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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 и 199/14), Директорот на Средното економско -правно 

училиште на град Скопје, СЕПУГС "Васил Антевски Дрен"-Скопје на ден  21.08.2015 година 

донесе:  

  
 

 

П Р А В И Л Н И К  

за систематизација на работните места во СЕПУГС "Васил Антевски Дрен"- Скопје 

 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

   

Член  1 

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни 

службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во СЕПУГС "Васил Антевски 

Дрен"-Скопје, распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони 

единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните 

работни места. 

Член  2 

 
Работите и задачите што се вршат во СЕПУГС "Васил Антевски Дрен"-Скопје , се 

определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на 

сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување. 

 

Член 3 

  Бројот на извршители на работните задачи се менува во зависност од промените 

што настануваат со зголемување или намалување на обемот на истите. 

 
Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и 

распоредување на вработените во СЕПУГС "Васил Антевски Дрен"-Скопје. 

 

Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во   СЕПУГС "Васил Антевски 

Дрен"-Скопје е во прилог бр 1 на овој Правилник и е составен дел на истиот. 

 

            Член 5 

          Под работни задачи во смисла на овој Правилник се подразбира збир на исти или 

слични работни операции во рамките на дејноста на училиштето на кои работат еден или 

повеќе извршители. 

          Работите, односно работните задачи имаат свои називи кои се употребуват во 

вообичаената терминологија. 

 

Член 6 



За секоја работа, односно работна задача, се утврдуват условите за вршење на 

работата во поглед на стручна подготовка и работните способности кои треба да ги има 

извршителот при засновање на работен однос и за вршење на работата и работните зачади.  

 

        Член 7 

При утврдувањето на условите за вршење на работата и работните задачи ќе се 

води сметка за пропишаните услови со Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за 

административните службеници, Законот за средно образование, Закон за наставници, 

Законот за работни односи и Каталогот на работни места во јавниот сектор.  
 

II. Распоред на работни места 
 

Член 8 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 28 работни места 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 на кои 

се вработени 119  извршители. 

 

Член 9 

 

(1) Работни места за административни службеници согласно Законот за Средно 

образование  се  

распоредени на следниот начин: 

 

         Категорија В 

- Ниво В1 1-извршител 

        Категорија Г 

- Ниво Г1 и Г2  2- извршител 

     

 

(2) Работни места на наставниците, стручните соработници во средно образование 

согласно Законот за Средно образование се распоредени на следниот начин:: 

 

            Категорија З –наставници 

      - Ниво З3          101 - извршители 

 

           Категорија И  - стручни соработници 

       -Ниво И3           3- извршители 

 

(2) Работни места од групата на помошно-технички лица согласно Законот за Средно 

образование се распоредени на следниот начин: 

 

            Категорија  А- помошно технички лица  се утврдени  3 работни места: 

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

        - Ниво А1 вкупно     11 –извршители 

 

        - Подгрупа 2 (чувар и други) 
         -Ниво А1   вкупно  0-извршител  



 

 
 

III. РАСПОРЕД  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

 

  

Член 10 

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 3 работни места на 

административни службеници, распоредени по организациони единици согласно 

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

 

Член 11 

Вработените кои вршат работи од административна природа заради остварување на 

дејноста средно образование имаат статус на административни службеници и за нив се 

применуваат одредбите од Законот за средно образование, Законот за административни 

службеници, Законот за вработените во јавниот секотр и Законот за работни односи.  

 

Член 12 

Општи услови за административните службеници се: 

 

- да е државјанин на Република Македонија 

- активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо 

- да е полнолетен  

- да има општа здраствена способност за работното место  

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност.  

 

Член 13 

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за 

стручните административни службеници од категоријата В1 се:                                          

- стручни квалификации и тоа:                       

 - за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен 

и 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, 

- најмалку три години работно искуство во струката, 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 

француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден 

од официјален европски тестатор, член на здружението АLТЕ на европски тестатори 

на А2 (А2) нивото на ЦЕФР(CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, 

БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 

бода, или ТОЕФЕЛ  ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 

сертификат. 

 

(2) Потребни општи работни компетенции на средно ниво: 

 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг 

         - учење и развој, 

         - комуникација, 



         - остварување резултати, 

         - работење со други/тимска работа, 

  - стратешка свест 
         - ориентираност кон клиенти/засегнати страни, и  

         - финансиско управување. 

 

Член 14 

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за 

помошно-стручни административни службеници од категоријата Г1 и Г2 се: 

 

-ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонска 

рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО 

или најмалку вишо или средно образование. 

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

-познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европска унија (англиски, 

француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден 

од официјален европски тестатор, член на на здружението ALTE на европска 

територија на А1(А1) нивото на ЦЕФР(CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или 

ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 

најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

-работно искуство и тоа: 

           -за ниво Г1 најмалку 3 години работно искуство во струката. 

           -за ниво Г2 најмалку 10 години работно искуство во струката. 

 

(2) Потребни општи работни компетенции на основно ниво: 

- учење и развој 

- комуникација 

- остварување резултати 

- работење со други / тимска работа 

- ориентираност кон клиентите / засегнати страни и 

- финансиско управување 

 
IV. РАСПОРЕД  НА  РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ДАВАТЕЛИTE  НА УСЛУГИ 

  

Член 15 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 21 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 16 

     Вработените кои вршат работи од дејноста средно образование, имаат статус на 

даватели на јавни услуги во средното образование и за нив се применуваат одредбите од 

Законот за средно образование, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за 

наставници и Законот за работни односи.  

 

Член 17 

         Општи услови за давателите на услуги се: 

 

- да е државјанин на Република Македонија 



- активно да го користи македонскиот јазик и неговото кирилско писмо 

- да е полнолетен  

- да има општа здраствена способност за работното место  

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, 

дејност или должност.  

 

Член 18 

(1) Посебни услови за наставниците, стручните соработници од категоријата  З и И се: 

 

-Стручни квалификации: ниво на квалификации VI А ниво според Македонската рамка 

на квалификации и стекнати најмалку 180/240 кредити според ЕКТС или завршен 

VII/1 степен. 

