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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија бр. 27/14, 199/14, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20)директоротнаДирекцијатаза радијациона сигурност, на
ден 11.03.2021година, донесе

П Р А В И Л Н И К
За систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност

I. ОСНОВНИОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни
службеници и помошно – технички лица) во Дирекцијата за радијациона сигурност,
распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици и
посебнитеуслови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни
места.

Член2
Работите и задачите што се вршат во Дирекцијата за радијациона сигурност се
определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот
на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 3
Работитеи
задачитеутврдени
соовој
правилник
претставуваат
основаза
вработување и распоредување на вработените во Дирекцијата за радијациона сигурност.

Член 4
Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во Дирекцијата за
радијациона сигурност е составен дел на овој правилник.
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II. РАСПОРЕД
СЛУЖБЕНИЦИ

И

ОПИС

НА

РАБОТНИТЕ

МЕСТА

НА

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ

Член 5
Воовојправилниксеутврдении
опишани
вкупно21работни
местана
административните службеници, инспектори и помошно технички лица распоредени по
организациони
единици
согласно
ПравилникотзавнатрешнаорганизацијанаДирекцијатазарадијационасигурност,одкои
пополнетисе9,араспореденисенаследниовначин:

Административни службеници
Систематизирани работни
Ниво
места
Б04
5
В01
4
В02
0
В03
0
В04
9
Помошно-технички лица
А2-возач
1
Инспектори
В1
ИНС 01 01 В01 001
В1
ИНС 01 01 В01 001

Пополнети работни
места
1
1
0
0
4
1
1
1

Член 6
Општи услови утврдени со Законот за административните службеници се:
- даедржавјаниннаРепубликаМакедонија,
- активнодагокористимакедонскиотјазик,
- да еполнолетен,
- даимаопштаздравственаспособностзаработнотоместои
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија,дејностилидолжност.
Член 7
(1)
Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници, за
раководнитеадминистративнислужбенициодкатегоријатаБсе:
- стручни квалификации за сите нивоа–ниво на квалификациите VI А според

Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС
или завршен VII/1 степен
-

активнопознавањенакомпјутерскипрограмизаканцеларискоработење,
потврдазаположениспитзаадминистративноуправување,
работно искуство, итоа:
-

за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои
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-

најмалкудвегодининараководноработноместовојавенсектор,односно
најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три
годининараководноработноместовоприватенсектор,за
нивото
Б2
најмалку пет години работно искуство во струката од кои
најмалкудвегодининараководноработноместовојавенсектор,односно
најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три
годининараководноработноместовоприватенсекторили
- занивоатаБ3иБ4најмалкучетиригодиниработноискуствовострукатаод кои
најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно
најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две
годининараководноработноместовоприватенсектор;
- познавање на еден одтрите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски,француски,германски).
(2) Потребниопштиработникомепетенциинанапреднониво:
учење иразвој;
комуникација;
остварувањерезултати;
работењесодруги/тимскаработа;
стратешкасвест;
ориентираностконстранките/засегнатистрани;
раководење;и
финансискоуправување.

Член 8
(1) Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службенициод
категоријата Все:
- стручни квалификации, итоа:
- занивотоВ1нивонаквалификациитеVIАспоредМакедонскатарамкана
квалификацииистекнатинајмалку240кредитиспоредЕКТСилизавршен
VII/1степени
- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или
завршенVII/1степен;
- активнопознавањенакомпјутерскипрограмизаканцеларискоработење,
- работно искуство, итоа:
- занивотоВ1најмалкутригодиниработноискуствовоструката,
- занивотоВ2најмалкудвегодиниработноискуствовоструката,
- занивотоВ3најмалкуеднагодиниработноискуствовострукатаили
- занивотоВ4соилибезработноискуствовоструката;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
унија(англиски, француски, германски).
(2) Потребниопштиработникомепетенциинасреднониво:
- решавањепроблемииодлучувањезаработиодсвојотделокруг;
- учење иразвој;
- комуникација;
- остварувањерезултати;
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работење со други/тимскаработа;
стратешкасвест;
ориентираностконклиенти/засегнатистрани;и
финансискоуправување.

