
Врз основа на член 17 став (7) од  Законот за вработените во јавниот сектор(„Службен 

весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/2018, 198/2018 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.143/2019), како и член 113 став 1 алинеа 23 од Законот за 

основното образование ( ,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019) 

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, Правилникот за 

измена и дополнување бр.01-538/01 од 24.10.2017, Правилникот за измена и дополнување бр.01-

108/01 од 21.02.2018 година, Правилникот за измена и дополнување бр.01-582/1 од 17.10.2018 

година и Правилникот за измена и дополнување бр.01-639/1 од 21.11.2019 година (во 

понатамошниот текст ,, Правилник,,) 

Член 2 

Во глава VI „OПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО  ООУ ,, Лазо Ангеловски “ Скопје, во точка 
II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ  ВО ОБЛАСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ во точка 2 СТРУЧНА 
СЛУЖБА – 2.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАСТАВНИЦИ , во работното место со реден број 22, шифра ОБН 
03 02 К03 001, назив на работно место – Наставник по физичко и здравствено образование, во 
делот број на извршители, бројот: „4“ се заменува со бројот : „5“. 
НАПОМЕНА : Претходно е извршена измена и дополнување на ова извршителско место со 
Правилникот за измена и дополнување бр. 01-582/1 од 17.10.2018година за што е добиена ваша 
писмена согласност бр. 12/6-1444/5 од 05.11.2018 година. 

 
                                                                  Член 3 

              Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст на Правилникот се 

вршат измени и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места, како составен дел на 

Правилникот.  

Член 4 

                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.   01-510/1                                                                                 директор                       

16.12.2020година                                                                    Перо Арсеновски       