- има лиценца за наставник од Академијата за наставници и е запишан во регистерот 

на наставници со лиценца. 

-да има положено стручен испит на наставник, стручен соработник. 

 

 

V. Распоред на работните места на помошно – технички лица  

 

Член 19 

          Со овој правилник се утрврдени и опишани вкупно 3  работни места на помошно 

технички лица, распoредени по организациони единици согласно Правилникот за 

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

 

Член 20 

 

        Вработените кои вршат помошно – технички работи, имаат статус на помошно – 

технички лица и за нив се применуваат одредбите од Законот за работни односи и Закон за 

вработени во јавниот сектор. 

 

Член 21 

 

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

 

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

- Ниво А1 -11  

- Подгрупа 2 (чувар ) Ниво А1 -0  

Член 22 

 

      Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно-

техничките лица во средното стручно образование од подгрупа 1 категорија А се: 

- стручни квалификации: основно или средно образование и стекнати 180 или 240 

кредити според ЕЦВЕТ 

- работно искуство: со и без работно искуство 

 

Член 23 

 

    Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за помошно- 

технички лица во средното образование од подгрупа 2 категорија А се: 



- стручни квалификации: основно образование/ средно образование 

-  работно искуство: со и без работно искуство  

ПРИЛОГ бр. 1                       Табеларен преглед на работните места  
 
 

Ред 

Бр 

Шифра Назив на работно место Бр. На 

изврши

тели 

На 

неопре

делено 

време 

На 

опреде

лено 

време 

 Потреба Забеле

шка – 

дополн

ува од 

друго 

учили

ште 

1 ОБН 01 02 В01 001 

 

 

 

 

 

 

 

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 З03 001 Наставник по македонски јазик и 

литература 

8 7    

5 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по англиски јазик 10 8    

6 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по германски јазик 2 2    

7 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по француски јазик 2 2 1   

 

8 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по математика 7 5 2   

9 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по историја 5 3    

10 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по историја на 

Македонија 

5 3    

11 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по економска 

географија 

1 1 2   

12 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по информатика 3 2 2   

13 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по правни предмети 21 19 2   

14 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по спорт и спортски 

активности 

6 5    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ОБН 03 02 303 001 Наставник по социологија  3 2 1   

16 ОБН 03 02 303 001 Наставник по  граѓанско 

образование 

3 2 2   

17 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по деловна 

психологија 

1 1 1   

18 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по ликовна уметност 1 1 1   

19 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по музичка култура 1  1   

20 ОБН 03 02 З03 001 Наставник по економски 

предмети 

30 29    

21 ОБН 03 02 И03 

002 

Стручен соработник – психолог 1  1    

22 ОБН 03 02 И03 

001 

Стручен соработник - педагог 1 1    

22 a ОБН 03 02 И03 

003 

Дефектолог 1   1  

 23 ОБН 03 02 И03 

005 

Библиотекар 1 1    

24 ОБН 03 02 И03 

005 

Помошник на директор за настава  1 1    

25 ОБН 04 01 А01 

039 

Економ-домаќин 1 1    

26 ОБН 04 01 А01 

006 

Хаусмајстор  1 1    

27 ОБН 04 01 А01 

002 

Хигиеничар 9 7 2   

28 ОБН 04 02 А01 

001 

Чувар      



 

 

 

 

 

 

 

Ред. бр. Наставен  предмет 

Степен 

на 

образов

ание 

Завршено 

образов. 

(факултет/ 

академија) 

 група 

1 
Наставник по Македонски 

јазик и литература 
ВСС 

Филолошки 

факултет 

-завршен филолошки факултет 
порано филозовски факултет  
Група:- Македонски јазик и 
книжевност или македонски 
јазик и македонска кижевност –
наставна насока, или 
македонски јазик ,српски јазик 
и мкнижевност- наставна 
насока  
-македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности 
со македонски јазик како тор 
главен предмет(поранешна 
група историја на 
книжевностите на народите на 
СФРЈ-наставна насока),и  
-опша и комперативна 
книжевност наставна насока 
(според програма од 1993г.) 

2 
Наставник по Англиски 

јазик 
ВСС 

Филолошки 

Факултет 

- zavr{eni studii po 
angliski jazik i literatura- 

nastavna nasoka, VII/1 stepen 

- zavr{eni studii po 
angliski jazik i kni`evnost, 

VII/1 stepen 
- zavr{eni studii po 
angliski jazik i literatura, 
druga nasoka so zdobiena 
pedago{ko-psiholo{ka i 
metodska podgotovka na 

soodveten fakultet, VII/1 
stepen 

3 
Наставник по Француски 

јазик 
ВСС 

Филолошки 

Факултет  

zavr{eni studii po 
francuski jazik i 
literatura- nastavna nasoka, 

VII/1 stepen  
-завршени студии по француски 
јазик и книжевност  VII/1 

-завршени студии по 
француски јазик и 
литература –друга насока и 
со здобиена соодветна 
педагошко –психолошка и 



методска подготовка на 
акредитирана 
високообразовна установа  
VII/1 

 

4 
Наставник по Германски 

јазик 
ВСС 

Филолошки 

Факултет  

zavr{eni studii po 
германски  jazik i 
literatura- nastavna nasoka, 

VII/1 stepen 
завршени студии по 
германски јазик  –друга 
насока и со здобиена 
соодветна педагошко –
психолошка и методска 
подготовка на акредитирана 
високообразовна установа  
VII/1 

 

5 Наставник по Историја ВСС 

Филозофски 

факултет 

-Институт за 

историја 

Историја  VII/1 
 

6 
Наставник по  Историја на 

Македонија 
ВСС 

Филозофски 

факултет 

-Институт за 

историја 

Историја  VII/1 
 

7 Наставник по Математика ВСС 

Природно 

математички 

Факултет 

- zavr{eni studii po 
matematika, nastavna nasoka; 
- zavr{eni studii po 
matematika, teoretska nasoka; 
- zavr{eni studii po 
matematika, primeneta nasoka 
so soodvetna pedago{ka, 
psiholo{ka i metodska 
podgotovka; 
- zavr{eni studii po 
matematika-informatika, 
nastavna nasoka; 