-

Член 9
(1) ПосебниусловиутврденисоЗаконотзаадминистративнитеслужбеницизапомошно
- стручниадминистративнислужбенициодкатегоријатаГсе:
- ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според
ЕЦВЕТилиМКСООилинајмалкувишоилисреднообразование.
- активнопознавањенакомпјутерскипрограмизаканцеларискоработење,
- работно искуство, итоа:
- занивотоГ1најмалкутригодиниработноискуствовоструката,
- занивотоГ2најмалкудвегодиниработноискуствовоструката,
- занивотоГ3најмалкуеднагодиниработноискуствовострукатаили
- занивотоГ4соилибезработноискуствовоструката;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски,
француски, германски).
Потребиопштиработникомепетенциинаосновнониво:
-

учење иразвој;
комуникација;
остварувањерезултати;
работење со други/тимскаработа;
ориентираностконстранките/засегнатистрани;и
финансискоуправување.
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III. РАСПОРЕДИОПИСНАРАБОТНИТЕМЕСТАНАПОМОШНО–ТЕХНИЧКИЛИЦА

Член 10
Во овој правилник е утврдено и опишано едно 1 работно место на помошно - технички
лица, ниво А02 – Возач, распоредено на следниов начин:

Помошнотехнички лица
А02

Систематизирани работни места Пополнети работниместа
1
1

Член 11
Општи услови за работното место на помошно-техничките лица се:
- даедржавјаниннаРепубликаМакедонија,
- активнодагокористимакедонскиотјазик,
- да еполнолетен,
- даимаопштаздравственаспособностзаработнотоместои
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија,дејностилидолжност.
Член 12
Посебни услови за работното место на помошно-техничките лица се:
- даимазавршеносреднообразованиеиработноискуствооднајмалку3години.
Член 13

Кандидатот за инспектор од категорија Б, покрај општите услови за вработување утврдени во
Законот за административни службеници, треба да ги исполнува следните посебни услови:
1) стручни квалификации за сите нивоа од категорија Б – ниво на квалификација VIА според
Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен;
2) работно искуство и тоа:
Б1 – најмалку шест години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години
како инспектор,
Б2 – најмалку пет години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку две години
како инспектор и
Б3 и Б4 – најмалку четири години работно искуство по дипломирањето, од кои најмалку една
година како инспектор;
3) општи работни компетенции за сите нивоа согласно со Рамката на општи работни компетенции;
4) посебни работни компетенции за сите нивоа:
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
унија (англиски, француски, германски),
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
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Член 14

Кандидатот за инспектор од категорија В, покрај општите услови за вработување утврдени во
Законот за административни службеници, треба да ги исполнува следните посебни услови за:
1) стручни квалификации и тоа:
- за нивото В1 – ниво на квалификација VIА според Македонската рамка на квалификации и
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и
- за нивоата В2, В3 и В4 - ниво на квалификација VIБ според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и
2) работно искуство и тоа:
- В1 – најмалку три години работно искуство по дипломирањето,
- В2 – најмалку две години работно искуство по дипломирањето,
- В3 – најмалку една година работно искуство по дипломирањето,
- В4 – со и без работно искуство по дипломирањето;
3) општи работни компетенции за сите нивоа согласно со Рамката на општи работни компетенции;
4) посебни работни компетенции за сите нивоа:
активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
унија (англиски, француски, германски),
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

-

.
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IV. ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ
РАДИЈАЦИОНАСИГУРНОСТ

