови, со цел овозможување на трансфер на знаењето и искуството на вработените во 
Геолошкиот завод на Република Македонија. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО: 

- завршено високо образование од областа на геологијата - насока применета геофизика, доктор на технички науки за позиција под 
реден број 1, и дипломиран инженер геолог со завршен VII/1 степен на образование или стекнати најмалку 240 кредити според 
ЕКТС за позиција под реден број 2;  

- најмалку 10 (десет) години работно искуство во вршење на геофизички истражувања со гравиметриската или геомагнетната 
метода;  

- најмалку 3 (три) објавени стручни трудови кои се од значење за геофизички истражувања со гравиметриската или геомагнетната 
метода;  

- најмалку 3 (три) реализирани меѓународни научно-истражувачки проекти од областа на геофизички истражувања со 
гравиметриската или геомагнетната метода и 

- најмалку 1 (една) изработена геофизичка карта (гравиметриска или геомагнетска) за територија на една или повеќе држави, и тоа 
како носител (автор) на картата - за позиција под реден број 1. 

 
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: 

- биографија (Curriculum Vitae); 

- копија од диплома за завршено образование во соодветна област за која се пријавува; 

- потврда за работно искуство во соодветна област за која се пријавува; 

- листа на објавени стручни трудови, кои се од значење за соодветна област за која се пријавува; 

- листа и доказ за реализирани меѓународни научно-истражувачки проекти од соодветна област за која се пријавува;   

- листа и доказ за изработени геофизички карти (гравиметриска или геомагнетска) за територија на една или повеќе држави, и тоа 
како носител (автор) на картата - за позиција под реден 1 и 

- изјава на кандидатот дека ќе биде на располагање на вработените на Геолошкиот завод на Република Македонија во текот на 
работните денови.  
 

НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНА УСЛУГА:  
На избраниот надворешен соработник, за извршената услуга му следи надоместок чија висина е утврдена со Одлуката за ангажирање 
на надворешни соработници - експерти по пат на јавен конкурс за „Изработка на дигитални основни геофизички (гравиметриски и 
геомагнетни) карти на Република Македонија во ГИС технологија со толкувачи“ (бр. 01-81/1 од 11.02.2016 година). 



 

 

 
НАЧИН И РОКОВИ ЗА СПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА: 
Јавниот конкурсот трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето. Крајниот рок за доставување на пријавите е до 16.30 часот на 
последниот ден на конкурсот. 
Потребната документација кандидатот да ја достави до архивата на Геолошкиот завод на Република Македонија на адреса: бул. „Св. 
Климент Охридски“ бр. 15, 1000 Скопје, Република Македонија, или на е-пошта: contact@geol.gov.mk со назнака за избор на 
надворешен соработник. 
 
КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ КОНКУРС: 
+389 2 320 1860, моб.тел. 071/219-729, контакт лице:м-р Новица Столиќ 
 
 
 

 


