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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, 35/18 и 198/18) и 

„Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 143/19 и  14/20) и член 92 став 2 

алинеја 10 од Законот за средното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 

67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 

156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017 и 64/2018 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија" бр. 229/20), Директорот на Средното економско-правно 

училиште на Град Скопје, СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје на ден 13.07.2021 

година донесе:  

  
 

 

П Р А В И Л Н И К  

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во  

СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“- Скопје 

 

 

 

Член 1    

 Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје бр.01-1131/1 

од 22.10.2015 година за кој е добиена согласност од МИОА бр. 13/2-4426/2 од 09.11.2015 

година, Правилникот за дополнување на Правилникот за систематизација на работните 

места во СЕПУГС„Васил Антевски-Дрен“ - Скопје, бр.01-257/1 од 18.02.2016 година за кој 

е добиена согласност од МИОА бр. 12/6-1037/2 од 22.02.2016 година, измена и дополнување 

на Правилникот за систематизација на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-

Дрен“-Скопје бр.01-795/1 од 23.08.2016 година за кој е добиена согласност од МИОА 

бр.12/6-1037/6 од 29.08.2016 година и Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-

Скопје бр.01-406/1 од 16.04.2018 година за кој е добиена согласност од МИОА бр. 12/6-

2726/2 од 20.04.2018 година. 

  
Член  2 

Член 8 се менува и гласи: 

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 31 работно место на 

административни службеници, даватели на услуги и помошно-технички лица, распоредени 

по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на СЕПУГС 

„Васил Антевски-Дрен“ - Скопје, од кои се пополнети  27 работни места и на кои се вработени  

116 извршители. 
 
 



Член  3 

Во член 9 став 1 Категорија Г- се менува и гласи: 

- Ниво Г1 и Г2        3 - извршители 

 

Во член 9 став 2  Категорија А - помошно-технички лица, во подгрупа 1, ниво А1 
вкупно, се менува и гласи: 

       - Ниво А1 вкупно      15 - извршители 

 

 Во член 9 став 2  Категорија А- помошно-технички лица, во подгрупа 2, ниво А1 
вкупно, се менува и гласи: 

-Ниво А1 вкупно  2 - извршители 

 
Член  4 

Член 10 се менува и гласи: 

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 4 работни места на 

административни службеници, распоредени по организациони единици согласно 

Правилникот за внатрешна организација на СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен"-Скопје. 

 
Член  5 

Во член 14 став 1 алинеја 4 точка 2 се менува и гласи:  

-за ниво Г2 - најмалку 2 години работно искуство во струката. 

 

 
Член  6 

Член 15 се менува и гласи: 

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 23 работни места на давателите на услуги во 

средното образование, распоредени по организациони единици (служби) согласно Правилникот за 

внатрешна организација на СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен"-Скопје. 

 
Член  7 

Член 21 се менува и гласи: 

      Работните места помошно – технички лица се распоредени на следниот начин: 

- Подгрупа 1 (хигиеничари, хаусмајстор, економ-домаќин)  

Ниво А1 - 15  

- Подгрупа 2 (чувар )  

Ниво А1 - 2  

 
Член  8 

Во глава III  ОПИС  на работните  места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во делот  I АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ, во точка 1 АДМИНИСТРАТИВНА 

СЛУЖБА, во потточка 1.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ, 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ, после работното место  со реден број 01, шифра 

ОБН 01 02 В01 001, звање на работно место Советник за општи и нормативно правни 

работи, назив на работно место Секретар, се додава ново работно место кое гласи:  

Технички секретар со реден број 01а, шифра ОБН 01 02 Г02 002 

 

 



Реден број  01а   

Шифра ОБН   01   02   Г02   002 
Ниво Г02 

Звање на работно место Технички секретар II / Виш референт за деловно работење 

Назив на работно место Технички секретар  

Број на извршители 01 

Вид на образование Средно стручно образование – економска, правна и трговска 

струка, профил – правен техничар 

Други посебни услови  

Работни цели Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на сложени 

административно-технички работи и работни задачи кои 

придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата и задачи од делокругот на организационата единица 

во насока на остварување законско и ефикасно архивско и 

канцелариско работење 

Работни задачи  

 

 

 

 

 

- Врши работи од областа на канцелариското и архивското 

работење, води деловоден протокол и помошни книги за 

евиденција за примената и испратената пошта (регистар, 

интерни доставни книги и др.);  

