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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 

27/2016,35/2018,198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

број 143/19 и 14/20),и врз основа начлен 113 став 1 алинеја 23 од Законот за 

основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

број161/19), Директорот на ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, донесе: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ООУ „11 ОКТОМВРИ “ – 

СКОПЈЕ, ЦЕНТАР 

 

                                                                 Член 1 

               Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места на ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, Центар 

бр.01-182/2 од 16.02.2015 година, (во понатамошен текст Правилник), 

Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места на ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, Центар бр.01-91/2 од 13.02.2018 

година. 

 

  Член 2 

Член 9 став 2 се менува и гласи:   

(2) Работните места на даватели на јавни услуги во основно образование 

согласно Законот за основното образование се распоредени на следниот начин: 

- Категорија К – наставници 

- Ниво К03 – систематизирани 57 извршители 

- Ниво К02 – наставници – систематизирани 2 извршители 

- Категорија Л – стручни соработници 

- Ниво Л03 - систематизирани 5 извршители 

 

 

 Член 3 

Во член 23, глава V. Опис на работните места во ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, 

Центар, во глава „II. ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ од областа на основно образование, 

во точка „2.2. Одделение на наставници“, по работното место со реден број 10, 

шифра ОБН 03 02 К03 001 назив на работно место Наставник ментор се додаваа 

ново работно место со реден број 10-а кое гласи:  
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Реден број  10-а 

Шифра ОБН   03   02   К02   001    

Ниво К02 

Звање на работно 
место 

Наставник ментор во основно образование 

Назив на работно 
место 

Наставник ментор 

Број на извршители 1 

Вид на образование Согласно нормативот за основно образование 

Други посебни услови  

Работнии цели Ефикасно,ефективно и квалитетно извршување на сложени работи и 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на институцијатa,во насокапружање на стручна  и советодавна 
помош на студенти на факултет за наставници и на наставниците што 
имаат подржан професионален развој. Помагање при изготвување на 
наставен материјал за учениците, иновативни проекти и развојни 
политики на училиштето. 

Работни задачи 

 

 

 

 

 

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите 

видови професионална работа, реализирање на наставни и 
воннаставни активности, следење и оценувања на напредокот и 
постигањата на учениците, учество во надворешните мерења 
на постигањата на учениците (меѓународни и државни 
тестирања),  

- соработка со родители, 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 педагошка 
документација и евиденција, планирање и реализација на 
професионален развој, реализирање на дополнителна и 
додатна настава за учениците, подготвување и водење 
ескурзии, излети, натпревари, настава во природа, летување, 
логорување што ги организира училиштето, водење на 
портфолио (дел од професионалното досие) ивршење на други 
работи определени со годишната програма за работа на 
училиштето, 

- менторство на ученици, менторирање на наставник-приправник, 
менторирање на студенти од факултетите за наставници, 
менторирање на наставници  што имаат поддржан 
професионален развој, користење иновативни приоди и 
помагање на колегите во спроведување на акциски 
истражувања,  

- учество на истражувачки проекти и други активности за 
унапредување на воспитнообразовната работа, учество во 
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изготвување на развојни политики на училиштето и други 
задачи согласно со стекнатите компетенции за наставник-
ментор. 

-  

Одговара пред Директор 

 

 

Член 4 

Во член 23, глава V. Опис на работните места во ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, 

Центар, во глава „II. ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ од областа на основно образование, 

во точка „2.2. Одделение на наставници“, по работното место со реден број 15, 

шифра ОБН 03 02 К03 001 назив на работно место Наставник ментор по 

информатика се додаваа ново работно место со реден број 15-а кое гласи:  

 

Реден број и шифра 15-а 

 Шифра ОБН   03   02   К02   001    

Ниво К02 

Звање на работно 
место 

Наставник ментор во основно образование 

Назив на работно 
место 

Наставник ментор по информатика 

Број на извршители 1 

Вид на образование Согласно нормативот за основно образование 

Други посебни услови  

Работнии цели Ефикасно,ефективно и квалитетно извршување на сложени работи 
и работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на институцијатaвонасокапружање на 
стручна и советодавна помош на студенти на факултет за 
наставници и на наставниците што имаат подржан професионален 
развој. Помагање при изготвување на наставен материјал за 
учениците, иновативни проекти и развојни политики на 
училиштето. 

