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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК    

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ    

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО     

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА    
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Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната 

управа („Службен весник на Република Македонија” број  58/2000,  44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) 

министерот за труд и социјална политика на ден 23.05.2013 година донесе 

                                                                                                             ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК    

за изменување и дополнување наза изменување и дополнување наза изменување и дополнување наза изменување и дополнување на    

Правилникот за систематизација на работните места воПравилникот за систематизација на работните места воПравилникот за систематизација на работните места воПравилникот за систематизација на работните места во    

Министерството за труд и социјМинистерството за труд и социјМинистерството за труд и социјМинистерството за труд и социјална политикаална политикаална политикаална политика    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Во Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална 

политика број 04-8093/2 од 12.12.2012, Правилникот за изменување и дополнување на  Правилникот за 

систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број 04-2052/1 од 

19.03.2013  во дел II, член 7, точка 5,  подточка 5.2 во работното место со реден број “86.” во делот Реден број 

и назив на работното место по зборовите ”    Дактилограф” бројот “5” се заменува со бројот “10”, во делот 

Општина каде е лоцирано работното место по зборот “Скопје” бројот “3” се заменува со бројот “5”, по 

зборот “Пробиштип (1)” се додаваат зборовите  “Куманово (1); Битола (1); Св. Николе (1)” . 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

Во дел II, член 7, точка 5,  подточка 5.2 во работното мето со реден број “88.”  во делот Реден број и 

назив на работното место по зборовите ”    Телефонски оператор”, се додаваат зборовите “(6 извршители)”. 

Во делот Општина каде е лоцирано работното место по зборот “Скопје” се додаваат зборовите “(2), 

Битола (1), Виница (1), Куманово (1)  и Кавадарци (1)”. 
 

                                                              Член  3 

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се 

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

Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика 

 

“86  ДДДДактилографактилографактилографактилограф 10101010    
Скопје (Скопје (Скопје (Скопје (5555))));;;;        

Струга (1); 
Пробиштип(1); 

Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)    

Битола (1)Битола (1)Битола (1)Битола (1)    

Св. Николе(1)Св. Николе(1)Св. Николе(1)Св. Николе(1) 

 Средна стручна 

подготовка  IV 

степен или 

училиште за 

занимање- III 

степен 

 

Познавање на 

MS Office 

апликации и 

користење на 

Интернет 

 

88 Телефонски операторТелефонски операторТелефонски операторТелефонски оператор    6666    

Скопје (2)Скопје (2)Скопје (2)Скопје (2)    

Битола (1)Битола (1)Битола (1)Битола (1)    

Виница (1)Виница (1)Виница (1)Виница (1)    

Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)Куманово (1)    

Кавадарци (1)Кавадарци (1)Кавадарци (1)Кавадарци (1)    

    Средна стручна 

подготовка  IV 

степен или 

училиште за 

занимање- III 

степен 

Познавање на 

MS Office 

апликации и 

користење на 

Интернет 
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Член Член Член Член  4 4 4 4        

    

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува по 

објавувањето на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална 

политика.  

Правилникот ќе се објави наредниот денпо добивањето писмена согласност од Агенцијата за 

администрација 
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