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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), член 33-б од Законот за стручно 
образование и обука (Службен весник на Република Македонија бр. 71/06, 117/08, 148/09, 
17/11, 24/13, 137/13 и 41/14) и член 11 став 1 алинеја 4 од Статутот на Центарот за 
стручно образование и обука, Управниот одбор на Центарот за стручно образование и 
обука на ден 26.01.2016 година, донесе 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за систематизација на работните места во 
Центарот за стручно образование и обука 

 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1  
Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените 

(административни службеници и помошно – технички лица) во Центарот за стручно 
образование и обука (во натамошниот текст: Центарот), распоредот, шифрата, називот и 
описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за 
извршување на работите и задачите на одделните работни места. 

Член 2  
Работите и задачите што се вршат во Центарот се определуваат, согласно 

нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, 
одговорноста и другите услови за нивното извршување.    

Член 3  
Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за 

вработување и распоредување на вработените во Центарот.    
                                                                 Член 4 

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Центарот е 
составен дел на овој правилник. 

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

                                                                Член 5 
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 33 работни места на 

административните службеници (јавни службеници), распоредени по организациони 
единици согласно Правилникот за внатрешна организација на Центарот. 

     Член 6 
Работните места од членот 5 на овој правилник се распоредени на следниот начин: 
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Ниво Систематизирани работни места Пополнети работни места 
А01 / / 
Б01 / / 
Б02 2 1 
Б03 / / 
Б04 6 1 
В01 20 15 
В02 3 3 
В03 / / 
В04 / / 
Г01 1 1 
Г02 1 1 
Г03 / / 
Г04 / / 
Вкупно 33 22 

 
      Член 7 

Општи услови за пополнување на работни места утврдени со Законот за 
административните службеници за административните службеници се:  

- да е државјанин на Република Македонија,  
- активно да го користи македонскиот јазик,  
- да е полнолетен,  
- да има општа здравствена способност за работното место и 
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност. 
 

     Член 8 
(1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за 
раководните административни службеници од категоријата Б се:  

- стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според 
Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според 
ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- потврда за положен испит за административно управување,  
- работно искуство, и тоа:  
- за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку 

две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум 
години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно 
работно место во приватен сектор и  

- за нивото Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку 
една година на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест 
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно 
работно место во приватен сектор; 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски, германски), и тоа:  
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- за нивото Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори 
на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, 
ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ 
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, 
или Гете сертификат, ТестДаФ и  

- за нивото Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори 
на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, 
БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 
135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 

(2) Потребни општи работни комепетенции на напредно 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 странките/засегнати страни;  
- раководење и  
- финансиско управување. 

 
Член 9 

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за 
стручните административни службеници од категоријата В 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  

- за нивото B2 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  
- работно искуство, и тоа:  
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две 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 ALTE 
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. 
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(2) Потребни општи работни комепетенции 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 10 

         (1)  Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници за 
помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:  

- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според 
Македонската 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,  
- работно искуство, и тоа:  
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото Г2 најмалку две 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 ALTE 
на европски тестатори 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. 

(2) Потребни општи работни комепетенции на основно ниво: 

- учење и развој;  
-  комуникација;  
- остварување резултати;  
- работење со други/тимска работа;  
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и  
- финансиско управување. 

 
 

III. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 
  

Член 11 

 Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 2 работни места на помошно - 
техничките лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за 
внатрешна организација на Центарот. 
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Член 12 

Шифра Систематизирани работни места Пополнети работни места 
Ниво 
А1 

2 1 

   
Вкупно 2 1 

 

IV. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЦЕНТАРОТ 
 
1. Сектор за истражување, развој и соработка 
1.1.  
Реден број  1 

Шифра УПР 01 / 01 Б02 000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на работно место Раководител на сектор за истражување, развој и соработка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Директор 

Вид на образование Образование;  

Електротехника; 

 

Други посебни услови Најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на концепции и стратешки документи 

Работни цели Планирање, програмирање, организирање, обединување и 
координирање на работата на секторот 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
раководителите на организационите единици во состав на 
организационата единица со која раководи; 
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 - давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Учествува во работата на работните тела на Собранието 
на Република Македонија и на работните тела на Владата 
на Република Македонија, кога за тоа е овластен од 
директорот;  
6. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во секторот. 