 

        8 
Наставник по Економска 

Географија 
ВСС 

Природно 

математички 

Факултет 

Географија  VII/1 
– наставна насока 

9 Наставник по Информатика ВСС ПМФ 

-информатика VII/,наставна насока и 
применети насоки со педагошко-

психолошка и методска подготовка 
-математика-информатика 

VII/1,наставна насока, 
-компјутерска техника,информатика 
и автоматика, VII/1 со педагошко-

психолошка и методска подготовка, 
-завршени дипломски студии од 

областа на 
информатиката,информациските 

или информациско –
комуникациските технологии 

акредитираните универзитети во 
РМ или во странство со домашна 

акредитација и со педагошко-
психолошка и методоска подготовка 

 
  
 



10 
Наставник по економски 

стручни предмети 
ВСС 

Економски 

Факултет 
 

11 
Наставник по правни 

стручни предмeти 
ВСС Правен Факултет  

12 
Наставник по Спорт и 

спортски активности 
ВСС 

Факултет за 

физичка култура 

Завршени студии по физицка 

култура  

–завршени студи по физицка 

култура со pedago{ka, 
psiholo{ka i metodska 
podgotovka; 

-завршени студии на факултет за 

физичка култура VII/1 степен 
Наставен смер 

 

13 Наставник  по Социологија   ВСС 
Филозофски 

факултет 
Социологија,наставна насока  

14 
Наставник по Граѓанско 

образование 
ВСС 

Филозофкси 

Факултет 

 

Социологија, филозофија, 

педагогија и историја 

15 
Наставник по Деловна 

психологија 
ВСС 

Филозофски 

Факултет 

Психологија, педагогија и 

педагогија со филозофија - 

наставна насока 

16 
Наставник по Ликовна 

уметност 
ВСС 

Факултет за 

ликовни уметности 

Ликовна уметност-педагошки 

оддел 

  

17 
Наставник по Музичка 

култура  
ВСС 

Факултет за 

музичка уметност 

Музичка теорија и педагогија, 

(други оддели) со стекнато 

педагошка доквалификација на 

факултетот за музичка 

уметност  

18 Психолог ВСС 
Филозофски 

Факултет 
Психологија 

19 Педагог ВСС 
Филозовски 

факултет 
Педагогија 

20 Библиотекар ВСС 

Високо 

образование-

наставана насока 

 

21 
Секретар 

 
ВСС   Правен  факултет    

22 Благајник ССС Средно училиште  

23 Сметководител ССС 
Средно економско 

училиште 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Помошник директор за 

настава 
ВСС 

Високо 

образование-

наставана насока 

 Високо образование VII/1 

– Било кој Факултет 

25 Економ-домаќин ССС Средно училиште   

26 Хаус-мајстор ССС средно училиште,  

Браварска, 

водоинсталатерска,електро или 

столарска струка  

27 Хигиеничар 
Основно/ 

ССС  
 Основно/ССС  

28 Чувар 
Основно/ 

ССС 

Основно/средно 

училиште и 

положен испит за 

пожарникар 

 



 

 

 

 

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  ВО СЕПУГС "ВАСИЛ 
АНТЕВСКИ ДРЕН"-СКОПЈЕ 

 

                                                                                                                   
 

   I. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ  

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
1.1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И  
       ОПШТИ РАБОТИ 

 
 

Реден број и шифра 01   ОБН   01   02   В01   001  

Звање на работно место Советник за општи и нормативно правни работи 
Назив на работно место Секретар 
Број на извршители 01 
Вид на образование Правен факултет 
Други посебни услови  
Работни цели 
 

Остварување на законско и ефикасно работење во насока на 

извршување на нормативно-правните работи 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Следење и примена на законскитта регулатива, изготвување на 

нацрт општи акти со кои се регулираат сите сегменти од 

работењето, изготвување на поединечни акти кои 

произлегуваат од тековното работење, како и изработување на 

договори; 
- Организирање и координирање на работите поврзани со 

човечки ресурси и анализа на работните места, изработка на 

функционална анализа и аналитички извештаи во врска со 

спроведувањето на политиката за управување со човечки 

ресурси, подготовка на акти за внатрешна организација и 

систематизација, како и следење и примена на прописите за 

работни односи, како и законот и подзаконските акти за 

административните службеници и вработените во јавниот 

сектор;  
- Врши работи на спроведување на постапката по јавен и 

интерен оглас за вработување на административни 

службеници; спроведување на постапката по јавен оглас за 

вработување на работници, како и планирање, организирање и 

спроведување  на стручното усовршување и обуки на 

вработените;  
- Спроведување на интерните процедури за водење на 

внатрешните постапки со цел ефикасна, унифицирана 

методологија за законско спроведување на надлежностите во 

училиштето; 



-  Спроведување постапки за утврдување неправилности во 

организационите единици- служби во врска со работењето, 

примената и придржувањето до законите, подзаконските и 

интерните акти, насоките од раководниот орган, доверливост и 

интегритет на информациите, чување на реурсите и 

економично, ефективно и ефикасно користење на средствата; 
- Спроведување постапки за јавни набавки согласно Законот за 

јавни набавки и другите прописи поврзани со јавните набавки, 
- Подготовка на решенија за плата, одмори и отсуства на 

вработените, како и реализација на обврски од здравствено и 

социјално осигурување на вработените, извршување на 

административни, стручни и други работи за поддршка на 

директорот, административни и стручни работи за 

Училишниот одбор;  
- Подготвување листа на информации од јавен карактер, 

следење и исполнување на обврските кои произлегуваат од 

одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа, 

Законот за слободен пристап до информации од јавен 

карактер, Закон за заштита на лични податоци, како и на 

обврски од други закони кои треба да обезбедат законито и 

непречно функционирање на училиштето; 
- Одржување службени контакти и коресподенција со 

