РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВЛАдА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА-

ПРАВИЛНИ!{
ЗА ИЗМЕВУВАl-bЕ И ДОПОЛТIУВАibЕ НА ПРАВИЛПИКОТ ЗА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
КАНЦЕЛАРИЈАТА IIA ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СКОПЈЕ

Врз ncнona на член 17 ста13 (7) од 3аt<онот за 13работеш1те nt1 јаnниuт сектор (.СлужGен весн111< на
Република Македонија" up. 27/14. 199/14 и 27/16), а во врска со член 7 nд Одлуката за формирање 11.1
Ј<ан.целар11ја 11а претседателот на Владата на Републи1<а Македонија (.Службен весни1< на Републи1<а
МакРдонија" бр. 9/03, 15/07, 20/12 и 156/17i Шефnт на канцелар�1јата на претседателuт на Владата на
Република Ма1<едонија дuнесе

ПРАВИЛНИК

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на
работните места во Канцеларијата на претседателот на
Владата на Република Македонија
Член 1
Со овnј праDш1ник се врши измена и дополнуоањЕ> на Правилникот за систематизац11ја на
работните места 130 Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија број 083205/Ј од 21.10.2015 година 11 броЈ 08-328/1 од 8.2.2016 mдина.
Член 2
Во 013ој Правилник се утврдени и оттишан11 вкупно 116 работни МЕ-ста на админ�1 страп1вните
службеници (држаони), распоредени по организациnни едшшц11 сuгласно Пра13ИЛННЈ<от за
внатрешна организација на Канцеларијата н.1 претседателот на Владата, број 08-93/9 од 2110 2015
година од 1(ш1 пополнети се 76 рабnтии мt>ста, а распореден�� на следниов начин
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Член 3
2

По член 10 се додаваат нови чле1ншн 10-а 1110-6 кш1 гласат·
.Член 10-а
Во 1,анцеларијата 11а претседателот на Владата на Републ�11<а Македонија се утврдени 10 работни
места на каn1tнетски служfiеници и тоа:
1
l<абинетск11 службени�< за кnорд11нац11ја на С<1раnuт1<ата на Претседателот на Владата со
држаnн-11те органи, јавни претпријатија, устанunи, трrоnски друштва, здруженија на rраfани
1t други правни т1ца,
2.
Кабинетски службеник за следење на процесот на организација, П()дгuтоока и
спроведување на Програмата 11а Владата;
l<аСiинетски служGеник за следење на реат1з11рање на заклучџците на Владата од страна на
3.
надлежн�1те министерства и другите органи на државната управа,
4.
l<абинетс1<и службеник за следење на oдllt>CИTlc' на Владата со Со(iран11ето Репубт1ка
Ма1<едnнија. органите на су дtката власт и Прf:'тседателот на државата;
5
Кабинетски служGеник за следење н реаш1зација на насс1ките дадени од претседателот на
Владата до членооите на Владата;
6.
Каб�1нетс1<и службеник за стручна поддршка на претседателот на Владата во реализирање
на прашања поврзани со 1)стварувањстс, на сораuотката со претседатели и претставници на
влади на друn1 држаои и со претставници на меѓународни органи и организац�1и;
7.
l<абинетс101 служfiеник за следење на стратешките приоритети на Владата 11а Република
Македон�1ја,
Кабинетс1<11 службеник за стручно-с,пера1111та �1 лоntсn1чка пuддршка при спрооедување
8
на надлежностите 11а Претседателот 11а Владата и Канцеларијата на претседателот на
Владата на Република Македонија,
9.
l<аfiш1етс1ш службеник за правни прашања;
10. Кабинетск11 служ()енИ1< за економски прашања.
Член ЈО-6
Во 1\а11целаријата на претседателот на Владата 11а Република Ма1<едu11ија се уторден11 25
рабnтни места за посебни советн11ци и тоа.
1
Посебен советни1< за прашања од оGласта на uдGраната,
2. Посебен соnетник за внатреш11и раГ>отн,
3. ПuсеGен сuоетник за правда;
4. Посебен сооетник за надворешни раGот�1;
5. Пnсебен советни1< за ф1111анс�1и;
6
Пocefie11 советник за економија,
7. ПосеГ>ен советн111< за земјоделство, шумарствu и водостопанство,
8
Посебен советни1< за здраоство;
9 Пnсебен советник за образ1,вание и наука,
10 Посеfiен сuветник за труд и социјал11а политака,
11 Посебен сооетни1< за лш<ална самџуправа;
12. Посебен сnветн_ик за култура,
13. Пnсебен советни1< за транспорт и врски,
14 Посебен советник за животна средина 11 просторно плаш1рање,
15. Посебен советн111< за информатичко општесrоо;
16. ПосеGен советни1< за админ11страција,
17. Посебен советник за евроатлантски интеrраци11.
18. Пucefie11 советник за спроnедуоање на Рам1<0ониот договор,
3