 
 

1.Сектор за истражување, развој и соработка 
1.1. Одделение за истражување, развој и унапредување на стручното образование 

Реден број  2 

Шифра УПР 01 / 01 Б04 000 

Ниво Б4 
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Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за истражување, развој и 
унапредување на стручното образование 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на образование Образование 

Социологија  

Други посебни услови Најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на концепции и стратешки документи 

Работни цели Планирање, програмирање, организирање, обединување и 
координирање на работата на одделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
раководителите на организационите единици во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
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- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Учествува во работата на работните тела на Собранието 
на Република Македонија и на работните тела на Владата 
на Република Македонија, кога за тоа е овластен од 
директорот;  
6. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението. 

 
1.Сектор за истражување, развој и соработка 

1.2. Одделение за истражување, развој и унапредување на стручното образование 
Реден број  3 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за стратешки и концепциски документи 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Образование 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на концепции и стратешки документи 

Работни цели Креирање стратегии, политики и концепции за развој на 
стручното образование и обука 

Работни задачи и обврски 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
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службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изработува и развива стратегии, концепции, 
методологии  и акциски планови за нивна реализација. 

 
 

1.Сектор за истражување, развој и соработка 
1.3. Одделение за истражување, развој и унапредување на стручното образование 

Реден број  4 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за професионален и кариерен развој на 
наставниците и стручните соработници 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Социологија 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование 

Работни цели Професионален и кариерен развој на наставниците и 
стручните соработници 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
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4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7.Изработува и развива програми, стандарди и сл. за 
унапредување, следење и поддршка на професионалниот 
развој на наставниците и стручните соработници; 
8. Планира годишни активности за следење на работата на 
наставниците по стручни предмети и предлага мерки за 
подобрување на квалитетот на реализација на наставата 
по стручните предмети и практичната обука 
9. Врши анализа за потребите за обука, изработува план за 
обука, организира, води евиденција и ги координира 
обуките. 

 
 
 

1. Сектор за истражување, развој и  соработка 
1.2.Одделение за меѓународна соработка и соработка со социјални партнери 

Реден број  5 

Шифра УПР  01 / 01  Б04  000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение  

Назив на работно место Раководител на одделение за меѓународна соработка и 
соработка со социјални партнери 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на образование Електротехника 

Економски науки 

Психологија 

Други посебни услови Најмалку 4 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование 
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Работни цели Планирање, програмирање, координирање и организирање 
на работите во oдделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
административни службеници во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението; 
6. Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го заменува 
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истиот врз основа на овластување од директорот. 
 

 
1. Сектор за истражување, развој и  соработка 

1.2.Одделение за меѓународна соработка и соработка со социјални партнери 
Реден број  6 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за меѓународна соработка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Психологија 

Други посебни услови / 

Работни цели Воспоставување и развивање меѓународна соработка во 
областа на стручното образование и реализирање на 
меѓународни проекти 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Изработува програми и акциски планови за соработка со 
меѓународни организации и институции и изготвува 
информации, извештаи и сл. за воспоставената соработка; 
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8.Воспоставува контакти со меѓународни институции и 
организации и учествува во изготвувањето програми за 
соработка во проекти потпомогнати од донаторски 
организации на прашања поврзани со меѓународна 
соработка во областа на стручното образование и обука. 

9.Изработува проекти и управува со проектни активности, 
организира работилници, семинари, конференции, студиски 
посети, изработува меморандуми, протоколи и договори за 
меѓународна соработка и помага во реализација на 
потпишаните договори со институции од други држави. 

 
1. Сектор за истражување, развој и  соработка 

1.2.Одделение за меѓународна соработка и соработка со социјални партнери 
Реден број  7 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за соработка со социјални партнери и државни 
органи 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови / 

Работни цели Воспоставување и следење на систем и развој на 
социјално партнерство 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
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значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изработува програми и акциски планови за соработка со 
домашни организации и институции и изготвува 
информации, извештаи и сл. за воспоставената соработка. 