вработените и органите во училиштето и со институции и 

органи од локалната и пошироката заедница 
- Учествува како член на  комисијата за спроведување на 

јавните набавки во училиштето 
Одговара пред Директор 
  

 

 
1.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО 

 
Реден број и шифра 02    ОБН   01   02   Г01   009 
Звање на работно место Самостоен референт за сметководствени работи 
Назив на работно место Сметководител 
Број на извршители 01 
Вид на образование економско образование 
Други посебни услови  
Работни цели 
 

Остварување законско и ефикасно финансиско работење во насока 

на извршување на финансиското и сметководственото работење 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Следење и примена на законите и подзаконските акти од 

областа на буџетското и материјално-финансиското работење; 
- Следење и контрола на состојбата и движењето на средствата 

и изворите на средства утврдени со буџетот, како и 

изготвување предлог буџет, годишни, квартални и месечни 

финансиски планови за буџетот; 
- Подготвка на финансиски план и негова реализација, како и 

водење на буџетско сметководство со аналитичка и 



синтетичка евиденција на приходите и расходите на сметка на 

буџетот на Република Македонија и на останатите сметки во 

рамки на трезорската сметка; 
- Сметководствено евидентирање за извршување на буџетот и 

подготвување на годишна сметка (биланс на состојба, биланс 

на приходи и расходи, даночен биланс), како и 

сметководствено евидентирање на основните средства, 

евидентирање и плаќање на достасаните обврски; 
- Организирање на годишниот попис на основни средства, 

опремата и сравнување на книговодствената со стварната 

состојба; 
- Изготвување на единствени инструменти и обрасци за вршење 

на платниот промет, сметководствено евидентирање и 

плаќање на достасани обврски и побарувања, сметководствено 

евидентирање на основните средства на училиштето, 

изготвување на излезни фактури и навремено задолжување на 

корисниците, ефикасно вршење на наплата и подготовка на 

извештаи, анализи и информации за наплатата, со цел 

предлагање соодветни мерки и активности; 
- Следење и примена на прописите од областа на даноците, 

таксите и другите јавни приходи, како и законите и другите 

прописи од областа на сметководството и платниот промет; 
- Подготовка на годишен финансиски извештај; обработување 

на финансиско-материјални документи; 
- Врши книжење и промет на благајната  

- Води книга на платени фактури; 
- Доставува излезни фактури 
- По потреба водење на благајнички работи  

Одговара пред Директор 
 
 
Реден број и шифра 03  ОБН   01   02   Г02   008 
Звање на работно место Самостоен  референт за  благајна 
Назив на работно место Благајник 
Број на извршители 01 
Вид на образование средно  образование 
Други посебни услови  
Работни цели 
 

Остварување законско и ефикасно благајничко работење во насока 

на извршување на финансиското и сметководственото работење 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Врши пресметка на плата; 
- Врши рефундирање на боледување над 21 ден н на трудничко 

боледување во Фондот за здравствено осигурување; 
- Изработува месечни, квартални и годишни статистички 

извештаи; 
- Води листи на стаж на вработените и изработува М-4, М-8 

обрасци и ЕВТ картони ; 
- Исплатува средства од благајната по писмен налог од 



директорот; 
- Води благајнички дневник 

-  Организирање и координирање на работите поврзани со 

човечки ресурси и анализа на работните места, изработка на 

функционална анализа и аналитички извештаи во врска со 

спроведувањето на политиката за управување со човечки 

ресурси, подготовка на акти за внатрешна организација и 

систематизација, како и следење и примена на прописите за 

работни односи, како и законот и подзаконските акти за 

административните службеници и вработените во јавниот 

сектор;  
 

Одговара пред Директор 
 

 

 II. ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ   од областа на: средно  образование) 

2. Сектор 

2.1. Одделение/оддел/друг организационен облик Наставници 

 
Реден број и шифра 04  ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по македонски јазик и 

литература 
Број на извршители 08 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

македонски јазик и литература 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 



- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 
Реден број и шифра  05 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по англиски јазик 
Број на извршители 10 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

англиски јазик 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 



- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 
Реден број и шифра 06  ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по германски јазик 
Број на извршители 02 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

германски јазик 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 



- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 
Реден број и шифра 07 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по француски јазик 
Број на извршители 02 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

француски јазик 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 



др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 
Реден број и шифра 08 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по математика 
Број на извршители 07 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

математика 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 



корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 
Реден број и шифра 09 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по историја 
Број на извршители 05 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

историја 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 



на паралелка и наставничкиот совет; 
- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 

изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

Реден број и шифра 10 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по економска географија 
Број на извршители 01 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

економска географија 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 



изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

  

Реден број и шифра 11 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по информатика 
Број на извршители 03 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

информатика 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 



др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 
Реден број и шифра 12 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по Историја на Македонија 
Број на извршители 05 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

историја на Македонија 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско 
образование и надоградување, водење на педагошка 
евиденција и документација, ја следат работата и 
поведението на учениците, даваат помош на учениците во 
нивната работа и совладувањето на наставната програма и 
во добивањето на позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските 
состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 



др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 

 
Реден број и шифра 13 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по правни стручни предмети 
Број на извршители 21 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

правни стручни предмети 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 



- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор  

Одговара пред Директорот 

 

 

 
Реден број и шифра 14 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по спорт и спортски активности 
Број на извршители 06 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

спорт и спортски активности 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 



студенти 
- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 

др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 

 

 
Реден број и шифра 15 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по социологија  
Број на извршители 03 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

социологија  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 



со родителите поединечно и преку родителските состаноци  
- Менторство на учениците, менторство на приправници, 

студенти 
- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 

др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 

 

 
Реден број и шифра 16 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по граѓанско образование 
Број на извршители 03 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

граѓанско образование 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 



помош во работата на ученичките организации и заедници 
- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 

со родителите поединечно и преку родителските состаноци  
- Менторство на учениците, менторство на приправници, 

студенти 
- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 

др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 

 