19. ПосЕ.'Gен сuветн11 1< за односи по меѓу nеµск,пе заедниц11 и религиозните групи;
20 Пnсе6е11 сnвеп1и1< за uдноси со јавноста,
21. ПnсеGен сnвЕ'тник за странск и ин-вестиции,
22 П осебен советни1< за I lац,шналната стратеп1ја за подоuруnање 11а статусот на Ромите,
23 Пос«:'fiен сuоетни1< за односи со дијаспората,
24. По себен советни к за спорт 11 млади;
25. Посебен советни к за остварување на правата на лнцата со посебн�1 потрЕ'би."
Член 4
В() член 10, вu насловот ОПИС IIA РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО КАIIЦЕЛАРИЈАТА, кај раб отното
место со Реден бр ој 2, Шифра УПР 0101601000, Ниво 61, Звање Држаое11 сооеnН11<, Назив на работно
место Држаnен сооетни1< за правни прашања, во наслпвот Брnј на �1звршители , бројот 7 се заменуоа
со броЈ5
Кај работното мест11 со Реден број 3. Шифра У ПР 0101601000, Н11во 61, Звање Држаnе11 с овет11ик,
Назив на работно м t?сто Државен советник за пол11т ичк и (Јрашања, оо насловот Број на изврш11теш1.
6р о јот 4 се заменува со бр ој 2.
l<aj работното место со Реден број 4, Шифра УГIР 0101601000, Ниво 61, Звање Државен советник.
Назив 11а раб отно место Државен советни к за надворешна полити1<а, в о насловот Број на
извршители, бројот 3 се заменува со бр о ј 1.
l<aj работното место со Реден број 5, Шифра У ПР 0101601000, Ниво 61, Звање Државен советн111<,
Назив 11а работно место Државен сuвет11и1< за стручно администрат и вни прашања, вu насловот Број
на извршител и , бројот 4 се зам ен ува с о број 2. а во насловот Вид на образование зб орот �Теолоn1ја• СЕ'
заменува со зборовите .Правни науки''.
Кај работното место со Реден Gpoj 6, Шифра УПР 0101601000, Нив о 61, Звање Државен соDеТНИI<,
Назив на работно место Државен с оветник за односи со јавн оста и протокол, во насловот Број на
1tзврш11тели. С�ројот 2 се заменува со број 1.
l<aj работното местu со Реде11 ()рој 8, Шифра УПР 0101601000, Њшо 61, Звање Државен соnетник.
Наз�1в на раС�отно место Државен сооет11ш, за мегународни односи 11 соработка со меѓунарпдн�,
инст�1туции и организации , в о насловот В ид на образование збор о вите ,Наука за земјиштето и
хидрuлогија, Образование и Нау ка за книжевноста" се заменуваат со зб оровите . Полнтич1<11 нау1<и
11ли Правни науки"
Кај работното место с о Реден {ipoj 9, Шифра УПР 0101601000, Ннво 61, Звање Државен сuветн11к,
Назив на paGuтнt, место Државен советн ш< за с1н•дење и реализација на проекти, оо наслuвuт Број 11а
извршители, бројот 4 се заме11уnа еп број 1.
Кај работн ото место Cf1 Реден број 11, Шифра У ПР 0101601000, Ни во 61, Звање Државен советник,
Назив на работно мес-то Државен с о вt:>тни1< за поддрш ка 11а ннвесrици и прuмuција на извозот, no
насловот Број на изврш11тели, бројот 7 се заменува со број 6, а м насловот В ид на образование
збuµовите „Клиничка медицина" се заменуваат со зборовите „Правни науки''.
Кај ра6отнотn место со Реден број 12, Шифра У ПР 0101601000, Нив о Б1, Зоање Државен советник.
Наз�ш 11а работно местu Државен советник за човечки ресурси и нивен развој, во наслnвuт Број на
извршители , fipojoт 3 се за м енува со fipoj 2, а во насловот Вид на образование зборовите . Економа<и
нау1<и 11 Образованне" се заме11уnаат cu зеiорnшпе " Праn11и наук и и Јаона управа и администрација'·.
Член 5
насловот СЕКТОР ЗА СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ, каЈ ра6отнотn место со
Реден Cipoj 14. Шифра У ПР 0101603000, Ниво БЗ. Звање Помошн111< раков одител на се ктор, Назив на
В11