НА

РАБОТНИТЕ

МЕСТА

ВО

ДИРЕКЦИЈАТА

1.1. Одделение за управување со човечки ресурси
Реден број
1
Шифра
УПР 01 01 Б04 000
Ниво
Б4
Звање
Раководител на одделение
Назив на работно место
Раководителнаодделениезауправувањесочовечки
ресурси
Број на извршители
1
Одговара пред
Директор
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Правни или економски науки
Развивањеиобединувањенаполитикитеодобластана
управувањето со човечки ресурси, координирање и
спроведувањенатаквитеполитикипрекуконтролаврз
програмите за работа и управување со секојдневното
работењенаодделениетозауправувањесочовечки
ресурси
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ги следи и се грижи за правилна примена
назаконите и подзаконските акти од областа на
човечкитересурси;
подготвувапланзаработанаодделението,како
составенделодпрограматазаработана
Дирекцијата,подготвуваизвештајзанапредокот
во спроведувањето на програмата за работа на
одделението
и
подготвува
извештаи
заизвршени работнизадачи;
јаследиправнатарегулативаистварната
надлежностнаДирекцијата,какои регулативата
од трудовата материја и се грижи за нивна
правилнапримена;
соработувасоМинистерствотозаинформатичко
општествоиадминистрацијазаобуките,
тренингкурсевитеи
другитеформи
наконтинуирана
едукација
наадминистративните службеници;
спроведува „излезно“ интервју со вработените
кои го напуштаат органот по нивно барање
заради утврдување на причините за престанок
навработувањетоивршианалитичкаобработка
на добиенитеодговори;
вршианализанапотребитеодобукана
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ЗА

административните службеници, учествува во
подготвувањетонагодишнатапрограмаза обука,
буџетот за реализација на годишната програма
за обука, курикулуми за избор на обучувачи и
во процесот на координација и следење на
реализација
на
годишнатапрограма
заобукаиевалуацијатанаобукитеодаспектна
примена
на
стекнатите
знаења
од
остваренитеобуки,
учествува
во
подготвувањето
на
полугодишенизвештајзаспроведени
специјализирани обуки за административните
службеници и го доставува доМинистерството
за информатичко општество и администрација
воелектронскаипечатенаформа;
7. предлага
политики
за
управување
со
човечкиресурси во Дирекцијата, континуирано
јаследи состојбата со човечките ресурси и
организирасостаноци со другите раководители
на одделенија во Дирекцијата за планирање на
потребите за човечки ресурси во Дирекцијатаи
за прашања од областа на управувањето со
човечкитересурси;
8. извршува работи и задачи кои се однесуваат на
спроведувањето и одржувањето на системот за
управувањесоквалитетвоДирекцијата;
9. обезбедува системот за квалитет да ги
исполнува барањата на ИСО 9001 стандардот,
ситепотребни
процесидасевоспостават,
развиваат, имплементираат и
да бидат
одржувани, пришто учествува во анализата на
процеситеирезултатитенаСУКзарадиодржувањ
е
на
континуитет
на
квалитетот
на
извршувањенауслугитевоДирекцијата;
10. учествува во подготовката и реализацијана
семинари, советувања, работилници и тренинг
курсеви.

1.2. Одделение за управување со човечки ресурси
Реден број
2
Шифра
УПР 01 01 В01 000
Ниво
В1
Звање
Советник

