
 

 

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 14/20), 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 

236/22) и членови 14 и 24 став (1) точка 2) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на 

Република Северна 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 22 ноември 2022 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 

Со овој Правилник се врши изменување и дополнување на  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 и Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работни места на  Регулаторната комисија за енергетика и водни 

услуги на Република Северна Македонија бр.-01-203/1 од 11 февруари 2021 година,  

Член 2 

Во табеларниот приказ на работни места во членот 9, работното место со редниот број 4  со шифра 

РКЕ0101Б01006 и Звање Советник за природен гас, течни горива и топлинска енергија на 

претседателот и членовите на Регулаторната комисија за енергетика во делот  „Вид на образование“ 

зборовите „Регулација и управување со технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска 

технологија“. 

Член 3 

Во табеларниот приказ на работни места во точката 2, работното место со реден број 15 со шифра 

РКЕ0101Б02002 и Звање Раководител на сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија 

во делот „Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување со технолошки процеси “се 

заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија“. 

Член 4 

Во табеларниот приказ на работни места во точката 2, работното место со реден број 16 со шифра 

РКЕ0101Б03002 и Звање Помошник раководителот на Сектор за природен гас, течни горива и 

топлинска енергија во делот „Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување со 

технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија“.  



Член 5 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.1, работното место со реден број 

17 во редот со шифра РКЕ0101Б04003 и Звање Раководител на одделение за природен гас, течни 

горива и односи со корисници  во делот „ Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување 

со технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија’’. 

Член 6 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.1, работното место со реден број 

18 во редот со шифра РКЕ0101В01002 и Звање Советник за следење на пазарот на  природен гас, 

течни горива и односи со корисници во делот „Вид на образование“ зборовите „Регулација и 

управување со технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија’’. 

Член 7 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.1, работното место со реден број 

19 во редот со шифра РКЕ0101В03002 и Звање Соработник за природен гас и течни горива во 

делот „ Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување со технолошки процеси “се 

заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија“. 

Член 8 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.2, работното место со реден број 

20 во редот со шифра РКЕ0101Б04004 и Звање Раководител на одделение за пазар на топлинска 

енергија и односи со корисници во делот „ Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување 

со технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија“. 

Член 9 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.2, работното место со реден број 

21 во редот со шифра РКЕ0101В01012 и Звање Советник за следење на пазарот на топлинска 

енергија и односи со корисници во делот„ Вид на образование“ зборовите „Регулација и управување 

со технолошки процеси “се заменуваат со зборовите:„ хемиска технологија“. 

Член 10 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 2 потточка 2.2, работното место со реден број 

22 во редот со шифра РКЕ0101В03009 и Звање Соработник за топлинска енергија во делот „ Вид на 

образование“ зборовите „Регулација и управување со технолошки процеси “се заменуваат со 

зборовите:„ хемиска технологија“. 

Член 11 

Во табеларниот приказ  во точка 3. Сектор  во делот Правен Сектор, заради исправка на техничка 

грешка на 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 

бројот ,,3’’ се заменува со бројот ,,4’’и гласи точка 4 Сектор-Правен сектор 



 

Член 12 

Во табеларниот приказ на работно место во точката  4 работното место со  реден број 31 со шифра. 

РКЕ0101Б02003 и Звање Раководител на правен сектор во делот ,,Други посебни услови,, се 

додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда за канцелариско и архивско работењето’’.  

Член 13 

Во табеларниот приказ на работни места  во точка 4 работното место со реден број 32 со шифра 

РКЕ0101Б03003 и Звање Помошник раководител на правен сектор во делот ,Други посебни услови,, 

се додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда за канцелариско и архивско работењето’’. 

Член 14 

Во табеларниот приказ на работни места во точката 4 потточка 4.1, работното место со  реден број 

33 со шифра РКЕ0101Б04007 и Звање Раководител на одделение за нормативно-правни работи и 

лиценци во редот ,,Други посебни услови,, се додаваат зборовите ,, и сертификат или потврда за 

канцелариско и архивско работењето’’ 

Член 15 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 4 потточка 4.1, работно место реден број 34 со 

шифра РКЕ0101В01004 и Звање Советник за нормативно-правни работи и лиценци во делот,, Други 

посебни услови,, се додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда за канцелариско и архивско 

работењето’’. 

              Член 16 

Во табеларниот приказ на работно место, во точка 4 потточка 4.1, работното место со реден број 35 

со шифра РКЕ0101В03004 и Звање Соработник за нормативно-правни работи во делот,, Други 

посебни услови,, се додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда за канцелариско и архивско 

работењето’’. 

Член 17 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 4 потточка 4.2, работното место со реден број 

36 со шифра РКЕ0101Б04008 и Звање Раководител на одделение за приговори и заштита на 

потрошувачи во делот ,,Други посебни услови,, се додаваат зборовите ,, и сертификат или потврда 

за канцелариско и архивско работењето’’. 

Член 18 

Во табеларниот приказ на работно место во точката 4 потточка 4.2, работното место со реден број 

37 со шифра РКЕ0101В01015 и Звање Советник за приговори, заштита на потрошувачи и 

застапување во  делот ,, Други посебни услови,, се додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда 

за канцелариско и архивско работењето’’. 



                                                                          

Член 19 

 Во табеларниот .приказ на работно место. во точката 4 потточка 4.2, работното место со реден број 

и  38 со шифра РКЕ0101В03012 и Звање Соработник за постапување по приговори и  заштита на 

потрошувачи во делот,, Други посебни услови,, се додаваат зборовите ,,и сертификат или потврда за 

канцелариско и архивско работењето’’. 

Член 20 

Во табеларниот приказ на работно место точката 8 потточка 8.3, работното место со реден број 79 

со шифра РКЕ0101В01010 и Звање Советник - технички секретар во делот „Вид на образование“ 

зборовите „Економски науки, Правни науки, Политички науки “се заменуваат со зборовите: 

„Организациони науки и управување (менаџмент), Наука за јазик (Лингвистика),Образование.“ 

Член 21 

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

добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 
 
 
 
Бр. 01- 2617/4                                             Претседател на Регулаторна комисија за енергетика     
22 ноември 2022 година                           и водни услуги на Република Северна Македонија 
Скопје  
                                                                                                Марко Бислимоски 
 
 
 
 
 
 
 


