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Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 143/19 и 20/20), член 16 став (3)  од Законот за енергетика* („Службен 

весник на Република Македонија” бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 96/19) и членови 14 и 24 став (1) точка 2) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика 

на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 

година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на 11 февруари 2021 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

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

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија 

  

Член 1 

Во Правилникот за систематизација на работни места во  Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-3403/1 од 12 ноември 2019 година во 

членот 1 во ставот (1) бројот „75“ се заменува со бројот „77“. 

Член 2 

Во членот 5 во алинејата 1 бројот „5“ се заменува со бројот „6“. 

Алинеја 8 се менува и гласи: 

 „ -Ниво В4- 1“ 

Член 3 

Во членот 7 по зборовите: „ Советник за природен гас, течни горива и топлинска енергија на 

претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика“ се додаваат зборовите: 

„Советник за административни работи и финансии на претседателот и членовите на 

Регулаторната комисија за енергетика“. 

Член 4 

Во членот 8 во  ставот 1 по зборот „Советник“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот 

„Соработник“ се додаваат зборовите: „ и Помлад соработник“. 

Во алинеја 1 потточка 2 по зборовите „ниво В3“ се додаваат зборовите „ и В4“. 

Во алинеја 3 по потточката 2 се додава потточка 3 која гласи: 

 „- за ниво В4 со или без работно искуство во струката“ 
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Член 5 

Во членот 9 по редниот број 4 се додава нов редeн број 5 кој гласи: 

 

Сектор   

Одделение   

Реден број 5 

Шифра РКЕ0101Б01007 

Ниво Б01 

Назив на работно место Советник  

Звање  Советник за административни работи и финансии на 
претседателот и членовите на Регулаторната комисија за 
енергетика 

Број на извршители 1 

Одговара пред Претседателот на Регулаторната комисија за енергетика 

Вид на образование  Економски науки, Правни науки 

Други посебни услови - познавање на домашните и меѓународните прописи, 
правила и стандарди во областа на енергетиката; 

- познавање на домашните и меѓународните прописи 
од областа на финансиите, јавниот сектор и 
административните работи. 

Работни цели ефикасно имплементирање на законските измени 
нивна целосна примена и советување од областа 
на административните работи и финансиите 

 Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- извршува најсложени задачи што бараат посебна 
самостојност и стручност и иницира и предлага 
ставови по начелни економски прашања од 
надлежност на Регулаторната комисија за 
енергетика;  

-  дава личен придонес при оформувањето на 
ставовите и мислењата за прашања кои бараат 
одлуки од највисоко ниво во Регулаторната 
комисија за енергетика;  

- го советува претседателот и членовите на 
комисијата за решавање на најсложени прашања 
од областа на административните работи и 
финансиите;  

-  врши контрола на интерни акти и дава насоки при 
подготовка на  мислења, анализи, информации и 
извештаи за истите; 

- изготвува стручни мислења и појаснувања за 
прашања од областа на административните работи 
и финансиите; 

- дава насоки и мислења при подготовка на закони и 
подзаконски акти  
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Во точка 8 потточка  8.1 се додава: 

Сектор Сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи 
работи 

Одделение Одделение за управување со човечки ресурси и општи 
работи 

 Реден број  67 

Шифра РКЕ0101В04001 

Ниво В04 

Назив на работно место  Помлад Соработник  

Звање Помлад соработник за општи и административно-правни 
работи 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководителот на одделението за управување со човечки 
ресурси и општи работи 

Вид на образование Правни науки, Политички науки,Безбедност 

Други посебни услови  

Работни цели ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работните задачи во делот на архивското работење 

Работни задачи и обврски 
 
 
 
 
 

- презема дејствија за спроведување на обврските за 
безбедност и здравје при работа; 

- презема дејствија за заштита на личните податоци 
во согласност со законските и подзаконските акти; 

- води грижа за прием и достава на поштенски пратки 
и други материјали; 

- ја води архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика согласно Законските прописи и  
Правилникот за канцелариско и архивско работење 
и врши попис и отпис на архивската граѓа; 

- врши скенирање и фотокопирање на 
документацијата за архивското работење; 

- врши и други работи што ќе му ги определи 
раководителот на секторот/одделението, како и 
работи што ќе му ги определи претседателот и 
другите членови на Регулаторната комисија за 
енергетика и за истото го известува раководителот 
на одделение. 

