
Врз основа на член 24 став (1) точка 10) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика и 
водни услуги на Република  Северна Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 
од 19 март 2019 година, а во врска со член 2 став (1) точка 10) од Правилникот за безбедност на 
обработка на личните податоци („Службен весник на Република  Северна Македонија “ бр. 122/20), 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата 
одржана на 30 август 2021 година донесе  

 
РЕШЕНИЕ 

за овластување на администратор на информацискиот систем 

 
1. За администратори на информацискиот систем се овластуваат: 

- Апостолчо Рамов, вработен на работното место раководител на Сектор за информатичка 
технологија и 

- Андон Манчев, вработен на работното место Советник-систем администратор на мрежи и 
бази на податоци во Одделение за ИТ подршка во Сектор за Информатичка технологија 
и статистика. 

 
2. Лицата од точка 1 на ова решение се овластени да ги вршат следните работи: 

 
- анализа и проценка на ризиците на информацискиот систем на Регулаторната комисија за 

енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕ);  
- креирање, имплементација и развој на целокупниот процес на информативната сигурност; 
- ревизија на инциденти поврзани со нарушување на безбедноста на информацискиот систем; 
- доделување на корисничко име и лозинка при вработување или ангажирање на овластено 

лице со пристап до информацискиот систем, како и бришење на корисничко име и лозинка на 
овластено лице на кое му престанал работниот однос или ангажирањето; 

- определување на нивото на пристап до документите/информациите содржани во 
информацискиот систем по предходно назначување од страна  на РКЕ; 

- изработување програма за ревизија во однос на сигурноста на системот; 
- спроведување на правилата за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и 

чување, како и за повторно враќање на зачувани лични податоци на РКЕ; 
- помош на офицерот за заштита на личните податоци при вршење на неговите работни задачи 

согласно прописите за заштита на лични податоци и документација за техничките и 
организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци на РКЕ; 

- во координација со офицерот за заштита на личните податоци, вршење на периодична 
контрола на евиденцијата за авторизираниот пристап и 

- во координација со офицерот за заштита на личните податоци, вршење на организација на 
обуката на вработените во однос на одржување на безбедност на информацискиот систем на 
РКЕ. 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на  

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
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