 
2. Сектор за за стандарди, наставни планови и програми 

 
Реден број  8 

Шифра УПР 01 / 01 Б02 000 

Ниво Б2 

Звање  Раководител на сектор 

Назив на работно место Раководител на сектор за стандарди, наставни планови и 
програми 

Број на извршители 1 

Одговара пред Директор 

Вид на образование Хемија 

Образование 

Хемиска технологија 

Други посебни услови Најмалку 5 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на концепции и стратешки документи 

Работни цели Планирање, програмирање, организирање, обединување и 
координирање на работата на секторот 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
раководителите на организационите единици во состав на 
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 организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Учествува во работата на работните тела на Собранието 
на Република Македонија и на работните тела на Владата 
на Република Македонија, кога за тоа е овластен од 
директорот;  
6. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во секторот. 
 

 

2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 
2.1. Одделение за стандарди на занимања и квалификации 

Реден број  9 

Шифра УПР  01 / 01  Б04  000 

Ниво Б4 



17 

 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за стандарди на занимање и 
квалификации 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на образование Сточарство  

Хемија  

Сообраќај и транспорт 

 

Други посебни услови Најмалку 4 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на стандарди на занимања и на квалификации 

Работни цели Планирање, програмирање, координирање и организирање 
на работите во oдделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
административни службеници во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
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- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението; 
6. Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го заменува 
истиот врз основа на овластување од директорот. 

  

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.1. Одделение за стандарди на занимања и квалификации 
Реден број  10 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за стандарди на занимања и квалификации 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Организациски науки и управување (менаџмент) 

Образование 

Други посебни услови Учество во изработка на стандарди на занимања и на 
квалификации 

Работни цели Развој на стандарди на занимања 
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Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Ги реализира процедурите за изработка и донесување на 
стандарди на занимање и квалификации; 
8. Предлага потреби од нови квалификации во согласност 
со Европската рамка на квалификации. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  11 

Шифра УПР  01 / 01  Б04  000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за наставни планови и програми 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на сектор 

Вид на образование Машинство 

Стоматологија 

Туризам и угостителство 

Други посебни услови Најмалку 4 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 
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Работни цели Планирање, програмирање, координирање и организирање 
на работите во oдделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
административни службеници во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението; 
6. Во случај на отсуство или спреченост на непосредно 
претпоставениот административен службеник го заменува 
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истиот врз основа на овластување од директорот. 

 

2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 
2.2. Одделение за наставни планови и програми 

Реден број  12 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за машинска струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Машинство 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
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8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за развој, соработка и наставни планови и програми 

2.2 Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  13 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за сообраќајна струка и рударско-геолошка и 
металуршка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Сообраќај и транспорт 

Рударство 

Металургија 

 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
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предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  14 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за електротехничка струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Електротехника 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
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 административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  15 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за земјоделско - ветеринарна струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Сточарство  

Растително производство 

Ветеринарна медицина  

 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 
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Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  16 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за градежно-геодетска струка  

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Градежништво и водостопанство 

Геодезија 
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Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
 

2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 
2.2. Одделение за наставни планови и програми 

Реден број  17 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за економско – правна и трговска струка  
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Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  18 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 
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Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за здравствена струка  

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Фундаментални медицински науки 

Стоматологија 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
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Реден број  19 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за струката лични услуги и текстилно кожарска 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Фундаментални медицински науки  

Хемиска технологија 

Хемија 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
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предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  20 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за угостителско - туристичка струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Туризам и угостителство 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
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7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 

2.2. Одделение за наставни планови и програми 
Реден број  21 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за хемиско-технолошка и графичка струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Хемија 

Графичко инженерство 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
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ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
 

2. Сектор за стандарди, наставни планови и програми 
2.2. Одделение за наставни планови и програми 

Реден број  22 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за шумарско - дрвопреработувачка струка 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Шумарство и хортикултура  

Преработка на дрво 

Други посебни услови Најмалку 3 години работно искуство во воспитно-образовна 
дејност од областа на стручното образование и учество во 
изработка на наставни планови и програми 

Работни цели Советодавна работа, менторирање и инструирање на 
кадри 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
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нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа. 
7. Изготвува стандарди, наставни планови и програми, 
предлог тестови, нормативи и сл. во рамките на струката; 
8. Ја следи и проучува проблематиката за иновирање и 
подготвување на предлог-наставни програми, изготвува 
предлог мерки за подобрување на квалитетот на наставата 
и ја следи реализацијата на наставните програми во струка; 
9. Врши советодавна работа, менторирање, инструирање, 
обука и стручно усовршување на наставниот кадар во 
струката. 