- Примената пошта ја отвора, ја заведува во деловодниот 

протокол и во интерните книги и ги заведува актите за 

испраќање, задржува еден примерок за архивирање и се 

грижи навреме да бидат испратени, како и навремено 

испраќање на итните пратки; 

- Прима завршени - архивирани предмети, документи во 

архива истите ги средува и соодветно ги класифицира и 

архивира, по потреба издава архивирани предмети од 

архивата и го евидентира нивното издавање; 

- Води целосна евиденција за архивираните предмети и ги 

следи и почитува законски пропишаните рокови за чување на 

архивираните предмети, постапувајќи во согласност со 

прописите за чување и поништување на архивската граѓа и во 

таа смисла остварува соработка со Архивот на Република 

Северна Македонија на начин што бара согласност од 

Архивот за поништување на архивираните предмети на кои 

што им е истечен рокот на чување; 

- Издава преписи по барање, а по претходно дадено одобрение;  

- Изготвува пописни листи и листи на архивски знаци согласно 

законските прописи, изготвува пописни листи на граѓата од 

трајна вредност, како и изготвува листи на категории на 

документиран материјал со рокови на нивно чување; 

- Ги применува постојните информатичко технолошки 

системи и го применува пишаниот и електронскиот 

деловник, како и вршење на информативно документациски 

работи. 

 Одговара пред      Директор 



 
Член  9 

Во глава III Опис на работни места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, во 

делот I Административни службеници, во точка 1 Административана служба во  потточка 

1.1. Одделение за нормативно-правни работи, човечки ресурси и општи работи, во 

работното место со реден број 01,  шифра ОБН 01 02 В01 001, звање на работно место 

СОВЕТНИК ЗА ОПШТИ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ, во делот работни задачи, 

алинеите 6 и 10 се бришат. 

 
Член  10 

Во глава III  Опис на работните  места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел I Административни службеници,во потточка 1.2. Одделение за финансии и 

сметководство, во работното место со реден број 03, шифра ОБН 01 02 Г02 008, звање на 

работно место САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА, во делот работни задачи алинеја 

6 се брише, а делот звање на работно место се менува и гласи: „Благајник II / Виш референт 

благајник“. 

 
Член  11 

Во глава IV   Опис  на работните  места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со реден број 05  шифра ОБН 03 02 З0З 001, звање на 

работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК, во делот број на извршители бројот 10 се менува 

со бројот 9. 

 

                                                         Член  12 

 Воглава IV   Опис на  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-

Скопје, во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ, точка 2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК НАСТАВНИЦИ, во работното место со  реден број 07  

шифра ОБН 03 02 З0З 001, звање на работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место НАСТАВНИК ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК, во 

делот број на извршители бројот 2 се менува со бројот 3. 

 

Член  13 

Во глава IV  Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со реден број 08  шифра ОБН 0302 З0З 001, звање на 

работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО МАТЕМАТИКА, во делот број на извршители бројот 7 се менува со 

бројот 4. 
 

Член  14 

Во глава IV   Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 



2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, после работното место со реден број 08  шифра ОБН 03 02 З0З 001, се 

додава ново работно место со реден број 08а и шифра ОБН 03 02 З0З 001, кое гласи:   

 

Реден број  08а   

Шифра ОБН 0302 З0З 001 
Ниво  З03 

Звање на работно место Наставник во средно образование 

Назив на работно место Наставник по Математика за економисти 

Број на извршители 02 

Вид на образование Согласно норматив за средно образование 

Други посебни услови / 

Работни цели Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на сложени 

административно-технички работи и работни задачи кои 

придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата и задачи од делокругот на организационата единица 

во насока на стекнување на знаење и вештини на учениците по 

математика за економисти 

 

Работни задачи  

 

 

 

 

 

Работните должности на наставникот во училиштето опфаќаат 

воспитно-образовна и други видови професионална работа во 

училиштето:  

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите 

видови професионална работа, реализирање на наставни и 

воннаставни активности, водење на педагошка документација и 

евиденција,  

- следење и оценувања на напредокот и постигањата на учениците, 

менторство на ученици, реализирање на дополнителна и додатна 

настава за учениците 

- учество во надворешните мерења на постигањата на учениците 

(меѓународни и државни тестирања), соработка со родители, 

соработка со директорот, стручните соработници и другите органи 

на училиштето,  

- работа во стручните активи и другите тела и комисии, вршење на 

задачи на одделенски/класен раководител, 

- собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-

образовната и друга работа, водење на портфолио (дел од 

професионалното досие)  

