
 
 
 
Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше, на  ден 22.05.2019 година, донесе 

 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 

Општина Маврово и Ростуше 
 
 . 
   

Член  1 
Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Општина Маврово и Ростушe број 01-381/1 од 14.12.2015 година, Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Општина 
Маврово и Ростуше број 01-55/2 од 12.02.2018 година, Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-
159/1 од 08.05.2018 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-308/1 од 02.10.2018 
година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-382/1 од 11.12.2018 година и Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Општина 
Маврово и Ростуше број 01-155/1 од 06.05.2018 година.  

 
 

Член 2 
Во глава III РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИТЕ 

ЛИЦА, во членот 14, став (1)  Посебни услови утврдени со посебен закон или колективен договор за 
помошно-технички лица од областа на одржување на опремата од категорија Б, Ниво Б4, назив на 
работно место КВ работник за одржување на опремата (оператор на систем) Електричар, во алинеја 
1 делот ,,стекнати 240 кредити” се заменува со зборовите: ,,стекнати 180 кредити според ЕЦВЕТ или 
МКСОО или најмалку средно образованиe”.   

 
 
 

Член 3 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по 

добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.  

 

 

 

 
Број  01-180/1   

      22.05.2019 год. 
         Ростуше  

 
 

 

           
          Општина Маврово и Ростуше 

Градоначалник 
 

 Медат Куртовски 

 