9

Назив на работно место
Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Советник за Развој и управување со човечки ресурси
1
Раководителот на одделението
Правни или економски науки
Спроведувањенаработи
и
задачи
во
врскасо
подобрувањето на внатрешната култура и начин на
работење на Дирекцијата, како и задачи од областана
селектирањето,вработувањето
имобилностана
административнитеслужбениципотребниза
остварување на функцијата и стратешките целина
Дирекцијата
1. се грижи и по овластување, ги врши сите работи
и подготвува сите видови на акти и документи
во врска со спроведувањето на прописите од
областа на човечкитересурси;
2. вршифункционалнаанализанаработните места
во Дирекцијата, врши проверка на нацрт
описите
на
работните
места
и
ги
подготвуванацрт
актите
завнатрешнаорганизацијаи
систематизацијанаработнитеместа;
3. остварува комуникација со Министерството за
финансии и Агенцијата за администрација за
работиповрзанисовработувањетоимобилноста
во државната служба и учествува во
подготвувањето на договори за регулирање на
меѓусебните права и обврски при стручно
оспособување и усовршување на државниот
службеникпопотребанаДирекцијата;
4. учествува во процесот на координација за
начинот и постапката за оценување на
административнитеслужбеници,собирањетона
обрасцитезаоценувањеивоподготвувањетона
извештајотза
резултатитеод
извршеното
оценување, кој по потпишувањето од странана
директорот го доставува до Министерството за
информатичко општество и администрација,
учествувавообезбедувањетонастручнооперативнатаподдршкавоврскасоподнесените
приговори за преиспитување на оценката, по
овластување
на
директорот
членува
воКомисијата за преиспитување на оцената и
вослучај на поднесена жалба против одлуката
на
Комисијата, подготвува одговор на жалба кој
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заедно со жалбата навремено го доставува до
Агенцијата заадминистрација;
5. прибираподатоцииинформациикоисенеопходн
изарешенијазаслужбенипатувањаво
странство,решенијазагодишенодмори
отсустватаодработасогласнозакон,решенијаза
распоредување на административенслужбеник
по повод спроведено оценување, решенија за
враќање на работа по престанок на вршење на
одредена функција во Републиката или
странство и во други случаи кога се активира
мирувањето на вработувањето кое било
вомирување согласно закон, решенија за плата,
додатоциинадоместоцинаплатаирешенијаза
паричнинагради,решенијаидругивидовиакти
воврскасоодговорностанаадминистративните
службеници(дисциплинскаиматеријална),
решенија кои се однесуваат на престанокот на
вработувањето согласнозакон;
6. подготвува решенија и други видови акти за
реализација на правата кои произлегуваат од
општите прописи со кои се уредуваатодредени
праванаадминистративнитеслужбеници;
7. гиводибазитенаподатоцивоврскасо
реализираните обуки, наградите, изречените
мерки на административните службеници за
дисциплинскаиматеријална
одговорност,
соодветната и правична застапеност и други
видовибазинаподатоци;
8. го води кадровското и персоналното работење,
водиевиденцијанаситевидовиактиза
вработенитекоисечуваатвоработнитедосиеја и
се
грижи
за
безбедно
чување
на
работнитедосиејазавработенитевоорганот;
9. извршува пријавување и одјавување на
вработените во Агенцијата за вработување
(М1/М2обрасци),вршиажурирањенасписокот
(табеларен преглед) на вработените во органот
на државната служба и подготвува потврди во
врскасослужбеничкиотодноснавработените;
10. помагаприподготвувањеиподнесување
Рекапитулар
до
Фондот
за
здравственоосигурување на Македонија за
платени придонеси,
подига
потврди
за
платени
придонесизавработените–синикартони,врши
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распоред и доставување на сините картони
навработените,вршипријавувањеиодјавувањен
а вработените и членовите на нивните
семејства
во
Фондот
за
здравствено
осигурување
на
Македонијаипополнувањеназдравствени
легитимации на вработените.
1.2. Одделение за управување со човечки ресурси
Реден број
3
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Помлад оработник за Поддршка за управување со
човечки ресурси
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
Правни или економски науки
Други посебни услови
Работни цели
Ефикасно,ефективно и навремено извршување на
наједноставните рутински задачи од делокруг на
работа на одделението, согласно насоките и под
контрола на Раководителот на одделението а во
врска со активностите на Дирекцијата во областа на
човечките ресурси
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Работни задачи и обврски