 
3. Посебна организациона единица 

3.1 Одделение за финансиски прашања 
Реден број  23 

Шифра УПР  01 / 01  Б04  000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за финансиски прашања 

Број на извршители 1 

Одговара пред Директор 

Вид на образование Економски науки  

Други посебни услови / 

Работни цели Планирање, програмирање, координирање и организирање 
на работите во oдделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
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- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
административни службеници во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението. 

 
 

3. Посебна организациона единица 
3.1 Одделение за финансиски прашања 

Реден број  24 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 
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Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за финансии, буџет и јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки 

Други посебни услови Сертификат за јавни набавки 

Работни цели планирање и контрола на финансиите 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Ја следи, применува и реализира законската регулатива 
од областа на буџетското и финансиското работење и 
јавните набавки, подготвува информации и извештаи 
(месечни и годишни) за извршувањето на буџетот. 

 
 

3. Посебна организациона единица 
3.1 Одделение за финансиски прашања 

Реден број  25 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 
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Назив на работно место Советник овластен сметководител 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Економски науки - Сметководство 

Други посебни услови / 

Работни цели Водење на сметководство 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Ја следи, применува и реализира законската регулатива 
од областа на буџетското и сметководственото работење, 
изготвува завршна сметка. 

 
 

4. Посебна организациска единица. 
4.1. Одделение за деловна поддршка 

Реден број  26 

Шифра УПР  01 / 01  Б04  000 

Ниво Б4 

Звање  Раководител на одделение 

Назив на работно место Раководител на одделение за деловна поддршка 
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Број на извршители 1 

Одговара пред Директор 

Вид на образование Правни науки 

Други посебни услови / 

Работни цели Планирање, програмирање, организирање, обединување и 
координирање на работата на одделението 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Давање на совети на директорот за прашања од 
неговиот делокруг на работа и поддршка на неговата 
работа; 
2. Раководење со организациона единица, која опфаќа: 
- организирање, насочување и координација на работата на 
организационата единица; 
- вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите; 
- распоредување на работите и задачите на 
административни службеници во состав на 
организационата единица со која раководи; 
- давање на стручна помош, совети и вршење на 
менторство на останатите административни службеници 
вработени во организациона единица со која раководи; 
- грижа за стручното усовршување и работната дисциплина 
на вработените во организационата единица со која 
раководи; 
- оценување на раководни административни службеници од 
непосредно пониското ниво, а по потреба и на други 
административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 
- учествува во оценување на административни службеници 
во Центарот и на административни службеници во други 
институции; 
- подготовка на предлог - план за работа на 
организационата единица со која раководи и 
организационите единици во состав; 
- подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето 
на програмата за работа на организационата единица со 
која раководи и организационите единици во состав; 
- подготовка на предлози за политики по начелни прашања 
од надлежност на организационата единица со која 
раководи; 
- подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани 
со одредени политики и со остварувањето на програмата 
за работа на Центарот, кои бараат одлуки од највисоко 
ниво на Центарот; 
- подготовка на иницијативи за решавање на одделни 
прашања и проблеми од делокруг на организационата 
единица со која раководи и други материјали;  
3. Соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата; 
4. Соработува со други државни органи, органи на 
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локалната власт, домашни и меѓународни организации, на 
соодветното ниво, како и со претставници на стопанството 
и на граѓанскиот сектор; 
5. Ги следи, проучува и применува законските прописи, 
меѓународно прифатените стандарди и другите општи акти 
од областа и одговара за навремено, за законско и за 
квалитетно извршување на работите и на задачите што се 
извршуваат во одделението. 

 
4. Посебна организациска единица. 

4.1. Одделение за деловна поддршка 
Реден број  27 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за ИКТ 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Информатика 

Компјутерска техника и информатика 

Други посебни услови / 

Работни цели Одржување и развој на информатичкиот систем и ИКТ 
опрема 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 



39 

 

на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Се грижи за функционалноста на информатичката 
опрема и информативниот систем. 

 
4. Посебна организациска единица. 