Работни задачи 

 

 

 

 

 

- планирање и подготовка на воспитно-образовната и другите 
видови професионална работа, реализирање на наставни и 
воннаставни активности, следење и оценувања на 
напредокот и постигањата на учениците, учество во 

надворешните мерења на постигањата на учениците 
(меѓународни и државни тестирања),  

- соработка со родители, 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, 
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собирање и обработка на податоци во врска со воспитно-
образовната и друга работа, водење на педагошка 
документација и евиденција, планирање и реализација на 
професионален развој, реализирање на дополнителна и 
додатна настава за учениците, подготвување и водење 
ескурзии, излети, натпревари, настава во природа, 
летување, логорување што ги организира училиштето, 
водење на портфолио (дел од професионалното досие) 
ивршење на други работи определени со годишната 
програма за работа на училиштето, 

- менторство на ученици, менторирање на наставник-
приправник, менторирање на студенти од факултетите за 
наставници, менторирање на наставници  што имаат 
поддржан професионален развој, користење иновативни 
приоди и помагање на колегите во спроведување на 
акциски истражувања,  

- учество на истражувачки проекти и други активности за 
унапредување на воспитнообразовната работа, учество во 
изготвување на развојни политики на училиштето и други 
задачи согласно со стекнатите компетенции за наставник-
ментор. 

 

Одговара пред Директор 

 

 

Член 5 

Во член 23, глава V. Опис на работните места во ООУ,,11 Октомври“ – Скопје, 

Центар, точка 2 Стручна служба, потточка  2.2 Одделение на наставници , во 

работно место под реден број 23, шифра ОБН 03 02 К03 001, звање наставник по 

одделенска настава,  во делот  број на извршители,  бројот „30 “   се заменува со 

бројот  „28 “. 

 

Член 6 

Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст на 

Правилникот се вршат измени и дополнувања и во табеларниот преглед на 

работните места како составен дел на Правилникот.  

 

Член 7 

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

добиената писмена согласност од Министерството за информатичко општество и 

администрација  и  по објавување на  конечните резултати  на Државната изборна 

комисија. 
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Изготвил: 

Мерлина Толевска 

 

 

Бр. 01 – 288/1                   Директор 

      28.09.2021 година Даница Блажеска                                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1 Табеларен преглед на работни места 

Ред. 

бр. 

 

Шифра 

 

Назив на работното место 

Бр. 
на 

извр
шите

ли 

На 
неопред
елено 
време 

На 
определ

ено 

време  

Потр
еба 

 

Забелешка  

 - дополнува 
од друго 

училиште 

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   01   02   Г02   010 Архивар 1   1  

5. ОБН   03   02   Л03   002 Струченсоработник-психолог 1 1    

6. ОБН   03   02   Л03   001 Струченсоработник-педагог 1 1    

7. ОБН   03   02   Л03   003 Струченсоработник-дефектолог 1   1  

8. ОБН   03   02   Л03  004 Струченсоработник-социолог 1   1  

9. ОБН   03   02   Л03  005 Струченсоработник-библиотекар 1   1  

10. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоодделенсканастава 28 26 2   

10-а. ОБН   03   02   К02  001  Наставник ментор во основно образование  1   1  
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11. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпомакедонскијазик 3 3    

12. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоанглискијазик 4 4    

13. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпогерманскијазик 1 1    

14. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоматематика 3 3    

15. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоинформатика   1   1  

15-а. ОБН   03   02   К02  001 Наставник ментор во основно образование 
по  информатика 

1 1    

16. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпофизика   1    1 

17. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпохемија 1 1    

18. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпобиологија 1 1    

19. ОБН   03   02   K03  001 Наставник по природни науки и техника   1 1    

20. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпогеографија 1 1    

21. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоисторија 1 1    

22. ОБН   03   02   K03  001 Наставник по граѓанско образование 1    1 

23. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпофизичкообразование 3 2 1   

24. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпомузичкообразование 1 1    

25. ОБН   03   02   K03  001 Наставникполиковнообразование 1  1   

26. ОБН   03   02   K03  001 Н аставникпотехничкообразование 1    1 

27. ОБН   03   02   K03  001 Наставникпоетика 1    1 

28. ОБН   03   02   K03  001 Наставник по етика на религии 1 1    

29. ОБН   04   01   A01  002 Хигиеничар 9 5 4   

30. ОБН   04   01   A01  006 Хаусмајстор 1 1    

31. ОБН   04   01   A01  004 Eконом  1 1    

32. ОБН   04   02   A01  001 Чувар 1 1    

  Вкупно : 78 59 8 7 4 

 


