
 

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

Република Македонија“  бр.27/2014, 199/2014 и 27/2018), а во врска со член 28 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за административни службеници („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 11/2018), и член 28 став (2) точка 5 од Законот културата ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 

51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013,44/2014, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/2018), вршителот на 

должност директор на Националната установа Македонска опера и балет, донесе 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

За изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во 

Македонска опера и балет 

 

Член 1 

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

работните места во Македонска опера и балет бр. 01-1284/1 од 31.03.2016 и Правилникот за 

измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на работните места во Националната 

установа Македонска опера и балет бр. 01-4099/1 од 07.10.2016 година, и тоа: 

Во Глава II во членовите (член 7 став (1) алинеја 5, член 9 став (1) алинеја 4, и член 10 став (1) 

алинеја 4) во делот на посебни компетенции за сите нивоа – познавање на еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската унија (англиски,француски,германски), се бришат деловите:                                   

- За нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на 

Б2(В2) нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ СО 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, 

БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или 

ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат, Тест Даф 

- За нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори на 

Б1(В1) нивото на ЦЕФР односно  ИЕЛТ со 3,5-4,5 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, 

БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода или 

ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 45 бода, или ДДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат. 

- За сите нивоа на категоорија В преку поседување на меѓународен признат сертификат 

издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски 

тестатори на А2(А2) нивото на ЦЕФР односноКЕТ, ИЕЛТ со 3 поени, БУЛАТС или 

ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЕЛ ИНТ 

најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ или ГЕТЕ сертификат  

- За сите нивоа на категорија Г преку поседување на меѓународно признат сертификат 

издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски 

тестатори на А1(А1) нивото на ЦЕФР односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 310 

бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИНТ најмалку 10 бода, или 

ДЕЛФ,ТЦФ,ТЕФ или ГЕТЕ сертификат. 



Член 2 

Во Глава  II во членовите (членот 7 став (1) алинеја 5, член 9 став (1) алинеја 4 и член 10 став (1) 

алинеја 4) во делот на посебни работни компетенции за сите нивоа, се додава следниот тект: 

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски). 

Член 3 

Во Глава II во членовите (член 13 став (1) алинеа 2, член 14 став (1) алинеа 2 и член 15 став (1) 

алинеа 2), во делот на посебните услови утврдени за давателите на услуги од областа на културата, 

по зборовите „најмалку една година работно искуство во струката“, наместо запирка и сврзникот 

„и“ треба да стои точка.                                   

Во членовите (член 13 став (1) и член 14 став (1)), алинеите 3 и 4 се бришат. 

Во членот 15 став (1), алинеата 3 се брише. 

Член 4 

Овој закон стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува по добиената согласност 

од Министерството за информатичко општество и администрација и согласноста од Управниот 

одбор на Македонската опера и балет. 
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