
Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработени во јавен сектор 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14 и 27/16), 

градоначалникот на Општина Штип, донесе 

Правилник 

за изменување и дополнувања на Правилникот за систематизација на 

работни места во општинската администрација на Општина Штип 

Член 1 

Со овој правилник се вршат измени и дополнувања во Правилникот за 

систематизација на работни места во општинската администрација на Општина Штип 

бр.09-8777/1 од 22.10.2015година и тоа во глава  IV, во Територијална против пожарна 

единица, работното место со реден број 143 со назив на работното место ,, Заменик 

командир на ТПП единица,, се брише. 

Член 2 

Во глава IV, Одделение за јавни набавки, во работно место под  реден бр. 11, во 

делот вид на образование на зборовите ,,Економски науки,, се додаваат и зборовите 

,,Графичко инженерство,,. 

Член 3 

Во глава IV, Одделение за урбанистички, градежен надзор и надзор над сообраќај и 

патишта-Виш инспектор, за работно место со реден бр.112,  се врши изменување во делот на 

вид на образование на зборовите ,, Градежништво и водостопанство или Архитектура, 

урбанизам и планирање,, се додаваат зборовите ,, Економски науки,,. 

                                                           Член 4 

Во глава IV, Одделение за комунални дејности, работно место со реден бр.107, назив на 

работно место Рурален развој, се врши изменување во делот на вид на образование на 

зборовите ,,Математика, биотехнологија,,  се додаваат зборовите ,,Машинство,,. 

                                                                     Член 5 

Во глава IV, Одделение за јавни служби, по работно место со реден број 96, се додава ново 

работно место со назив Културни манифестации, со звање Виш соработник, со вид на 

образование ,,Правни науки, графичко инженерство,, работни цели ,, подготвување и следење 

на програмата за културни манифестации,, и работни задачи и обврски ,, подготвувањето на 

програмата за организирање на културни манифестации; спроведувањето на донесената 

програма за културни манифестации; ги следи и проучува законите и другите прописи од 

областа на културата; се грижи за подобрување и унапредување на формите и содржите во 

културата; изготвувањето на програми, анализи, информации и друго за состојбата на 

објектите од културата, нивната реконструкција, реновирање и одржување на објектите; 

изготвувањето на потребни акти и прописи за одржување на објектите од културата; 

изготвувањето на програма за развој на рекреативните активности на граѓаните кои се од 

значење за развој на културата;  дава стручни појаснувања и мислења за примена на законите и 

другите прописи и општи акти од овие области,, како во табелата подолу 

 

Реден број  97 

Шифра УПР 01 01 В02 000 
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Звање  Виш соработник 

Назив на работно место Културни манифестации 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководителот на одделението 

Вид на образование Правни науки, графичко инженерство 

Други посебни услови  

Работни цели подготвување и следење на програмата за културни 

манифестации 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

- подготвувањето на програмата за организирање на 

културни манифестации; 

- спроведувањето на донесената програма за културни 

манифестации; 

- ги следи и проучува законите и другите прописи од 

областа на културата; 

- се грижи за подобрување и унапредување на формите и 

содржите во културата; 

- изготвувањето на програми, анализи, информации и 

друго за состојбата на објектите од културата, нивната 

реконструкција, реновирање и одржување на објектите; 

- изготвувањето на потребни акти и прописи за 

одржување на објектите од културата; 

- изготвувањето на програма за развој на рекреативните 

активности на граѓаните кои се од значење за развој на 

културата; 

- дава стручни појаснувања и мислења за примена на 

законите и другите прописи и општи акти од овие 

области 

 

                                                            Член 6 

Составен дел на овој Правилник е изменет Табеларен преглед на работните 

места во Општина Штип. 

      Член 7 

Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст во 

Правилникот за систематизација на работни места во општинската администрација на 

Општина Штип, кој ќе се смета за донесен по добивањето на согласност од 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

Бр. ________/___ 

Датум_________                                                           Општина Штип 

                                                                                         Градоначалник 

                                                                                 Прим.м-р Илчо Захариев 

  

 


