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Министерство за труд и социјална политикаМинистерство за труд и социјална политикаМинистерство за труд и социјална политикаМинистерство за труд и социјална политика    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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), Mинистерот за труд и социјална политика на ден 13.10.2014 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    

Министерството за труд и соМинистерството за труд и соМинистерството за труд и соМинистерството за труд и социјална политикацијална политикацијална политикацијална 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, 04-2052/1 од 19.03.2013, 04-3344/1 од 

23.05.2013, 04-3928/1 од 14.06.2013, 04-6933/1 од 23.09.2013, 04-103934/4 од 17.12.2013, 04-11249/1 од 

30.12.2013, 04-4013/2 од 22.05.2014, 04-5135/1 од 26.06.2014 и 04-5778/2од 17.07.2014 ,  во дел II, член 

7, точка 1, Одделение за внатрешна ревизија во работното место со реден број “17. Раководител 

на Одделение за внатрешна ревизија” во делот Други професионални квалификации, 

способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети се додава нова алинеа 3 која гласи “Да 

поминал обука и положил испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според 

Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседува меѓународно 

признат ревизорски сертификат “.  

 

ЧленЧленЧленЧлен 2 2 2 2    

Во дел II, член 7, точка 7, подточка 7.4 Одделение за меѓународна соработка во работното 

место со реден број “160. Раководител на Одделение за меѓународна соработка ”во делот Вид на 

образование зборовите  “Правни студии, Економски или Филозофски факултет “ се заменуваат 

созборовите “Општествени или Хуманистички науки “ . 

    

Член Член Член Член 3333  

Во дел II, член 7, точка 12, подточка 12.1 Oдделение за социјално семејна и правна заштита 

на децата и семејството во работното место со реден број “246. Административно -Логистичка 

подршка на оперативни активности за заштита на децата и семејството”во делот Звање, по 

зборовите “Самостоен референт“ се додава бројот и зборот “(2 извршители) “ . 

    

Член Член Член Член 4444    

Во дел II, член 7, точка 12, подточка 12.8. одделение за еввидентирање на корисници на 

права и услуги од социјална заштита и соработка со други даватели на социјални услуги,  во 

работното место со реден број  “294. Административно- логистичка и координативна подршка 

во воспоставување соработка со хуманитарни организации ” во делот Звање бројот “6“ се 

заменува со бројот “10“. 
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   Член Член Член Член 5555 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

Член Член Член Член 6666    

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----8373837383738373////1111                            МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,МИНИСТЕР,    
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