- учествува во реализација на испитите од државната матура, 

училишна матура, завршен испит, државни и меѓународни 

тестирања, 

- планирање и реализација на професионален развој, 

- подготвување и водење ескурзии, излети, натпревари, настава во 

природа, летување, логорување што ги организира училиштето,   

учество на истражувачки проекти и други активности за 

унапредување на воспитнообразовната работа,  



- вршење на други работи определени со годишната програма за 

работа на училиштето 

 Одговара пред      Директор 

 
Член  15 

Во глава IV   Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со  реден број 09  шифра ОБН 0302 З0З 001, звање на 

работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО ИСТОРИЈА, во делот број на извршители бројот 5 се менува со бројот 4. 
 

Член  16 

Во глава IV  Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со  реден број 12  шифра ОБН 0302 З0З 001, називот 

на работно место НАСТАВНИК ПО ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, се менува во 

НАСТАВНИК по ЛОГИКА.  

 

Реден број  12   

Шифра ОБН 0302 З0З 001 
Ниво  З03 

Звање на работно место Наставник во средно образование 

Назив на работно место Наставник по Логика 

Број на извршители 01 

Вид на образование Согласно норматив за средно образование 

Други посебни услови / 

Работни цели Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на сложени 

административно-технички работи и работни задачи кои 

придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата и задачи од делокругот на организационата единица 

во насока на остварување законско и ефикасно стекнување на 

знаење и вештини на учениците по предметот Логика 

 

Работни задачи  

 

 

 

 

 

Работните должности на наставникот во училиштето опфаќаат 

воспитно-образовна и други видови професионална работа во 

училиштето:  

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите 

видови професионална работа, реализирање на наставни и 

воннаставни активности, водење на педагошка документација и 

евиденција,  

- следење и оценувања на напредокот и постигањата на учениците, 

менторство на ученици, реализирање на дополнителна и додатна 

настава за учениците 



- учество во надворешните мерења на постигањата на учениците 

(меѓународни и државни тестирања), соработка со родители, 

соработка со директорот, стручните соработници и другите органи 

на училиштето,  

- работа во стручните активи и другите тела и комисии, вршење на 

задачи на одделенски/класен раководител, 

- собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-

образовната и друга работа, водење на портфолио (дел од 

професионалното досие)  

- учествува во реализација на испитите од државната матура, 

училишна матура, завршен испит, државни и меѓународни 

тестирања, 

- планирање и реализација на професионален развој, 

- подготвување и водење ескурзии, излети, натпревари, настава во 

природа, летување, логорување што ги организира училиштето,   

учество на истражувачки проекти и други активности за 

унапредување на воспитнообразовната работа,  

- вршење на други работи определени со годишната програма за 

работа на училиштето 

 Одговара пред      Директор 

 
Член  17 

Во глава IV  Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со  реден број 13  шифра ОБН 0302 З0З 001, звање на 

работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, делот назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО ПРАВНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ, се менува со НАСТАВНИК ПО 

ПРАВНИ ПРЕДМЕТИ. 
 

Член  18 

Во глава IV  Опис  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со реден број 15  шифра ОБН 0302 З0З 001, звање на 

работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО СОЦИОЛОГИЈА, во делот број на извршители бројот 3 се менува со 

бројот 1. 
 

Член  19 

Во глава IV  Опис  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со реден број 17 и шифра ОБН 0302 З0З 001, називот 



на работно место НАСТАВНИК ПО ДЕЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА, се менува во 

НАСТАВНИК по ПСИХОЛОГИЈА.  