4.1. Одделение за деловна поддршка 
Реден број  28 

Шифра УПР  01 / 01  В01  000 

Ниво В1 

Звање  Советник 

Назив на работно место Советник за човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Организациони науки и управување (менџмент) 

Правни науки 

Други посебни услови / 

Работни цели Унапредување во управувањето со човечки ресурси 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени стручно-административни, 
нормативно-правни, извршни, статистички, информатички, 
административно-надзорни, управува со човечки ресурси, 
материјални, финансиски, промотивно-информативни и 
други работи од административна природа; 
5. Подготвува материјали и документи кои содржат: 
предлози на нацрти на законски и подзаконски акти и други 
прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од 
значење за примената на законодавството од областа која 
ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа 
на организационата единица и извештај за напредокот во 
спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
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административните службеници од пониските нивоа; 
7. Изготвува правилници, решенија, одлуки и сл. од областа 
на работните односи и се грижи за нивна реализација. 

 
4. Посебна организациска единица. 

4.1. Одделение за деловна поддршка 
Реден број  29 

Шифра УПР  01 / 01  В02  000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за превод и толкување на албански јазик 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Наука за книжевност - преведување 

Други посебни услови / 

Работни цели Консекутивен и симултан превод од македонски јазик на 
албански и обратно 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Врши стручно-административни, нормативно-правни, 
извршни, статистички, административно-надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски 
акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања 
кои се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации и 
други материјали за работни тела, предлози за планот за 
работа на организационата единица и извештај за 
напредокот во спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Врши консекутивно и симултано преведување од 
македонски јазик на албански јазик и обратно и јазична 
редакција, лектура и коректура на стручни материјали. 
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4. Посебна организациска единица. 
4.1. Одделение за деловна поддршка 

Реден број  30 

Шифра УПР  01 / 01  В02  000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за јазична редакција и лекторирање 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Наука за книжевност 

Други посебни услови положен испит за лектор 

Работни цели Јазична редакција и лекторирање на документи 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Врши стручно-административни, нормативно-правни, 
извршни, статистички, административно-надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски 
акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања 
кои се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации и 
други материјали за работни тела, предлози за планот за 
работа на организационата единица и извештај за 
напредокот во спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7. Врши јазична редакција, лектура и коректура на стручни 
материјали и документи. 

 
 

4. Посебна организациска единица. 
4.1. Одделение за деловна поддршка 

Реден број  31 
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Шифра УПР  01 / 01  В02  000 

Ниво В2 

Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Виш соработник за комуникација и односи со јавност 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Графичко инженерство 

Други посебни услови / 

Работни цели Комуникација и односи со јавност 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши административни работи од надлежност на 
организационата единица; 
2. Ги следи и применува прописите од областа во која што 
работи, вклучувајќи ги меѓународните договори на кои 
Република Македонија им пристапила или ги ратификувала; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и на административни 
службеници во други институции;  
4. Врши стручно-административни, нормативно-правни, 
извршни, статистички, административно-надзорни, 
информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од 
административна природа; 
5. Учествува во подготвка на материјали и документи кои 
содржат: предлози на нацрти на законски и подзаконски 
акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања 
кои се од значење за примената на законодавството од 
областа која ја покрива, стручни анализи, информации и 
други материјали за работни тела, предлози за планот за 
работа на организационата единица и извештај за 
напредокот во спроведувањето на неговата работа; 
6. Дава стручна помош, совети и врши менторство на 
административните службеници од пониските нивоа; 
7.Подготвување и доставување текстови и соопштенија до 
медиуми, техничко уредување на документи и доставување 
на информации од јавен карактер; 
8.Претставник за системот за управување со квалитет ИСО 
9001. 

 
 

4. Посебна организациска единица. 
4.1. Одделение за деловна поддршка 

Реден број  32 
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Шифра УПР  01 / 01  Г01  000 

Ниво Г1 

Звање  Самостоен референт  

Назив на работно место Самостоен референт – технички секретар 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Вишо/средно 

економско – правна и трговска струка 

стенографија 

гимназиско образование 

Други посебни услови / 

Работни цели Секретарски работи 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1 Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 
сметководствени, материјално-финансиски, информативно-
документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, кадровски и други работи од 
административна природа; 
2. Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на организационата единица; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени помошно-стручни, 
сметководствени, материјално- финансиски, 
информативно-документациони, административно-
технички, статистички, информатички, кадровски работи 
или работи од други области а кои се од административна 
природа, во согласност со општите упатства на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник; 
5.Врши стручно – административни работи за потребите на 
директорот и раководните службеници; 
6. Водење на записници за потребите на Управниот одбор, 
Советот за стручно образование и обука и колегиумите. 