 

Редните броеви од 5-78 стануваат редни броеви од 6-80. 

 

Член 2 

Прилогот 1  се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на овој правилик.  
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Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по 

добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
 
Бр. 01-203/1                                               
11 февруари 2021  година  
Скопје                                                                                             
 
                                                                                                                 Заменик претседател 
                                                                                          на Регулаторна комисија за енергетика 
                                                                          и водни услуги на Република Северна Македонија 
              Enver Elmazi



ПРИЛОГ 1: ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Г ПГ К/Н Б Назив на работно место 
Систематизирани 

работни места 

Пополнети 
работни 

места  

    АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА 

  

01 01 Б01 003 Советник за правни работи на претседателот и членовите на Регулаторната 
комисија за енергетика 

1  

01 01 Б01 004 Советник за економски работи на претседателот и членовите на Регулаторната 
комисија за енергетика 

1  

01 01 Б01 005 Советник за електрична енергија на претседателот и членовите на 
Регулаторната комисија за енергетика 

1  

01 01 Б01 006 Советник за природен гас, течни горива и топлинска енергија на претседателот и 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика 

1  

01 01 Б01 007 Советник за административни работи и финансии на претседателот и членовите 
на Регулаторна комисија за енергетика 

1  

01 01 Б01 002 Внатрешен ревизор 1 1 

01 01 Б02 001 Раководител на сектор за електрична енергија 1 1 

01 01 Б02 002 Раководител на сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија 1 1 

01 01 Б02 009 Раководител на сектор за водни услуги 1  

01 01 Б02 003 Раководител на правен сектор 1 1 

01 01 Б02 004 Раководител на економски сектор 1 1 

01 01 Б02 005 Раководител на сектор за мониторинг, истраги и прекршоци 1 1 

01 01 Б02 007 Раководител на сектор за информатичка технологија и статистика 1 1 

01 01 Б02 006 Раководител на сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи 
работи 

1 1 

01 01 Б03 001 Помошник раководител на сектор за електрична енергија 1 1 

01 01 Б03 002 Помошник раководител на сектор за природен гас, течни горива и топлинска 
енергија 

1 1 

01 01 Б03 008 Помошник раководител на сектор за водни услуги  1  

01 01 Б03 003 Помошник раководител на правен сектор  1  

01 01 Б03 004 Помошник раководител на економски сектор 1  

01 01 Б03 005 Помошник раководител на сектор за мониторинг, истраги и прекршоци 1 1 

01 01 Б03 007 Помошник раководител на сектор за информатичка технологија и статистика 1  



01 01 Б03 006 Помошник раководител на сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и 
општи работи 

1 1 

01 01 Б04 001 Раководител на одделение за пазар на електрична енергија  1  

01 01 Б04 002 Раководител на одделение за мрежна инфраструктура, обновливи извори и 
односи со корисници 

1 1 

01 01 Б04 003 Раководител на одделение за природен гас, течни горива и односи со корисници 1  

01 01 Б04 004 Раководител на одделение за пазар на топлинска енергија и односи со 
корисници 

1  

01 01 Б04 005 Раководител на одделение за економски работи од областа на водните услуги 1  

01 01 Б04 006 Раководител на одделение за технички работи од областа на водните услуги  1  

01 01 Б04 007 Раководител на одделение за нормативно-правни работи и лиценци 1 1 

01 01 Б04 008 Раководител на одделение за приговори и заштита на потрошувачи 1 1 

01 01 Б04 009 Раководител на одделение за еконономски работи од областа на електрична 
енергија 