4

раfiптно место Помошн11к раI((шодител на Се1пор за стручно-административни работи, во наслоnпт
Број на извршители, бројот 2 се з<1менува со број 1.
Во Одделението за стручна работа посл е редниот број 16 се додава нов реден Gpnj 16-а кој гласи:
Реден број
Шифра
1-lив()
Зnаље

Назиn на работt1()ТО место
Број на ИЗUDWИтели
Одговара пред
В11д на образова11ие
Дру1·и noce61111 услоuи

.16-а

УЛ Р 01 01 ГО1 ООО
1'Ј
Самосп>ен реd>еоент
технички секре11tр на шефот на Ка1iце11ар11јата
1
Ра1<()nuд�n·елот на одделение
В1нu1, нfi1>aJf1nc1н11e, Г11мнс1з11iс11tл�1 Средно 1:>ко11омско училиште

-

Сс1м1кшјно вршеј1<11 најсложени работи. има Ја цt>л еф11каснс), ефе1<111внQ,
к1.1алI1тетно да ,,i пс1ддржн сnроведуuан�тн на рабt11 ите оо 1.1рсI<а ,о rннреб,п't:'
на шефот на Канцеларијата.
. npw11 прегледување н расмредува� иа предметите и друI1,пе д11куменпI
според Пла110·1· за а1>х111.1сIнr1\:' зн.1ци. n1>ием 11 средувс;1�11,е на nредметI1·rе �,
друп,п� докумt>Н1"11 за шефnт на l(ан целариј<1та. l\3Kn 11 чуuан,е на
мс1�р11јал1пе;
upw11 средувањt:> 11а nредметнте II друппе д01<ументи Д()L-rавени на n11тnис и
увид 1<а1 шефп,· на l<анцеларијат.Ј \1 води евиденција Ја нспп-е;
. uоди nrт:етн11I< Ја ССЈстан(,ц11·I't> •Iс:1 шt.>ф,т на Канцелар11јата и 1tј1·11твува
�ужw1111 бе11ешк11 од разг111.1ор11те. к<1.1ш н nџдrотuуuање 11 11:.шесrуnање за
т
ерм11нсп II днеuн11от ред за пдржуnање на стручниот коле111ум II следење на
реалнзацнјат а на Ја1<луч(Iц1r1-е на l-rручн�10·1 колеI·иум на Канцеларн1ата,
Рабо1·н11 зада•111 и обврски
врш11 nрнем 11 уnатуnан,е на странI<11те 1<ај шеф\)'Ј' на Канцеларијата, I01к11 и
u11cm1t"Тc1uуван>t> на внатрешнI1 11 нс1дво1>ешн11 'n;'Лефонск11 11 е11ектронски
upc.:.I0, Ј!! П()Тре61п-е на шефt1т на l<анцел.Јријата.
rI1 вод11 с-трt1го доuерл11в11т"' работ11 н доuерлнвнот nротuЈ<оЛ за лотре611те на
шефот на l(анцеларијс1та;
nЛl:'\)l'ITl\13110 111 cpe дyf.kl ма1-ери1ал 111'4::' Ја седнI1ци Н.:\ Владата 11 друI·и
сос-ган<1ц11 •t uрш11 нI1вно nuдt отвуI,ање зс:1 nредаnање 1.1(1 архиu;
учестuуuа uu nuд1·отuуu,1њето и органнзиран.е-rо на служfiен11те nатуuања на
шефот 11а Канцелар11јата и дру1·и1-е uработе1111 uo l(анцеларијата;
, туuа со upa6o'l't!H11тe �) Канцеларнјата •
- --- �о�_(о
Ра6от11и цели

Работното место со Реден fipoj 20, Шифра УПР 0101ВОЗООО, Ниво ВЗ, Звање Соработник, Наз11в на
раuотнп мест о Соработни 1< за стру4но-оператиш1а работа, број на извршите11и бројот 1, се брише.