 

Реден број  17   

Шифра ОБН 0302 З0З 001 
Ниво  З03 

Звање на работно место Наставник во средно образование 

Назив на работно место Наставник по Психологија 

Број на извршители 01 

Вид на образование Согласно норматив за средно образование 

Други посебни услови / 

Работни цели Ефикасно, ефективно, квалитетно извршување на сложени 

административно-технички работи и работни задачи кои 

придонесуваат за остварување на програмата за работа на 

институцијата и задачи од делокругот на организационата 

единица во насока на остварување законско и ефикасно 

стекнување на знаење и вештини на учениците по предметот 

Психологија 

 

Работни задачи  

 

 

 

 

 

Работните должности на наставникот во училиштето опфаќаат 

воспитно-образовна и други видови професионална работа во 

училиштето:  

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите 

видови професионална работа, реализирање на наставни и 

воннаставни активности, водење на педагошка документација и 

евиденција,  

- следење и оценувања на напредокот и постигањата на 

учениците, менторство на ученици, реализирање на 

дополнителна и додатна настава за учениците 

- учество во надворешните мерења на постигањата на учениците 

(меѓународни и државни тестирања), соработка со родители, 

соработка со директорот, стручните соработници и другите 

органи на училиштето,  

- работа во стручните активи и другите тела и комисии, вршење 

на задачи на одделенски/класен раководител, 

- собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-

образовната и друга работа, водење на портфолио (дел од 

професионалното досие)  

- учествува во реализација на испитите од државната матура, 

училишна матура, завршен испит, државни и меѓународни 

тестирања, 

- планирање и реализација на професионален развој, 

- подготвување и водење ескурзии, излети, натпревари, настава 

во природа, летување, логорување што ги организира 

училиштето,   учество на истражувачки проекти и други 

активности за унапредување на воспитнообразовната работа,  



- вршење на други работи определени со годишната програма за 

работа на училиштето 

 Одговара пред      Директор 

 

 
Член  20 

Во глава IV  Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, точка 

2 СЕКТОР, потточка 2.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК 

НАСТАВНИЦИ, во работното место со  реден број 20 и шифра ОБН 03 02 З0З 001, звање 

на работно место НАСТАВНИК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на работно место 

НАСТАВНИК ПО ЕКОНОМСКИ ПРЕДМЕТИ, во делот број на извршители, бројот 30 се 

менува со бројот 28. 

 
 

Член  21 

 Во глава IV  Опис  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, во 

точка 5 СЕКТОР, СЛУЖБА или ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК - СТРУЧЕН 

СОРАБОТНИК, во потточка 5.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН 

ОБЛИК - БИБЛИОТЕКАР, во работното место со реден број 23  шифра ОБН 0302 И0З 

005, звање на работно место БИБЛИОТЕКАР ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, назив на 

работно место СТРУЧЕН СОРАБОТНИК-БИБЛИОТЕКАР, во делот број на извршители, 

бројот 01 се менува со бројот 02, а делот ВИД НА ОБРАЗОВАНИЕ ВСС-НАСТАВНА 

НАСОКА се менува со: СОГЛАСНО НОРМАТИВ ЗА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВО 

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

 

Член  22 

Во глава IV  Опис  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II Даватели на услуги од областа на средно образование, точка 2.1. 

Одделение/оддел/друг организационен облик Наставници, во реден број и шифра 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 20, делот работни задачи се менува и гласи: 

Работните должности на наставникот во училиштето опфаќаат воспитно-образовна и други 

видови професионална работа во училиштето:  

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите видови професионална 

работа, реализирање на наставни и воннаставни активности, водење на педагошка 

документација и евиденција,  

- следење и оценувања на напредокот и постигањата на учениците, менторство на ученици, 

реализирање на дополнителна и додатна настава за учениците 

- учество во надворешните мерења на постигањата на учениците (меѓународни и државни 

тестирања), соработка со родители, соработка со директорот, стручните соработници и 

другите органи на училиштето,  

- работа во стручните активи и другите тела и комисии, вршење на задачи на 

одделенски/класен раководител, 

- собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-образовната и друга работа, 

водење на портфолио (дел од професионалното досие)  



- учествува во реализација на испитите од државната матура, училишна матура, завршен 

испит, државни и меѓународни тестирања, 

- планирање и реализација на професионален развој, 

- подготвување и водење ескурзии, излети, натпревари, настава во природа, летување, 

логорување што ги организира училиштето,   учество на истражувачки проекти и други 

активности за унапредување на воспитнообразовната работа,  

- вршење на други работи определени со годишната програма за работа на училиштето. 
 

Член  23 

Во глава IV  Опис  на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел II ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,  во 

точка 6 СЕКТОР, служба или друг организационен облик- СТРУЧЕН СОРАБОТНИК, во 

потточка 6.1. ОДДЕЛЕНИЕ / ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК – 

ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОР ЗА НАСТАВА, во работното место со реден број 24  шифра 

ОБН 03 02 И0З 005, звање на работно место ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОР ЗА НАСТАВА, 

назив на работно место ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОР ЗА НАСТАВА, во делот број на 

извршители, бројот 1 се менува со бројот 02. 
 

