
 

        Врз пснпва на член 17 став 7 пд Закпнпт за врабптените вп јавнипт сектпр (“ Службен 

весник на Република Македпнија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), а вп врска сп член 28 пд 

Закпнпт за изменуваое и дппплнуваое на Закпнпт за административни службеници ( Службен 

весник на Република Македпнија“ бр. 11/2018) , Директпрпт  на ООУ 11 Октпмври – Скппје, 

Центар  на ден 13.02.2018 гпдина дпнесе: 

П Р А В И Л Н И К 

за измена и дппплнуваое на Правилникпт за систематизација на рабптните места вп 
ООУ 11 Октпмври – Скппје, Центар 

 
Член 1 

     Сп пвпј Правилник се врши измена и дппплнуваое на Правилникпт за систематизација на 
рабптните места вп ООУ 11 Октпмври – Скппје, Центар бр. 02- 182/3 пд 10.02.2015 гпдина. 
 
       Вп Глава IV вп членпвите 12 и 13  вп делпт на ппсебните рабптни кпмпетенции за сите 
нивпа – ппзнаваое на еден пд трите најчестп кпристени јазици на Еврппската Унија (англиски, 
француски,германски), се брише: 

- За категприја В1 – ппзнаваое на еден пд трите најчестп кпристени јазици на 
Еврппската унија (англиски, француски, германски), и тпа ппседуваое на 
медунарпднп признат сертификат издаден пд пфицијален еврппски тестатпр, член 
на здружениетп ALTE на еврппски тестатпри на А2 (А2) нивптп на ЦЕФР (CEFR), 
пднпснп КЕТ, ИЕЛТС сп максимум 3 ппени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 400 бпда, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бпда, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 
бпда, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 
 

- За категприја Г1 и Г2 – ппзнаваое на еден пд трите најчестп кпристени јазици на 
Еврппската унија (англиски, француски, германски), и тпа ппседуваое на 
медунарпднп признат сертификат издаден пд пфицијален еврппски тестатпр, член 
на здружениетп ALTE на еврппски тестатпри на А1 (А1) нивптп на ЦЕФР (CEFR), 
пднпснп БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бпда, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
најмалку 35 бпда или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бпда, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 
 

Член 2 
       Вп Глава IVвп членпвите 12 и 13  вп делпт на ппсебните рабптни кпмпетенции за сите 
нивпа , се дпдава/пстанува следнипт текст: 

 
- Активнп ппзнаваое на еден пд трите најчестп кпристени јазици на Еврппската Унија 

(англиски, француски, германски), активнп ппзнаваое на кпмпјутерски прпграми за 
канцеларискп рабптеое 

 
Член 3 

       Овпј Правилник влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ке се применува пп 
дпбиената писмена спгласнпст пд Министерствптп за инфпрматичкп ппштествп и 
администрација. 
 

                                                                                        Директпр 
                                                                                        Даница Блажеска                                  