Член 6
Во наслоnnт СЕКТОР ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И ПРОТОКОЛ, t<ај раСiотното мест() еп Реден број
28, Шифра УПР 0101БОЈООО, Ниво БЗ, Звање Пuмошнк1< раководител на се1<тор, Назив на работно
место Помошни1< раководител на Се1<тор за од1i0Си со јавност и протокол, во насловот БрРј на
нзвршители, fipojoт 4 се заменуrза со број 3.
Член 7

5

Во 11асловот СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ, 1<ај работнuто место со Реден
број 38, Шифра УПР 0101603000, H,mo БЗ, Звање Помошник ра1«шодител т1 сектор, Назив на paGuТJio
место Пuмошни1< ракоnоди-rел на Се1<тор за управување со човечки ресурси, во насловот Број на
извршители, бројот 2 се заменува со број 1.
Член 8
Во насловот СЕКТОР ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ, 1<ај работното место со Реден број 52,
Шифра УПР 0101603000, Ниво 63, Звање Помошни�< ракџводител на се1<тор, Назив на работно место
Пт,1ошнИЈ, ра1<оводител на Се1пор за странски инвестиции. 130 насловот Број на извршители, бројот 2
се заменува со број 1.
Член 9
Табеларниот преглед на работните места 13n Канцеларијата на претседателот на Владата на
Републиt<а Македонија е сосгаnен дел на овој Правнлн111<.
Член 10
Овuј Правплник влеrува no сила сп денот на донесувањето, а •<е се применува по добиената
соrлас1-1ост од Министерството за информатичко општестnо и администрација.
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Образложение
1<а11целаријата на rtр(.>1-седателот 11а Владата 11а [)(;\публика Македонија 11а 21 10 2015
година п1 донесе Прав11лн11кот 1а внатрешна ор1·ан11зац11ј;� на Канцеларијата на
г1ретседат()лот на Влад,1та 11а Ре11ублика Македо11ија број 08-93/9 од 21 10.2015 година
�, Правилникот за снстематизац11ја 11а работт1те места во I,анцеларијата на
претседателот на Владата на Република Македонија број 08-3205/1 од 21 10 2015
година.
Зарадн целосно усогласување на горенаnедс11иот акт за систематизацнја на
работните места со член 29 од Законот за административни службеници (.,Службен
весник на Република Македонија" број 27 /14. 199/14, 48/15, 154/15, 05/16 и 142/16) и член
22 став (11) алинеја 4 од Законот за вработените во јавниот сектор (,.Службен весник на
Република Македонија" број 27 /14. 199/14 и 27 /16), во onoj Правит-1и1< за изменување 11
дополнување на Правилникот за систематизација на работните места се утврдуваат
10 работни места на 1<аб11нетск11 службеници во Кабинетот на претседателот на
Владата на Републнка Македонија и 25 работни места за посебни советници
Истовремено, со измените во овој Правит1и1< Ct' намалува бројот на планиранlfТ(.)
нзвршнтели за работннте М(>СТа од категоријата Б, ннво 61. звање државен советник
од 46 на 32 и 1 11зврш11тел од 1<атеrор111а Б, ниво 63, звањt' помошник раководител 11а
C'E'l<TOp
Со предложените 11змен11 11 до11олнувања 11а Правишнжот 1а с11стемат11зац11ја на
работн11те места ук1ша10 е сд110 работно место од категори1ата В. н11во ВЗ. звање
соработн11к - 1 изврш1пеп, а 11зврше110 е зголемување 11а едно работно место,
1<атегорија Г, ниво Гl, звање самостоен референт 1 извршител.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
КАНЦЕЛАРИЈАТА НЛ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Скопје, ____ .2017

Државен советник за правни прашања
Државен советн111< за политички прашања
Државен советник за надворешна политика
Ј].ржавен советник за стручно аfl_министративн� �рашања
Државен советн11к за односи со јавноста и протокол
I Државен советник за следење и реализација на проекти
I Државен советник за поддршка на �mвестиции н поомоциiа на извозот
Државен советник за човечки ресу рси и HliBeн развоi
Самостоен референт технички секретар на шефот на Канцеларијата
Помошник раЈ<оводител на сектор 1а односи со јавноста н протокол
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