Член  24 

 Во глава V  Опис на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА, во точка 9 СЕКТОР, служба или друг 

организационен облик- ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА,во  потточка 9.1. ОДДЕЛЕНИЕ / 

ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК – ХИГИЕНИЧАР, во работното место со  

реден број 27  шифра ОБН 04 01 А01 002, звање на работно место ХИГИЕНИЧАР, назив 

на работно место ХИГИЕНИЧАР, во делот број на извршители, бројот 09 се менува со 

бројот 13. 

 

     Член  25 

 Во глава V  Опос на работните места во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“-Скопје, 

во дел ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА, точка 10 СЕКТОР, служба или друг 

организационен облик- ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА, во точка 10. Сектор,служба или 

друг организационен облик-помошно-технички лица, во потточка 10.1. ОДДЕЛЕНИЕ / 

ОДДЕЛ / ДРУГ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОБЛИК –ЧУВАР, во работното место со  реден 

број 28 и шифра ОБН 04 02 А01 001, звање на работно место ЧУВАР-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ОБЈЕКТ И ОПРЕМА, назив на работно место ЧУВАР, во делот број на извршители, 

бројот 0 се менува со бројот 2. 
 

Член  26 

 Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст на Правилникот се 

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

Правилникот 

                                                                      

 

      Член 27 

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

добиената согласност од Министерство за информатичко општество и администрација. 

 



 

 

                                                                                  Директор  

                                                                     

                                                                                 _____________________________   

м-р Тања Јовановска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОГ 1 – ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИ МЕСТА 

 

Во табеларниот преглед на работни места после реден број 1 и реден број 11, се додава реден број 

3а и реден број 11а, a редните броеви 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27 и 28 во колоните: 

број на извршители, на неопределено време, на определено време, потреба и забелешка / дополнува 

од друго училиште и редните броеви 5а, 13 и 20 во колоните: Назив на работно место, Број на 

извршители, На неопределено време, На определено време, Потреба, се менуваат и гласат: 

 

Ред. 

број 

 

Шифра 

 

Назив на работно место 

Бр. 

на 

извр

шите

ли 

На 

неопр

еделе

но 

време 

На 

опред

елено 

време 

 

Потреба 

 

Забелешка / дополнува од 

друго училиште 

1 ОБН 01 02 В01 001 Секретар  1 1    

1а ОБН 01 02 Г02 002 Технички секретар  1   1  

2 ОБН 01 02 Г01 009 Сметководител 1 1    

3 ОБН 01 02 Г02 008 Благајник 1 1    

4 ОБН 03 02 И03 002 Стручен соработник-

психолог 

1 1    

5 ОБН 03 02 И03 001 Стручен соработник-

педагог 

1 1    

5а ОБН 03 02 И03 003 Стручен соработник- 

дефектолог 

/специјален едукатор 

и рехабилитатор  

1 1    

6 ОБН 03 02 З03 001  

Библиотекар  

2 2   за 1 работно место се 

ангажирани 2 извршители 

кои реализираат и      

настава  

7 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

македонски јазик и 

литература 

8 8    

8 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

англиски јазик 

9 9    

 

9 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

германски јазик 

2 1 1   



10 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

француски јазик 

3 2   1 извршител е распореден 

од друго училиште 

11 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

математика 

4 4 

 

   

11а ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

математика за 

економисти 

2 2 

 

  2 извршители реализираат 

настава и по предметот 

математика 

 

12 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

историја 

4 3 1   

13 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по логика 1   1 Од учебната 2022/23 

14 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

економска 

географија 

1 1    

15 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

информатика 

3 2 1   

16 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по правни 

предмети 

22 20 1  1 извршител е распореден 

од друго училиште 

17 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по спорт 

и спортски 

активности 

6 5 1   

18 ОБН 03 02 303 001 Наставник по 

социологија    

1 1    

19 ОБН 03 02 303 001 Наставник по 

граѓанско 

образование 

3 2 1  1 извршители реализираат 

настава и по предметот 

социологија 

 