се грижи и помага во изработка на сите видови
на акти и документи во врска со спроведувањето
на прописите од областа на човечкитересурси;
2. помага
во
изработка
на
функционалнаанализанаработните места во
Дирекцијата, врши проверка на нацрт описите
на работните места и помага во подготовка на
нацрт
актите
завнатрешнаорганизацијаи
систематизацијанаработнитеместа;
3. Помага во подготвувањето на договори за
регулирање на меѓусебните права и обврски
при стручно оспособување и усовршување на
административните службеници;
4. Помага
во процесот на координација за
начинот и постапката за оценување на
административнитеслужбеници,собирањетона
обрасцитезаоценувањеивоподготвувањетона
извештајотза
резултатитеод
извршеното
оценување,
помага
вообезбедувањетонастручнооперативнатаподдршкавоврскасоподнесените
приговори за преиспитување на оценката и
подготвува одговори на жалба.
5. Помага во изработката на Годишниот План за
вработување и Извештајот за негова реализација
6. Учествува во постапките за вработување,
унапредување и мобилностна вработените во
Дирекцијата и изработува акти и други
документи во врска со тоа
7. Изработува нацрт поединечни решенија и
овластувања за статусот, правата и обврските на
вработените во Дирекцијата
8. Прибира податоци и информации и учествува во
ажурирање на бази на податоци во врска со
дисциплинската и материјалната одговорност,
соодветната и правична застапеност и други
видови бази на податоци
9. Врши комплетирање на документи за пријава и
одјава на вработените во Дирекцијата
10. Изработува потврди во врска со службеничкиот
однос на вработените во Дирекцијата
1.
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1.3. Одделение за финансиски прашања
Реден број
4
Шифра
УПР 01 01 Б04 000
Ниво
Б4
Звање
Раководител на Одделение
Назив на работно место
Раководител на Одделение за финансиски прашања
Број на извршители
1
Одговара пред
Директор
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Економски науки
Лиценца за овластен сметководител
Развивање и обединување на политиките во рамките
наделокруготнаодделениетоодобластана
финансиските
прашања,
координирање
и
спроведувањенатаквитеполитикипрекуконтролаврз
програмите за работа
1.

2.

3.

4.

ги следи и применува прописите од областа на
сметководствено,материјално
и
финансиско
работењеи врши контрола на целокупната
документацијаза материјално и финансиско
работење,како и прописите од областа на
буџетскатакоординација, јавните набавки и
буџетската контрола и дава мислење по предлог
на актите што ги изготвуваат други субјекти кои
имаат
или
можат
да
имаат
финансискиимпликации
за
буџетот
наДирекцијата;
вршиуправување,следењеиконтролана
состојбата
идвижењетона
средствата
и
изворитенасредстватанаДирекцијатаутврдени
собуџетот;
вршиконтроланаподготовкатаиизвршувањето
на буџетот и изготвува финансиски план за
извршувањетонабуџетот(месечен,кварталени
годишен) заДирекцијата;
го
подготовува
стратешкиот
план
наДирекцијата, како и неговотоизменување и
дополнување;
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госледиостварувањетонаприходитеи
извршувањетонатрошоцитенаДирекцијата;
6. врши
сметководствено
евидентирање
за
извршувањето на буџетот и подготвување на
годишнасметка;
7. врши
подготовка,
примање,ликвидирање
иконтроланасметководственатадокументацијаи
ja
согледува
потребaтa
од
набавки
воДирекцијата;
8. подготовуваизвештајзапланираниипотрошени
средствапоставки(споредбентабеларенприказ)
согласно
Законот
зајавнавнатрешна
финансискаконтрола,вршиконтирањена
настанатите
промени
над
средствата
и
изработува контен план и изготвува предлог
БуџетскапрограмазаработанаДирекцијата;
9. подготвува материјали при планирање и
спроведување на јавни набавки и учествува во
подготвката
на
тендерска
документацијасогласно
Законот
за
јавни
набавки,
се
грижи
за
неговоспроведувањеиучествува
во
спроведувањетонапостапкитезајавнинабавки;
10. спроведува ex-ante и ex-post финансиска
контрола,подготвуваГодишенфинансиски
извештај.
5.

