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ПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИКПРАВИЛНИК    
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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), а во врска со член 3 став 2 од Законот за инспекција на трудот (,,Службен 

весник на РМ,, бр. 35/1997, 29/2002, 29/2011 и 164/2013) и член 13 од Законот за инспекциски 

надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010; 162/2010; 157/2011; 147/2013 и 

41/2014),  Заменик Mинистерот за труд и социјална политика на ден 22.05,2014 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    

МинисМинисМинисМинистерството за труд и социјална политикатерството за труд и социјална политикатерството за труд и социјална политикатерството за труд и социјална политика    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

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

социјална политика број 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, Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за 

труд и социјална политика број 04-3344/1 од 23.05.2013, Правилникот за изменување и 

дополнување на  Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за 

труд и социјална политика број 04-3928/1 од 14.06.2013, Правилникот за изменување и 

дополнување на  Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за 

труд и социјална политика број 04-6933/1 од 23.09.2013, Правилникот за изменување и 

дополнување на  Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за 

труд и социјална политика број 04-103934/4 од 17.12.2013 и Правилникот за изменување и 

дополнување на  Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за 

труд и социјална политика број 04-11249/1 од 30.12.2013,  во дел I. Општи одредби член 2 се 

менува и гласи:  

„Со овој правилник се утврдува и систематизацијата на работните места и на Управата за 

прашања на борци и воени инвалиди, орган во состав на министерството.(во натамошен текст 

орган во состав).“ 

Во член 2 по став (1) се додава став (2) кој гласи: 

„Министерството за труд и социјална политика во својот состав има орган со својство на 

правно лице, Државен инспекторат за труд. Со Државниот инспекторат за труд раководи 

директор. Актот за систематизација на работните места на Државниот инспекторат за труд, на 

предлог на директорот го донесува министерот за труд и социјална политика.“ 
 

ЧленЧленЧленЧлен 2 2 2 2 

Во дел II Распоред и опис на работни места, во член 7,  бројот 424 се менува и гласи 353. 

Во дел II, член 7,  работните места со реден број “7” и  “16” се бришат.  
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ЧленЧленЧленЧлен3333    

Во дел II, член 7, точка 5, подточка 5.2. Одделение за нормативни, општи и заеднички 

работи,  во работното место со реден број “81.Докуменарист-архивар” во делот Звање бројот “36“ 

се заменува со бројот “5“, во делот Општина каде е лоцирано работното место зборот и бројот 

“Скопје (21) се заменува со зборот и бројот „Скопје (5)“, а зборовите и броевите  “Брод Мак. (1), 

Гостивар (1), Дебар (1), Делчево (1),  Кавадарци (1),  Охрид (1),  Прилеп (1), Велес (1),  Св. Николе (1), 

Штип (6), “ се бришат .                            

ЧленЧленЧленЧлен    4444    

Во дел II, член 7, точка 5,  подточка 5.2 во работното место со реден број “92 Хигиеничар-

курир (8 извршители).” во делот Реден број и назив на работното место по зборовите ” 

Хигеничар- Курир” бројот “8” се заменува со бројот “5”. 

Во делот Општина каде е лоцирано работното место зборовите “Берово (1), Битола (1), 

Кавадарци (1), Кичево (1), Кочани (1), Ресен (1), Тетово (1) и Штип (1); “ се заменуваат со зборовите: 

“Битола (1), Гостивар (1), Гевгелија (1), Куманово (1), Струмица (1).” . 

Член Член Член Член 5555    

Во дел II, член 7, во точка 8,  кај работното место со реден број 166. Раководител на сектор 

за труд во делот на работните должности се брише деветата работна должност, а во подточка 

8.1 Одделение за труд, по работното мето со реден број “169” се додава ново работно место “169-а” 

кое гласи: 

 

Реден број и назив на 

работното место:  

169169169169----а Нормативна дејност во областа на безбедност и а Нормативна дејност во областа на безбедност и а Нормативна дејност во областа на безбедност и а Нормативна дејност во областа на безбедност и 

здравје при работаздравје при работаздравје при работаздравје при работа 

Звање: СоветникСоветникСоветникСоветник            

Одговорен пред: Раководител на одделение  

Општина каде е лоцирано 

работното место: 

Скопје.           

 

Цел: 

 

Спроведување на  регулаторна функција во насока на 

развивање и усогласување на законската и подзаконска 

регулатива во областа на Безбедност и здравје при работа со 

меѓународните норми и стандарди  

Работни должности:  

- Прави анализа и компаративни студии на меѓународни законски акти од областа на 

безбедност и здравје при работа; 

- Учествува во работата на работната група за усогласување на законски и подзаконски 

акти од областа на безбедност и здравје при работа согласно НПАА програмата за 

подрачјето безбедност и здравје при работа 

- Дава насоки и упатства во подготвување на закони и други прописи од областа на 

безбедност и здравје при работа 
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- Прави стручна обработка на материјали од областа на безбедност и здравје при работа 

содржани во извештаите на Европската Комисија; 

- Ја следи примената на препораките од МОТ;  

- Подготвуваат извештаи и информации, мислења  и одговори на пратенички прашања 

поврзани со областа безбедност и здравје при работа ; 

- Врши и други работи  што ќе му ги довери раководителот, а се во надлежност на 

одделението 

Посебни услови потребни за 

вршење на работата: 

 

Вид на образование: Правни студии -  завршен VII/1 степен или стекнати најмалку 

240 кредити според ЕКТС 

Работно искуство во 

струката: 

најмалку Три (3) години работно искуство во струката 

Други професионални 

квалификации, способности 

и вештини, вклучувајќи и 

лични квалитети 

Познавање на англиски или друг светски јазик,  

Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет 

 

ЧленЧленЧленЧлен    6666    

Во дел II, член 7, точка 16,  подточка 16.1 Одделение за боречка и инвалидска заштита во 

работното место со реден број “350.Доставувач во управата” во делот Звање“ по зборовите ” 

Помлад  референт ” бројот “4” се заменува со бројот “5”, во делот Општина каде е лоцирано 

работното место по зборот “Скопје(4);”  се додаваат зборовите  “Куманово (1).” . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                        ЧленЧленЧленЧлен    7777    

Во дел II, член 7, точка„ 17 Државен инспекторат за труд “со работните места од реден 

број 351 до 424 се бришат. 
 

                                                    Член Член Член Член 8888 

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 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            Член Член Член Член 9999    

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

се објавуви на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и 

социјална политикапо добивањето писмена согласност од Агенцијата за администрација. 

 

   Број 04   Број 04   Број 04   Број 04----                ////2222                            ЗАМЕНИК ЗАМЕНИК ЗАМЕНИК ЗАМЕНИК МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,    

                22222222....    05050505. 20. 20. 20. 2011114444    годинагодинагодинагодина                                                                                    Ибрахим ИбрахимиИбрахим ИбрахимиИбрахим ИбрахимиИбрахим Ибрахими    

        С к о п ј е        С к о п ј е        С к о п ј е        С к о п ј е        

 
 