 
Реден број и шифра 17 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по деловна психологија 
Број на извршители 01 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

деловна психологија 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 



позитивни навики и особини 
- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 

помош во работата на ученичките организации и заедници 
- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 

со родителите поединечно и преку родителските состаноци  
- Менторство на учениците, менторство на приправници, 

студенти 
- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 

др. 
- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 

корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред  

 

 

 

 
Реден број и шифра 18 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по ликовна уметност 
Број на извршители 01 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

ликовна уметност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 



учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 
совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 
Реден број и шифра 19 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по музичка култура 
Број на извршители 01 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

музичка уметност 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 



совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 
Реден број и шифра 20 ОБН 03 02  З03 001 
Звање на работно место Наставник во средно образование 
Назив на работно место Наставник по економски предмети 
Број на извршители 30 
Вид на образование Согласно норматив за средно образование  
Други посебни услови / 
Работни цели Стекнување на знаење и вештини на учениците по 

економски предмети 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- Вршат подготовка и изведуваат редовна настава, 
дополнителна, додатна и други воннаставни активности во 
рамките на наставната програма и утврдениот распоред на 
часови, планирање на наставата во писмена или 
електронска форма и избор на наставни средства, вршење 
на задачи на одделенски раководител 

- Подготовка на дидактички помагала, учество во интерно 
или екстерно проверување на постигањата на учениците, 
учесто како тестатор во спроведување на државна матура и 
завршен испит, интерактивна настава, учество во 
организирано стручно и дидактичко-методско образование 
и надоградување, водење на педагошка евиденција и 
документација, ја следат работата и поведението на 
учениците, даваат помош на учениците во нивната работа и 



совладувањето на наставната програма и во добивањето на 
позитивни навики и особини 

- Учество во работата на стручните органи на училиштето и 
помош во работата на ученичките организации и заедници 

- Соработка со стучните органи на училиштето, соработуваат 
со родителите поединечно и преку родителските состаноци  

- Менторство на учениците, менторство на приправници, 
студенти 

- Уредување на кабинети, збирки, училишни работилници и 
др. 

- Учествуваат во јавната и културната дејност, општествено 
корисната работа на учениците, учествуваат во работата на 
стручните активи, активно учествуваат во работата на совет 
на паралелка и наставничкиот совет; 

- Ракуваат со збирки, наставни средства и друг прибор за 
изведување на настава и се задолжени за нивно чување 
како и собирање и обработка на податоци во врска со 
вршењето на воспитно-образовната работа 

- Припрема , прегледува и оценува тестови и вежби 
предвидени со Наставниот план и програма во врска со 
наставниот процес 

-        Организирање на културни, и други општо корисни и             
          хумани   акции во кои учествуваат учениците, водење                 
         слободни  ученички активности и работа со ученици на    
        проекти и истражување, подготвување и водење на           
        екскурзии, излети, натпревари, учество и работа во комисии  
        формирани од директорот или Училишниот одбор 

Одговара пред Директорот 

 

 

 
3. Сектор,служба или друг организационен облик-стручен соработник 

3.1. Одделение/оддел/друг организационен облик -Психолог 

 
Реден број и шифра 21 ОБН 03 02 И03 002 
Звање на работно место Психолог во средно образование 
Назив на работно место Стручен соработник - Психолог 

Број на извршители 01 
Вид на образование Филозовски факултет- Психологија 
Други посебни услови / 
Работни цели 
 
 
 
 

-Следење на воспитно образовниот процес  

-Советодавно инструктивна и консултативна работа со 

ученици и  родители 

 
Работни задачи  
 
 
 
 
 

-учествува во изготвување на годишната програма за 

работа на училиштето, 

-изработка на годишна програма за својата работа, 

-водење на дневник за работа со учениците, 

наставниците, родителите,активите, директорот разни 



комисии и наставнички совет, 

-изработка на теми за класни часови, 

-секојдневен увид во извршување на воспитно 

образовниотпроцес,проверка на годишните и дневните 

распределенија, 

 -работи на воведување на современи облици и методи 

во наставниот процес и стручното усовршување на 

наставникот, 

-планира и реализира наставна и воннаставна 

воспитно-образовна работа, 

-соработка со стручните органи, 

-врши инструктивно-консултативно и советодавна 

работа со ученици, проблематични ученици, со 

родители( советување на родители и ученици) и со 

наставници. 

-планира и реализира педагошки истражувања за 

потребите на училиштето, 

-помага во организацијата на работата со ученици со 

посебни потреби(талентирани и надарени ученици, 

ученици со асоцијално однесување, деликвенти, 

ученици со проблеми во учењето и др. 

-организира и реализира предавања од актуелни теми, 

-изработува инструменти за следење и евалуација за 

напредувањето на учениците, 

-изработува инструменти за следење и евалуација на 

наставен процес, 

-менторира наставници –почетници,   

-води сметка за релизацијата на воспитно-образовните 

цели и нивна практична примена, 

-стручно се усовршува и се оспособува за својата 

работа следејќи ги современите образовно-педагошки 

и научни достигнувања, 

-изработува тестови, прашалници и анкети за 

потребите на училиштето, 

-ги следи и анализира резултатите на воспитно-

образовниот процес во училиштето и предлага мерки 

за негово подобрување, 

-води досиеја на учениците во интегрирана база на 

податоци, 

-ја следи работата , учењето и поведението на 

учениците, 

-Учествува во работата на Наставничкиот совет, 

стручните активи и органите на управување, 

-посетува часови од редовна, изборна , дополнителна, 

додатна и продолжителна настава, 

-учествува во работата на разни Комисии,  

- изработува полугодишни и годишни Статистички 

извештаи, 

-врши работи поврзани со условен паричен надомест 



(издава потврди на учениците, евидентира, софтерски 

ги пријавува, ја следи редовноста на корисниците, 

испраќа извештаи, 

-врши работи поврзани со превоз на ученици( 

изработува списоци со ученици по релации, извештаи 

и др.) 