 
4. Посебна организациска единица. 

4.1. Одделение за деловна поддршка 
Реден број  33 

Шифра УПР  01 / 01  Г02  000 
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Ниво Г2 

Звање  Виш референт  

Назив на работно место Виш референт архивар 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Вишо/средно 

економско – правна и трговска струка 

Други посебни услови / 

Работни цели архивирање и чување документи 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1 Учествува во извршувањето на помошно-стручни, 
сметководствени, материјално-финансиски, информативно-
документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, кадровски и други работи од 
административна природа; 
2. Подготвува материјали, документи и податоци и води 
евиденции во врска со извршувањето на работите од 
делокругот на организационата единица; 
3. Учествува во оценувањето на административни 
службеници во својата институција и во други институции;  
4. Самостојно врши најсложени помошно-стручни, 
сметководствени, материјално- финансиски, 
информативно-документациони, административно-
технички, статистички, информатички, кадровски работи 
или работи од други области а кои се од административна 
природа, во согласност со општите упатства на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник; 
5. Ги прима и заведува административните пратки и ги 
доставува пратките до соодветните службеници и 
институции. 

 
4. Посебна организациска единица. 

4.1. Одделение за деловна поддршка 
Реден број  34 

Група УПР0403А02001 

Подгрупа Ниво А1 

Звање  Помошно – технички персонал 

Назив на работно место Возач и доставувач 

Број на извршители 1 
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Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Вишо/средно 

Гимназиско образование 

Медицинска струка 

Сообраќајна струка  

Други посебни услови Возачка дозвола Б категорија 

Работни цели управување со службени возила и достава 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Врши подигање на поштата, нејзино предавање на 
архивата на Центарот и достава на поштата до 
одредени институции и служби;  

2. Управува со службените возила на Центарот и се грижи 
за нивно одржување и поправка; 

3. Води евиденција за изминати километри и се отчитува 
за потрошеното гориво;  

4. Најавува неисправност и оштетување на возилото до 
непосредниот раководител; 

5. Навреме го регистрира возилото;  
6. Се грижи за алатот и резервните делови на возилото и 

инвентарот на возилото;  
7. По потреба, набавува и издава материјали во соработка 

со домаќинот на Центарот;  
8. По потреба, работи на умножување, комплетирање и 

спојување на материјалите и фотокопирање. 
 
 

4. Посебна организациска единица. 
4.1. Одделение за деловна поддршка 

Реден број  35 

Група УПР0405А03004 

Подгрупа Ниво А1 

Звање  Помошно – технички персонал 

Назив на работно место Хигиеничар 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Основно образование 
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Други посебни услови / 

Работни цели одржување хигиена 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

1. Се грижи за редовно хигиенско одржување на 
просториите и инвентарот;  

2. Секојдневно ги проветрува просториите;  
3. Се грижи за средствата и инвентарот со кои работи;  
4. Домаќински ги користи средствата за одржување 

хигиена; 
5. Навремено ја истакнува потребата од набавка/порачка 

на средства за одржување на хигиената; 
6. Се грижи за хигиената во санитарните простории и 

кујната; 
7. По потреба, врши подготовка и служење топли и ладни 

напивки за вработените во Центарот и за странките. 
 
 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

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

 
Член 19 

Распоредувањето на вработените на работните места утврдени со овој правилник 
ќе се изврши во рок од 7 дена од неговото влегување во сила. 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Управниот 
одбор на Центарот а ќе се применува по добиено позитивно мислење од Министерството 
за информатичко општество и администрација. Со влегувањето во сила на овој 
Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работни места во 
Центарот со број 01-1803 од 25.12.2013 година. 

 
Член 20 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a по претходно  
добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 
 
 
                                                                         Претседател на Управен одбор, 

                                                          Наташа Јаневска  
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