1.4. Одделение за финансиски прашања
Реден број
5
Шифра
УПР 01 01 В01 000
Ниво
В1
Звање
Советник
Назив на работно место
Советник Сметководител
Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

1
Раководителот на одделението
Економски науки
Лиценца за овластен сметководител
Спроведување на одредени функции од делокруг
наодделението и самостојно извршување на
најсложени
работи и задачи
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Работни задачи и обврски

1. ги води благајничките работи и трезорот и
ситеуплати и исплати и ги книжи во книгата на
благајната,
ја
предлага
висината
на
благајничкиотмаксимум,подигаготовипариза
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

намирувањенапатниналози,готовинскисметки,
за ситни набавки на материјали и сл,
вршипресметкаиисплатанаплатитена
вработените во Дирекцијата и редовно гиследи
приходитеирасходитенаДирекцијата,сегрижи
заостварувањеиприменанатрезорското
работење,изготвуваиндикаторинауспехиврши
пресметкиидоставуваизвештаидонадлежните
институции;
подготвувазавршнасметкаипериодични
извештаизаизвршувањетонабуџетотна
Дирекцијата,учествувавоизготвувањена
информации и извештаи за извршувањето на
буџетот на Дирекцијата и подготовува основни
финансискиизвештаи(биланснасостојба,
биланснаприходитеирасходите,консолидиран
биланснакапиталниотимот,
билансназадолжувањеибелешки/образложение
кон финансискитеизвештаи);
врши
сметководствено
евидентирање
на
достасаните обврски и основните средства на
Дирекцијатаивршиисплатапосметководствена
документација;
се
грижи
за
навремено
прибирање
накниговодствени исправи,вршикнижење на
книговодствени исправи во дневник и главна
книга, врши пресметка на плати, даноци и
придонеси наплати;
пополнувасоодветниобрасцизанадоместоците
наболедување,водиличникартонизаплатитеи
надоместоцитенаплатизавработенитеизанив
изработуваобрасци М-4 и ги доставува до
фондотзапензискоиинвалидскоосигурувањеи
издава
потврдизависина
наплатина
вработенитепонивнобарање
го подготовува предлог-буџетот на Дирекцијата
и изменувањето и дополнувањето и го
слединеговото извршување, како и стратешкиот
планна
Дирекцијата,
изменувањето
и
дополнувањето,
изготвуваинформации
и
извештаи
за извршувањето на буџетот на
Дирекцијата годишни,квартални
и
месечни
финансиски планови за буџетот на Дирекцијата
согласно законскитепрописи;
подготовува извештај за реализиранипрограми,
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проекти и договори, согласно Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола, подготовува
извештај за активностите за воспоставување
иразвојнафинансискотоуправувањеиконтрола,
согласно
Законот
зајавнавнатрешна
финансискаконтрола;
8. врши
проценки
наризикнапроцеситена
финансиското
управување
и
контрола
вршисамопроценки на одделни процеси на
системот
на
финансискоуправување
и
контрола,врз основа на извршена проценка на
ризик
иподготвуваизвештајзаспроведенитесамопроце
нки,согласноЗаконотзајавна
внатрешна
финансискаконтрола;
9. врши проверка на исправноста на фактурите
доставени врз основа на склучени договори
занабавки
и
нивна
усогласеност
со
испратниците/работните налози и порачките,
врши контрола на налозите за порачки до
соодветнитедобавувачисогласнососклучените
договоризанабавкиијаследиреализацијатана
порачките, по извршената контрола извршува
плаќања наобврските;
10. подготовува
интерни
процедури
за
јавнинабавкиучествува во комисијата за јавни
набавки, ги следи и согледува потребите за јавни
набавки во Дирекцијата, подготовува годишен
план за јавни набавки, го извршува планот за
јавни набавки и ја следи неговата реализација, и
води евиденции на јавните набавки што се вршат
во Дирекцијата повидови
на постапки и
евиденции на другите набавки по видови, како и
подготовува огласи за јавни набавки и тендерска
документација,
решенија,
договори
и
согласностизајавнинабавкиијаслединивната
реализација.
1.5. Одделение за финансиски прашања
Реден број
6
Шифра
УПР 01 01 Б04 000
Ниво
Б4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Помлад соработник за Логистичка поддршка за јавни