 
20 ОБН 03 02 303 001 Наставник по 

психологија 

1   1 Од учебната 2022/23 

21 ОБН 03 02 303 001 Наставник по 

ликовна уметност 

1 1    

22 ОБН 03 02 303 001 Наставник по 

музичка култура 

1 1    

23 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по 

економски предмети 

28 25 2  1 извршител е распореден 

од друго училиште 

24 ОБН 03 02 И03 005 Помошник на 

директор за настава 

2 2   1 извршител реализира и 

настава 

25 ОБН 04 01 А01 039 Економ-домакин 1 1    



 
 

 

 

Во табеларниот преглед на работни места по наставни предмети, степен на образование, завршено 

образование (факултет/академија) и група, после реден број 7 се додава нов реден број 7а, после 

реден број 29 се додава нов реден број 30, a редните броеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 и 29 во колоните Наставен предмет / Завршено образование 

(факултет/академија) / Група, се менуваат и гласат: 
 

26 ОБН 04 01 А01 006 Хаусмајстор 1 1    

27 ОБН 04 01 А01 002 Хигиеничар 13 9  4  

28 ОБН 04 02 А01 001 Чувар 2   2  

29 Вкупно  128 108 8 9 3 

Ред. бр. 
Наставен  

предмет 

Степен на 

образование 

Завршено 

образование 

(факултет / 

академија) 

 Група 

1 

Наставник по 

Македонски јазик и 

литература 

ВСС 

Наука за јазикот 

[Лингвистика] и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат лица со завршени 

студиски групи: 

- Македонска книжевност и 

јужнословенски книжевности, 

наставна насока, VII/1или VIA 

според MPK и 240 EKTC, 

(поранешна група Историја на 

книжевностите на СФРЈ); 

- Македонска книжевност и 

јужнословенски книжевности со 

македонски јазик како втор главен 

предмет, наставна насока VII/1или 

VIA според MPK и 240 EKTC; 

- Македонски јазик и 

јужнословенски јазици со 

македонска книжевност и 

јужнословенски книжевности 

како втор главен предмет, 

наставна насока VII/1или VIA 

според MPK и 240 EKTC;   

- Македонски јазик и книжевност, 

наставна нас ока VII/1или VIA 

според MPK и 240 EKTC;  

- Општа и компаративна 

книжевност, наставна насока 



 

VII/1или VIA според MPK и 240 

EKTC 

2 
Наставник по 

Англиски јазик 
ВСС 

Наука за јазикот 

[Лингвистика]  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени: 

- студии по англиски јазик и 

книжевност / литература - 

наставна насока, VII/1 или 

VIA според MPK и 

    240 EKTC; 

- студии по англиски јазик и 

книжевност (со звање 

професор по англиски јазик и 

книжевност), VII/1 или VIA 

според MPK и 240 EKTC; 

- студии по англиски јазик и 

книжевност / литература - 

друга насока и со здобиена 

соодветна педагошко-

психолошка и методска 

подготовка  на  акредитирани  

високообразовни  установи,  

VII/1  или  VIA според MPK и 

240 EKTC.  

3 
Наставник по 

Француски јазик 
ВСС 

 Наука за јазикот 

[Лингвистика] и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи   

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени: 

- студии по француски јазик и 

литература- наставна насока,  

VII/1 или VIA според МРК и 240 

ЕКТС; 

- студии по француски  јазик и 

книжевност- наставна насока,  

VII/1 или VIA според МРК и 240 

ЕКТС ;  

- студии по француски  јазик и 

литература- друга насока,  VII/1 

или VIA според МРК и 240 ЕКТС   

и со здобиена соодветна 

педагошко-психолошка и 

методска подготовка за наставата 

по француски јазик на 

акредитирана високообразовна 

установа 

4 
Наставник по 

Германски јазик 
ВСС 

Наука за јазикот 

[Лингвистика]  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи   

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени: 

- студии по  германски  јазик и 

литература - наставна насока,  



VII/1 или VIA според МРК и 240 

ЕКТС; 

- студии по германски  јазик и 

книжевност- наставна насока,  

VII/1 или VIA според МРК и 240 

ЕКТС 

- студии по германски  јазик - 

друга насока,  VII/1 или VIA 

според МРК и 240 ЕКТС   и со 

здобиена соодветна педагошко-

психолошка и методска 

подготовка на акредитирана 

високообразовна установа 

5 
Наставник по 

Историја 
ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по историја -

Институт за историја 

6 
Наставник по 

Логика 
ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

Согласно нормативот за наставен 

кадар утврден во Наставната 

програма за учебна 2022/2023 

година 

        7 
Наставник по 

Математика 
ВСС 

Природно 

математички науки   и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени: 