-го следи објавувањето на учебници, врши порачка 

или врќање на учебници и други работи поврзани со 

бесплатни учебници, 

-изведува активности поврзани со ЕМИС и ХРМ, 

-учествува во промотивни активности на училиштето, 

-организира јавни акции и манифестации за 

афирмација на ичилиштето и образованието воопшто, 

-соработува со Министерството за образование и 

наука и Бирото за развој на образованието, 

-води досие на  наставниот кадар, 

-врши и други работи по налог на директор.  
Одговара пред Директор 

 

 
4. Сектор,служба или друг организационен облик-стручен соработник 

4.1. Одделение/оддел/друг организационен облик –Педагог 

 
Реден број и шифра 22 ОБН 03 02 И03 001 
Звање на работно место Педагог во средно образование 
Назив на работно место Стручен соработник - Педагог 
Број на извршители 01 
Вид на образование Филозовски факултет-Педагогија 
Други посебни услови / 
Работни цели 
 
 
 
 

Следење на воспитно образовниот процес  

-Советодавно инструктивна и консултативна работа со 

ученици и  родители 

 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

учествува во изготвување на годишната програма за 

работа на училиштето, 

-изработка на годишна програма за својата работа, 

-водење на дневник за работа со учениците, 

наставниците, родителите,активите, директорот разни 

комисии и наставнички совет, 

-изработка на теми за класни часови, 

-секојдневен увид во извршување на воспитно 

образовниот процес,проверка на годишните и 

дневните распределенија, 

-работи на воведување на современи облици и методи 

во наставниот процес и стручното усовршување на 



наставникот, 

-планира и реализира наставна и воннаставна 

воспитно-образовна работа, 

-соработка со стручните органи, 

-врши инструктивно-консултативно и советодавна 

работа со ученици, проблематични ученици, со 

родители( советување на родители и ученици) и со 

наставници. 

-планира и реализира педагошки истражувања за 

потребите на училиштето, 

-помага во организацијата на работата со ученици со 

посебни потреби(талентирани и надарени ученици, 

ученици со асоцијално однесување, деликвенти, 

ученици со проблеми во учењето и др. 

-организира и реализира предавања од актуелни теми, 

-изработува инструменти за следење и евалуација за 

напредувањето на учениците, 

-изработува инструменти за следење и евалуација на 

наставен процес, 

-ментира наставници –почетници,   

-води сметка за релизацијата на воспитно-образовните 

цели и нивна практична примена, 

-стручно се усовршува и се оспособува за својата 

работа следејќи ги современите образовно-педагошки 

и научни достигнувања, 

-изработува тестови, прашалници и анкети за 

потребите на ичилиштето, 

-ги следи и анализира резултатите на воспитно-

образовниот процес во училиштето и предлага мерки 

за негово подобрување, 

-води досиеја на учениците во интегрирана база на 

податоци, 

-ја следи работата , учењето и поведението на 

учениците, 

-Учествува во работата на Наставничкиот совет, 

стручните активи и органите на управување, 

-посетува часови од редовна, изборна , дополнителна, 

додатна и продолжителна настава, 

-учествува во работата на разни Комисии,  

- -изработува полугодишни и годишни Статистички 

извештаи, 

-врши работи поврзани со условен паричен надомест 

(издава потврди на учениците, евидентира, софтерски 

ги пријавува, ја следи редовноста на корисниците, 

испраќа извештаи, 

-врши работи поврзани со превоз на ученици( 

изработува списоци со ученици по релации, извештаи 

и др.) 

-го следи објавувањето на учебници, врши порачка 



или врќање на учебници и други работи поврзани со 

бесплатни учебници, 

-изведува активности поврзани со ЕМИС и ХРМ. 

-учествува во промотивни активности на училиштето. 

-организира јавни акции и манифестации за 

афирмација на училиштето и образованието воопшт. 

-соработува со Министерството за образование и 

наука, Бирото за развој на образованието, ЦСОО  

-води досие на  наставниот кадар, 

- -врши и други работи по налог на директор. 

 
Одговара пред Директор 

 

 

 
5. Сектор,служба или друг организационен облик-стручен соработник 

5.1. Одделение/оддел/друг организационен облик –Библиотекар 

 
Реден број и шифра 23 ОБН 03 02 И03 005 
Звање на работно место Библиотекар во средно образование 
Назив на работно место Стручен соработник - Библиотекар 
Број на извршители 01 
Вид на образование ВСС-наставна насока 
Други посебни услови / 
Работни цели 
 
 
 
 

Пружање на стручна и советодавна помош  на учениците, 

поддршка нанаставниците во остварувањето на нивната 

работа како и водење на училишната библиотека 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- gi evidentira, sreduva i izdava knigite od 

u~ili{nata biblioteka; 
- se gri`i za fondot na bibliotekata i negovoto 
obnovuvawe; 
- sorabotuva so nastavnici i u~enici; 
-sorabotuva so drugi bibliotekari; 
- go organizira raboteweto vo ~italnata; 
- sorabotuva so recitatorski i dramski sekcii i 
dru{tva; 
- stru~no se usovr{uva. 

Одговара пред Директор 
 
 
 
 
 

 

6.  Сектор,служба или друг организационен облик-стручен соработник 

6.1. Одделение/оддел/друг организационен облик – Помошник на директор за настава 

 

Реден број и шифра 24   ОБН   03   02   И03   005 
Звање на работно место Помошник на директор за настава  



Назив на работно место Помошник на директор за настава 
Број на извршители 1 

Вид на образование VII/1 – Било кој Факултет 

Други посебни услови  
Работни цели 
 
 

Ја организира и раководи воспитно-образовната и друга 

работа, по дадени напатствија од директорот. 

