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Врзоснованачлeн4став 2 одПравилникотзаполагање на аудиција во НУ 

Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија 
бр.0201-140 од 06.06.2019 година, директоротна НУ Ансамбл на албански народни 
ора и песни во Република Северна г. 
јадонесеследната: 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕТНИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ (АУДИЦИЈА) НА 
КАНДИДАТИТЕ ПРИЈАВЕНИ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС БР.1/2021 ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ НА ДВА (2)ИЗВРШИТЕЛИ ДРУГ 
УМЕТНИКТРЕТАГРУПА (МУЗИЧАР ИНСТРУМЕНТАЛИСТ 

ХАРМОНИКАИ ПЕЈАЧ) НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЕРИОД ДО 5 
ГОДИНИ 

  

I. Програматасодржи податоци кои се задолжителни при проверка на уметничките 
способности на кандидатите согласно Правилникот за полагање на аудицијана НУ 
Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна Македонија, и 
тоа: 

1. За работно место под ред.бр.1соШифраКУЛ 0304 А05 013 Друг уметник трета 
група - Музичар инструменталист Хармоника кандидатите потребно е да ја изведат 
следнатапрограма/работни задачи по следната содржина: 

 

- Shota (косовски оро)  https://youtu.be/DRqSkwYIa3c, https://youtu.be/v3E9Vq9xFB8 

- Народна песна од Кичево „Kur jam kan 12 vjet“  https://youtu.be/ydrhas0BRBQ 

- Песната од Средна Албанија „ Laje laje kryt si rosa“ https://youtu.be/LmOb-
GTW01o, https://youtu.be/A2xSYpQSgT0 

- Песната од Полошкиот регион „ Prej Tetove n’Gostivar“  
https://youtu.be/k5yGSZSeBxA 
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2. За работно место под ред.бр.2соШифраКУЛ 0304 А05 013 Друг уметник трета група - 

Пејачкандидатите потребно е да ја изведат следнатапрограма/работни задачи по следната 

содржина: 

- Епска песна од Дебар „Jusuf Xhelili“  https://youtu.be/bJM6bom2jkk 

- Лирска песна од Полог „Skutaqja e cuces“ https://youtu.be/1t55CqobiQg 

- Екзилска песна од Полог „ O pampur tu kputshin telat“   https://youtu.be/YU8FsMYKIyE 

- Стара албанска народна балада „ Çou Rexho“   https://youtu.be/jB8V2HV7abk 

 

3.Комисијата за спроведување на постапката за вработување, проверката на 
уметничките способности на пријавените кандидати ќе ја спроведе и преку 
следните задолжителни критериуми посебни за секое работно место, и тоа: 

-За работно место под ред.бр.1соШифраКУЛ 0304 А05 013 Друг уметник трета група 
- Музичар инструменталист Хармоника преку: 

-проверка на изведувачките способности преку изведување карактеристични и 
познати фолклорни примери; 

-интерпретација на едно виртуозно дело (оро); 

-проверка на познавање на репертоарот на албанските народни песни; 

-проверка на читање на нотен текст; 

-проверка на слух и ритам; 

-уметнички впечаток (виртуозност, музикалност, сугестивност); 

-ритмички вежби врз сложени тактови; 

-За работно место под ред.бр.2соШифраКУЛ 0304 А05 013 Друг уметник трета група 
–Пејач, преку: 

-интерпретација на една песна; 

-проверка на слух; 

-проверка на ритам; 

-интонација; 

-уметнички впечаток (виртуозност, музикалност, сугестивност); 

-познавање на нотно писмо (читање партитури) 



-гласовни квалитети (проверка на пеачки способности преку изведување 
карактеристични делови); 

II. Аудицијатаќе се спроведе во две фази согласно Правилникот за полагање на 
аудиција на НУ Ансамбл на албански народни ора и песни во Република Северна 
Македонија. 

III. Програматаза проверка на уметничките способности на кандидатите 
сеобјавувасоденотнанејзинотодонесувањенавебстранатанаНационалната 
установаАнсамбл на албански народни ора и песни во Република Северна 
Македонија www.ansambli-shqiptar.mkистиот ден заедно со јавниот оглас за 
вработување. 

IV. 
Пријавенитекандидатикоиќејадоставатцелоснатадокументацијасогласнообјавенио
тоглас, од страна на Комисијата за спроведување на постапката за вработување ќе 
бидат известени со јавно објавување на денот, часот и местото на одржување на 
аудицијата преку веб страната на Националната установа, како и на контакт 
телефонот, и по електронски пат согласно податоците кои ќе ги наведат во својата 
пријава за вработување. 

V. Комисијатаза спроведување на постапката на вработување 
ќегиоценувакандидатитесогласно член 9 и член 11 од Правилникот заполагање на 
аудиција на Националната установаАнсамбл на албански народни ора и песни во 
Република Северна Македонија.  
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