- студии по математика наставна 

насока, VII/1 или VIA според 

MPK и 240 EKTC; 

- студии по математика — 

информатика — наставна насока, 

VII/1 или VIA според MPK и 240 

EKTC; 

- студии по математика -  друга 

ненаставна насока, VII/1 или 

VIA според MPK и 240 EKTC, 

со стекната педагошко-

психолошко и методска 

подготовка на  акредитирана 

високообразовна установа. 

        7a 

Наставник по 

Математика за 

економисти 

ВСС 

Природно 

математички науки  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени:  

- студии пo  математика, ниво на 

квалификации VI A според МРК  

и најмалку 240 кредити стекнати 

според ЕКТС или завршен VII/1 

степен, наставна насока; 

 - студии по економија, ниво на 

квалификации VI A според МРК  

и најмалку 240 кредити стекнати 

според ЕКТС или завршен VII/1 

степен и со здобиена педагошко- 



психолошко и методска 

подготовка во акредитирана 

високообразовна установа 

8 

Наставник по 

Економска 

географија 

ВСС 

Природно 

математички  науки  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- географија, ниво на 

квалификации VI A според МРК 

и најмалку 240 кредити стекнати 

според ЕКТС или завршен VII/1 

степен, наставна насока; 

-економија, ниво на 

квалификации VI A според МРК 

и најмалку 240 кредити стекнати 

според ЕКТС или завршен VII/1 

степен и со здобиена педагошко-

психолошка и методска 

подготовка во акредитирани 

високообразовни установци  

9 
Наставник по 

Информатика 
ВСС 

Природно 

математички науки  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- информатика, VII/1 или VI A 

според MPK и 240 EKTC, 

наставна насока или применета 

насока со педагошко- 

психолошка и методска 

подготовка стекната на 

акредитирана високообразовна 

установа; 

- компјутерска едукација, VII/1 

или VI A според MPK и 240 

EKTC, наставна насока;  

- математика-информатика, 

VII/1 или VI A според MPK и 

240 EKTC, наставна насока; 

- компјутерска техника, 

информатика и автоматика, 

VII/1 или VI A според MPK и 

240 EKTC, со педагошко- 

психолошка и методска 

подготовка стекната на 

акредитиранивисокообразовни

установи; 

- завршени додипломски 

студии од областа на 

информатиката, 

информациските или 

информациско 

комуникациските технологии 

на акредитираните 

универзитети во Република 



Северна Македонија, VII/1 или 

VI A според MPK и 240 EKTC, 

и со педагошко-психолошка и 

методска подготовка стекната 

на акредитирани 

високообразовни установи. 

10 

Наставник по 

економски  

предмети 

ВСС 

Економски науки и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- економија, ниво на 

квалификација VI A според 

Македонска рамка на 

квалификации и најмалку 240 

кредити стекнати според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен и со 

здобиена педагошко-психолошка 

и методска подготовка во 

акредитирани високообразовни 

установи 

11 
Наставник по 

правни предмeти 
ВСС 

Правни науки   и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- право, ниво на квалификација 

VI A според Македонска рамка на 

квалификации и најмалку 240 

кредити стекнати според ЕКТС 

или завршен VII/1 степен и со 

здобиена педагошко-психолошка 

и методска подготовка во 

акредитирани високообразовни 

установи 

12 

Наставник по Спорт 

и спортски 

активности 

ВСС 

  Физичка култура и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

-физичка култура- наставен смер, 

VII/1 или VIA според МРК и 240 

ЕКТС 

13 
Наставник  по 

Социологија 
ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- социологија, VII/1 или VIA 

според МРК и 240 ЕКТС   

14 

Наставник по 

Граѓанско 

образование 

ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- студии по социологија, VII/1 

или VIA според МРК и 240 ЕКТС 

и со здобиена соодветна 

педагошко-психолошка и 

методска подготовка на 



 