 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

- uvid vo zapi{uvaweto na u~enicite, konstituiraweto na    
paralelkite i a`urirawe na pedago{kata dokumentacija 
(glavna kniga/dnevnik) 
- izgotvuvawe na raspored na de`urni Nastavniцi; 
- izgotvuvawe i distribucija na plan i programa na 
klasnite ~asovi; 
- uvid vo godi{nite globalni i tematski raspredelenija na 
predmetnite nastavnici; 
- a`urirawe na aktivnostite na aktivite spored nivnite  
programi; 
- proverka na celokupnata pedago{ka dokumentacija i 
po~etna    
inplementacija na planovite i programite za optimalno 
odvivawe na nastavnata godina; 
- dogovor za komunikacija i sorabotka so u~enicite- 
pretstavnici na klasnite zaednici; 
- organizirawe na еднодневи и повеќe дневни kskurziи; 
- uvid vo prakti~nata realizacija na nastavnite sodr`ini; 
- uvid vo realizacijata na izbornata nastava i evaluacija na 
rezultatite; 
- organizirawe na stru~ni predavawa od sverata na 
interesite na mladite; 
- uvid vo realizacija na dopolnitelnata, dodatnata nastava 
i slobodnite aktivnosti na u~enicite; 
- podgotovka na Sovet na paralelka/ godinite i Nastavni~ki 
sovet; 
- organizirawe na roditelska sredba; 
- definirawe termin za vra~uvawe na евидентни листи i 
organizacija na polugodi{niot raspust; 
- uvid vo pedago{kata dokumentacija; 
- uvid vo rabotata na aktivite; 
- dogovor so Nastavnikite koi podgotvuvaat demonstrativni 
~asovi za samostojno nastapuvawe na nivnite u~enici; 
- organizacija i realizacija na aktivnostite za 
odbele`uvawe na patroniot praznik na U~ili{teto; 
-a`urirawe na podgotovkite za државната maturа и завршен  
ispit; 
- formirawe komisii za државна maturа и завршен  ispit; 
- organizirawe i realizirawe sportski natprevari i 
aktivnosti; 
- podgotovka i organizirawe na maturska ve~er; 
- u~estvo vo подготовките за iзdavawe na almanahot na 
maturantite; 
- organizirawe i kontrola na dopolnitelnata nastava za 



u~enici koi se na popraven ispit; 
- kalendar za реализирање на popravnite испити , 

дополнителните испити, испити на година и државната матура и 

завршниот испит; 
- organizirawe i realizirawe na Nastavni~ki sovet po 

popravnite i испитите од државната матура и завршниот испит; 
- Organizirawe i realizirawe na upis vo prva godina; 
- U~estvo vo raspredelbata na ~asovi po izvr{iteli i 
imenuvawe na klasni rakovoditeli na paralelkite; 
- ja organizira i ja sledi realizacijata na nastavata vo 
smenata; 
- u~estvuva vo realizacijata na nastavata po sopstveniot 
predmet; 
- se gri`i za redovnosta i rabotnata disciplina na 
nastavnicite i u~enicite; 
- ja organizira i kontrolira rabotata na tehni~kiot 
personal i higieni~arite; 
- vr{i uvid vo pedago{kata dokumentacija i ja usoglasuva 
spored pozitivnite barawa/ normi/ zakoni.  

 
Одговара пред Директор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА  
 

7. Сектор, служба или другорганизационен облик-помошно-технички лица 

7.1. Одделение/оддел/друг организационен облик-Хаусмајстор 

 
Реден број и шифра  25 ОБН 04 01 А01 006 
Звање на работно место Хаусмајстор 
Назив на работно место Хаусмајстор 
Број на извршители 01 
Вид на образование ССС 
Други посебни услови / 

 
 



Работни цели 
 
 
 
 

Овозможува опремата, инвентарот и инсталациите да 

бидат во исправна  и употреблива состојба. Отстранува 

дефекти и врши ситни поправки на училишните згради 

и се грижи  за уредување на училишноиот двор. 

 
Работни задачи  
 
 
 
 
 

-Одговара за училишниот објект-институции и 

инвентар. 

-врши одржување на инвентарот во училиштето; 

-врши одржување на инсталациите, уредите  и 

системот за греење  на гас и да ги одржува во 

исправна состојба, 

-ја следи состојбата на гориво, набавува и го складира 

во согласност со прописите, 

-редовно одржува хигиена во котлара и околу неа. 

-се грижи за исправноста за кваките,бравите и 

клучевите на вратите; 

-врши молерисување на училишниот простор; 

-се грижи за исправноста на техничките уреди и 

апарати во училиштето; 

-се грижи за исправноста на казанчињата, чешмите и 

одводот во училиштето. 

-врши контрола на исправноста на столаријата(маси,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

табли во кабинетите, канцелари и поправка на 

столови, сталажи, и замена на сијалици -неонки и др.) 

-врши поправка на скршени прозорц,. 

-изработува рафтови, полици и шкафчиња за 

потребите на кабинетите и библиотеката, 

-на директорот му предлага список на потребни 

резервни материјали во работилницата, 

-спроведува мерки за противпожарна заштита и 

заштита на работно место,и превенција исправување 

со кризи. 

-редовно учествува во чистење на снег и мраз на 

скалите и сите приоди до училиштето, 

-материјално е одговорен за имотот и средствата во 

работилницата, 
- rakuva so aparati za umno`uvawe; 
-врши и други работи по налог на директор. 

 
Одговара пред Директор  

 
 
 
 

 
8. Сектор, служба или другорганизационен облик-помошно-технички лица 

8.1. Одделение/оддел/друг организационен облик-ЕКОНОМ-ДОМАЌИН 



 
Реден број и шифра  26 ОБН 04 01 А01 039 
Звање на работно место Економ-домаќин 
Назив на работно место Економ-домаќин 
Број на извршители 01 
Вид на образование ССС 
Други посебни услови / 

 
 

Работни цели 
 
 
 
 

Ostvaruvawe na red za nabavka na potro{en i drug 

material  i za  odr`uvawe higienata vo u~ili{teto 

 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

-- vr{i nabavka i vodi evidencija za celokupniot 
potro{en materijal, siten inventar i osnovni 
sredstva; 
- izdava i nabavuva potreben materijal za odr`uvawe 
na zgradata i  higienata vo u~ili{nite prostorii i 
u~ili{niot dvor; 
- vodi gri`a za namenskoto koristewe na inventarot, 
nivnoto ~uvawe i sostojbata na osnovnite sredstva; 
- za nabavka na potro{en materijal dobiva odobruvawe 
od direktorot; 
- odgovoren e za snabduvawe na u~ili{teto so 
dezinfekcioni sredstva zaradi dezinfekcija na 
sanitarnite ~vorovi i drugite prostorii vo 
u~ili{teto; 

-се грижи за одржување на системот за греење  на гас 
i vodi gri`a vo zimskiot period da ne dojde do 
zamrznuvawe na instalacijata za greewe i sl.;  

-ја следи состојбата на гориво, набавува и го складира 

во согласност со прописите, 
- rakuva so aparati za umno`uvawe; 
- одговорен е за изнаоѓање на главните книги за издавање 
на втор примерок на сведителство и диплома; 
-врши и други работи по налог на директор. 
 

