
Врз основа на член 130 став 1 алинеја 20 од Законот за основно 

образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/08, 33/10, 

116/10, 156/10,18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 и 135/14), член 

17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.27/14 и 199/14),  вд директорот на ООУ ,,Лазо Ангеловски“- 

Општина Аеродром, Скопје  донесе: 

 

ПРАВИЛНИК 

 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕНА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ “ –Општина Аеродром, 

Скопје 

 

                                                                 Член 1 

               Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места на ООУ ,,Лазо Ангеловски”  бр.01-714/01 од 

10.10.2016 година, за кој е добиена согласност од Министерството за 

информатичко општество и администрација бр.12/6-3994/2 од 26.10.2016 година ( 

во понатамошниот текст ,, Правилник,,) 

 Член 2          

 Во член 8   од Правилникот,наместо вработени 110 извршители, треба 

да стои вработени 111 извршители . 

Член 3 

 Во член 9 став (2)  ,Категорија К-наставници, Ниво К3-наставник, 

наместо 84 треба да стои 85. 

Член 4 

                 Во член 25, 1.1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ, 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ, реден број 1 , шифра ОБН 01 02 В01 

001, назив на работно место Секретар,   се додава :  

,, примање, архивирање и распределување на пристигната пошта преку интерно-

доставна книга и водење на книга на влезни фактури,,  

,,изготвување на согласности за старо и ново финансирање, и нивно 

спроведување во АВРМ, како и објавување на огласи за пополнување на 

слободни работни места, и спроведување на целата постапка до склучување на 

договори за работа. 



,, врши континуирано внесување на податоци и нивно ажурирање во 

Информациониот систем за управување со човечки ресурси (HRMIS) и соодветно 

усогласување на Правилникот за систематизација на работни места , согласно 

одредбите од Министерството за информатичко општество и администрација. 

Се брише: 

,, го надгледува и контролира работењето на домаќинот, техничкиот персонал и 

хаус мајсторот,, 

Член 5 

         Во член 25, 2.2 ОДДЕЛЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ, реден број 11,  шифра ОБН 
03 02 К03 001, назив на работно место Одделенски наставник, бројот на 
извршители наместо 41 треба да стои 42. 

 

Член 6 

        Во член 25, VII. ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА ОД ОБЛАСТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО, 1. ПОМОШНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА, реден број 32 и шифра 
ОБН 04 02 А01 002, назив на работно место Хигиеничар,  се брише следното: 

,,по потреба врши курирски работи и разнесување на пошта по сите институции, 
дадени од страна на директор,секретар или психолошко-педагошка служба,, 

 

Член 7 

 

     Во прилог 1 Табеларен преглед на работни места, се вршат следниве измени: 

 

- Реден број 11, наставник по одделенска настава, број на извршители 

наместо 41 треба да стои 42; и извршители на определено време наместо 3 

треба да стои 4; 

- Реден број 16, наставник по математика, број на извршители на 

неопределено време наместо 5 треба да стои 4, и број на извршители на 

определено време треба да стои 1; 

- Реден број 20, наставник по географија, број на извршители на 

неопределено време наместо 2 треба да стои 3, а се брише број на 

извршители на определено време – 1; 

- Во ред Вкупно , се врши следнава измена: 

Вкупен број на извршители, наместо 110, треба да стои 111; 

Вкупен број на извршители на определено време, наместо 13 треба да стои 

14. 

 

 



      

 

Член 8 

         Овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места влегува во сила со денот на донесувањето, a 

ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко 

општество и администрација. 

 

 

 

Бр.    01-538/01                                                                                 вд директор                       

24.10.2017 година                                                                           Раде Жегарац 