акредитирана високообразовна 

установа, 

- студии по историја, VII/1 или 

VIA според МРК и 240 ЕКТС, и 

со здобиена соодветна 

педагошко-психолошка и 

методска подготовка на 

акредитирана високообразовна 

установа, 

- студии по филозофија, VII/1 или 

VIA според МРК и 240 ЕКТС, и 

со здобиена соодветна 

педагошко-психолошка и 

методска подготовка на 

акредитирана високообразовна 

установа  

15 
Наставник по 

Психологија 
ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи  

Согласно нормативот за наставен 

кадар утврден во Наставната 

програма за учебна 2022/2023 

година 

16 
Наставник по 

Ликовна уметност 
ВСС 

   Ликовна уметност  и 

други акредитирани 

високообразовни 

установи  уметности 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- завршени студии по ликовна 

уметност (наставна насока или 

друга насока со педагошко-

психолошка и методска 

подготовка или со педагошка 

доквалификација од акредитирана 

високообразовна установа), VII/1 

или VIA според МРК и 240 ЕКТС 

17 
Наставник по 

Музичка  култура 
ВСС 

  Музички  уметности 

и други акредитирани 

високообразовни 

установи 

Наставната програма ја 

реализираат наставници со 

завршени студии по: 

- студии по музичка уметност- 

оддел  за музичка теорија и 

педагогија, VII/1 или VI A според 

МРК и 240 ЕКТС ; 

- студии по музичка уметност, 

дриги оддели, VII/1 или VI A 

според МРК и 240 ЕКТС, и  со 

стекната педагошка-психолошка 

и методска подготовка на 

акредитирана високообразовна 

установа  

18 Психолог ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

 

дипломиран психолог со 240 

кредити според ЕКТС или 

завршен Филозовски факултет 

VII/1 степен односно VIA  ниво  

од Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на ниво VI од 



Европската рамка на  

високообразовни квалификации 

19 Педагог ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

 

дипломиран педагог со 240 

кредити според ЕКТС или 

завршен Филозовски факултет 

VII/1 степен односно VIA  ниво  

од Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на  ниво VI од 

Европската рамка на  

високообразовни квалификации 

20 Библиотекар ВСС 

Акредитирани 

високообразовни 

установи 

 

-дипломиран библиотекар со 240 

кредити според ЕКТС или VII/1  

степен односно  VIA  ниво  од 

Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на  ниво VI од 

Европската рамка на  

високообразовни квалификации; 

- со соодветни додипломски 

студии на факултет  со наставна 

насока  со 240 кредити според 

ЕКТС или VII/1 степен односно  

VIA ниво од Македонската рамка 

на високообразовни 

квалификации и соодветствуваат 

на ниво VI од Европската рамка 

на високообразовни 

квалификации или 

- со високо образование со 

стекната педагошко-психолошка 

и методска подготовка на 

соодветниот факултет со 240 

кредити според ЕКТС или VII/1  

степен односно VIA ниво од 

Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на ниво VI од 

Европската рамка на  

високообразовни квалификации 

21 Секретар ВСС Правни науки   

22 Благајник ССС Средно училиште  

23 Сметководител ССС 
Средно економско 

училиште 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Помошник 

директор за настава 
ВСС 

Високо образование-

наставна насока 

Високо образование, било кој 

факултет-наставна насока или со 

стекната педагошко-психолошка 

и методска подготовка на 

соодветниот факултет со 240 

кредити според ЕКТС или VII/1  

степен односно VIA ниво од 

Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на ниво VI од 

Европската рамка на  

високообразовни квалификации 

25 Економ-домакин ССС Средно училиште  

26 Хаусмајстор ССС Средно училиште 

Браварска, водоинсталатерска, 

електротехничка или столарска 

струка 

27 Хигиеничар ССС Средно училиште  

28 Чувар Основно/ССС 

Основно/Средно 

училиште и положен 

испит за пожарникар 

 

29 

Дефектолог / 

Специјален 

едукатор и 

рехабилитатор 

ВСС 

Филозофија  и други 

акредитирани 

високообразовни 

установи 

 

дипломиран  дефектолог / 

специјален едукатор и 

рехабилитатор со 240 кредити 

според ЕКТС или завршен 

Филозовски факултет VII/1  

степен односно VIA ниво од 

Македонската рамка на 

високообразовни квалификации и 

соодветствуваат на  ниво VI од 

Европската рамка на  

високообразовни квалификации 

30 Технички секретар  ССС 

Средно стручно 

образование – 

економска, правна и 

трговска струка  

Правен техничар 



 

 

 