Одговара пред Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Сектор, служба или другорганизационен облик-помошно-технички лица 



9.1. Одделение/оддел/друг организационен облик-Хигиеничар 

 
Реден број и шифра 27ОБН 04 01 А01 002 
Звање на работно место Хигиеничар 
Назив на работно место Хигиеничар 
Број на извршители 09 
Вид на образование Основно или Средно образование 
Други посебни услови / 

 
Работни цели 
 
 
 
 

Оdr`uvawe na објектите и опремата 

 

Работни задачи  
 
 
 
 
 

-Секојдневно  одржуваат хигиента и дезинфекција во 

работните простории (училници, кабинети, 

наставничка канцеларија, библиотека, канцеларија на 

директор, секретар,благајник, педагошко-психолошка 

служба,  помошници за настава, помошни простории и 

др.) во училиштето, холот, ходниците, спортските 

терени и дворното место, 

-секојдневно бришење подови, чистење тоалети после 

секој одмор, редовно го брише намештајот, ја чисти 

библиотеката и книгите, 

-чисти  дворна површина најмалку еднаш на ден. 

-чистење на  прозорци, врати и опрема, 

-редовно одржува хигиена во спортската сала, 

соблекувални и санитарни јазли (чисти тоалети, 

умивалници, брише подови, намештај, врати и 

справи.) 

-одговара за фискултурната сала и инвентар во сала, 

-контролира користење на сала од страна на други 

корисници, 

-  проверува дали се сите прозори и врати во објектот 

затворени и по потреба ги затвара, 

- во периодот додека не се чисти, дежураат по 

спратови или на портирница;  

-по потреба дежура во училиште, особено за време на 

одржување на јавни и други собири,  

- одстранува вонредно настанати нечистотии во било 

кој дел на зградата , 

- во текот на годината два пати вршат генерално 

чистење на училишната зграда (во зима и во лето.), а 

по потреба и повеќе,  

-вршат тековни работи за потребите на училиштето 

што се во рамките на нивните знаења и способности, 

-известува за настанатите промени во училниците и 

училиштето во целина, 

- редовно учествува во чистење на снег и мраз на 



скалите на сите приоди до училиштето, 
- povremeno obavuva de`urstva; 
-врши и други работи по налог на директор. 

 
 

Одговара пред Директор  

 

 

 
10. Сектор, служба или другорганизационен облик-помошно-технички лица 

10.1. Одделение/оддел/друг организационен облик-Чувар 

 
Реден број и шифра 28 ОБН 04 02 А01 001 
Звање на работно место Чувар- обезбедување на објект и опрема 
Назив на работно место Чувар 
Број на извршители 0 
Вид на образование Основно/Средно образование 
Други посебни услови Положен испит за пожарникар 

 
Работни цели 
 
 
 
 

Физичко обезбедување на објектот  и опремата  

Работни задачи  
 
 
 
 
 

 

- ја обезбедува зградата и инвентарот за време на 

своето дежурство, но и надворешна проверка на 

безбедноста во просторот околу зградата, ракува со 

клуч од влезната врата а клучевите за останатите 

врати се во просторијата наменета за  техничкиот 

персонал, 

- задолжително проверува дали се затворени 

прозорите, надворешните врати во зградата, 

задолжително проверува дали се исклучени сите 

видови грејни тела (  решоа и сл ),  сијалици, 

осветлувања, славините на чешмите, системот за 

затоплување на гас, 

- ракува во случај на потреба со противпожарни 

апарати, 

- забранет е влез на било какво лице ( ученици, 

вработени, трети лица )  во зградата за време на 

неговото дежурство, освен со дозвола од директорот, 

непречено следење на лицата кои престојуваат во 

зградата, по потреба запирање, легитимирање и нивно 

отстранување, доколку има потреба за тоа, 

- за секаков вид на насилно влегување, кражба или 

било каква хаварија во зградата за време на неговото 

дежурство, веднаш ги известува надлежните во МВР, 

или противпожарна служба и директорот на 



Училиштето, 

- работи секој втор ден од 20,00 часот до 6,00 часот 

наредниот ден, еднаш месечно во недела  дежураат од 

08,00 часот со 20,00 часот, 

- по 22,00 часот, пристапува кон детална проверка  во 

времетраење од еден до два часа. Се отклучува секој 

просторија, се проверуваат прозорците, чешмите, 

системот за греење, сијалиците и сл. Во 4,30 часот се 

прави уште една проверка и од 5,30 часот ја чека 

смената во портирница, 

- за секоја смена ( ден ) води уредна книга на 

забелешки, која е достапна на директорот , 

- предавање на смената на вработените кои 

започнуваат со работа во 6,оо часот наутро, 

- врши и други работи од свој делокруг по налог на 

директорот. 

 

 
Одговара пред Директор  

 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
 

Член 24 

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото 

донесување. 

 

Член 25 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

систематизација на работни места на СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“Скопје со број 01-

170/10 од 23.02.2012 година. 

 

Член 26 

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

добиената согласност од Министерство за информатичко општество и администрација.. 

 

 

                                                                             Директор  

                                                                   

                                                                                 _____________________________   
Александар Канурков               