1  

01 01 Б04 010 Раководител на одделение за економски работи од областа на природен гас, 
течни горива и топлинска енергија  

1 1 

01 01 Б04 011 Раководител на одделени за мониторинг на пазари на енергија, анализи и 
публикации 

1  

01 01 Б04 012 Раководител на одделение за истраги и прекршоци 1 1 

01 01 Б04 013 Раководител на одделение за ИТ поддршка   

01 01 Б04 014 Раководител на одделение за развој на софтверски програми   

01 01 Б04 015 Раководител на одделение за управување со човечки ресурси и општи работи 1  

01 01 Б04 016 Раководител на одделение за финансиско -сметководствени работи 1  

01 01 Б04 017 Раководител на одделение за логистика и односи со јавност 1  

01 01 В01 001 Советник за следење на пазар на електрична енергија  1  

01 01 В01 011 Советник за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници 1  

01 01 В01 002 Советник за следење на пазарот на природен гас,течни горива и односи со 
корисници 

1 1 

01 01 В01 012 Советник за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со корисници 1  

01 01 В01 013 Советник - економист за водни услуги 1 1 

01 01 В01 014 Советник – инженер за водни услуги 1  

01 01 В01 004 Советник за нормативно-правни работи и лиценци 1  

01 01 В01 015 Советник за приговори, заштита на потрошувачи и застапување 1  

01 01 В01 003 Советник за економски работи од областа на електрична енергија 1 1 

01 01 В01 016 Советник за економски работи од областа на природен гас, течни горива и 
топлинска енергија 

1  

01 01 В01 005 Советник за мониторинг на пазари на енергија, анализи и публикации 1  

01 01 В01 017 Советник за истраги и прекршоци 1  



01 01 В01 007 Советник - систем администратор на мрежи и бази на податоци 1 1 

01 01 В01 006 Советник - програмер 1  

01 01 В01 009 Советник за управување со човечки ресурси и  административно - правни работи 1  

01 01 В01 008 Советник за финансиско-сметководствени работи 1  

01 01 В01 018 Советник за јавни набавки 1 1 

01 01 В01 019 Советник за логистика и односи со јавност 1  

01 01 В01 020 Советник за логистика и преведувач од/на албански и англиски јазик 1 1 

01 01 В01 010 Советник -технички секретар 1 1 

01 01 В03 001 Соработник за пазар на електрична енергија  1  

01 01 В03 008 Соработник за мрежна инфраструктура и обновливи извори  1  

01 01 В03 002 Соработник за природен гас и течни горива 1  

01 01 В03 009 Соработник за топлинска енергија  1  

01 01 В03 010 Соработник-економист за водни услуги 1  

01 01 В03 011 Соработник-инженер за водни услуги 1  

01 01 В03 004 Соработник за нормативно-правни работи 1  

01 01 В03 012 Соработник за постапување по приговори и заштита на потрошувачи 1  

01 01 В03 003 Соработник за економски работи од областа на електрична енергија 1 1 

01 01 В03 013 Соработник за економски работи од областа на природен гас, течни горива и 
топлинска енергија 

1  

01 01 В03 005 Соработник за мониторинг на пазари на енергија 1 1 

01 01 В03 014 Соработник за прекршоци 1  

01 01 В03 015 Соработник за стандардизација по ИСО 1  

01 01 В03 006 Соработник - систем аналитичар 1  

01 01 В03 007 Соработник во архива 1 1 

01 01 В03 016 Соработник за јавни набавки и благајнички работи   

01 01 В03 017 Соработник за логистика и односи со јавност 1  

01 01 В04 001 Помлад соработник за општи и административно-правни работи 1  

    ПОМОШНО - ТЕХНИЧКИ ЛИЦА ВО РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА 

  

    Возач 2 1 

    Работник во бифе 1 1 

    Хигиеничар 1 1 

Вкупно 79 30 
 