набавки и буџет
Број на извршители
1
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Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Раководителот на одделението
Економски науки
Спроведување на наједноставни рутински работи и
задачи, како поддршка на функциите од делокруг на
одделението кои се однесуваат на јавните набавки и
буџетот, под надзор и контрола на раководителот на
одделението
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ги следи и применува прописите од областа на
сметководствено, материјално и финансиско
работење;
помага во извршувањето на одредени студискоаналитичкии стручно-оперативни работи во
врскасо процедурите за јавните набавки и
буџетот наДирекцијата;
помага во подготовувањето на предлогбуџетотна
Дирекцијата
и
изменувањето
идополнувањето
и
го
следи
неговото
извршување, како истратешкиот
план
на
Дирекцијата, изменувањетои
дополнувањето,
помага во изготвувањето на информации и
извештаи заизвршувањето на буџетот на
Дирекцијата, годишни,квартални и месечни
финансиски планови за буџетот на Дирекцијата
согласно законскитепрописи;
помага во подготвувањето на завршна сметкаи
периодичниизвештаизаизвршувањетона
буџетот
на
Дирекцијата,
учествува
во
изготвување на информации и извештаи
заизвршувањето на буџетот на Дирекцијата и
помага во подготовувањето на основни
финансискиизвештаи(биланснасостојба,
биланснаприходитеирасходите,консолидиран
биланснакапиталниотимот,билансна
задолжување
ибелешки/образложениекон
финансискитеизвештаи)
учествува
во
изработката
на
месечни,
кварталнии годишни планови за трошење на
средстватаодбуџетотнаДирекцијатаигоследи
нивнотоизвршување;
прибира податоци при анализа на потребите од
потрошни
материјали,
прибира
неопходниподатоци за подготовка на годишниот
планза
јавни набавкииго следиизвршувањето на
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јавните набавки и прибира податоци и
информации кои се неопходни за соодветна
подготовка на интерните процедури за јавните
набавки во Дирекцијата;
7. членува во комисиите за спроведување на
јавнинабавки, помага во подготовувањето на
огласи
за
јавни
набавки
и
тендерска
документација,решенија,договори
и
согласности за јавни набавкии ја следи
нивната
реализација,
ги прибирафактурите
доставени врз основа на склученидоговори за
набавки
и
ја
следи
реализацијата на
порачките, ги прибира потребните податоци за
водење евиденција за јавните набавки и
подготвува извештаи во врска со спроведените
јавни набавки, во согласност со закон;
8. помага во водење на благајничките работи
итрезорот и сите уплати и исплати и при
книжење во книгата на благајната, ја предлага
висината на благајничкиот максимум, подига
готови пари за намирување на патни налози,
готовински сметки, за ситни набавки на
материјали и сл, помага во пресметка и исплата
на платите на вработените во Дирекцијата и
редовно ги следи приходите и расходите на
Дирекцијата, се грижи заостварување
и
примена
на
трезорското работење,помага
воизготвување на индикатори на успех и во
пресметките
и
доставува
извештаи
до
надлежнитеинституции;
9. пополнувасоодветниобрасцизанадоместоците
наболедување,водиличникартонизаплатитеи
надоместоцитенаплатизавработенитеизанив
изработува обрасци М-4 и ги доставува
дофондотзапензискоиинвалидскоосигурување
и издава потврди за висина на платина
вработенитепонивнобарање;
10. вршианализанапотребитеодпотрошни
материјалииопремаиизготвуваплани проекции
за набавките за наредната година, изготвува
согласности
за
ситни
набавки
и
јаслединивнатареализацијаиучествуваво
спроведувањето на постапките за јавни набавки

1.6. Одделение за правни и општи работи, меѓународна
соработка и европски
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интеграции
Реден број
Шифра
Ниво
Звање
Назив на работно место
Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

7
УПР 01 01 Б04 000
Б4
Раководител на одделение
Раководител на Одделение за правни и општи работи,
меѓународна соработка и европски интеграции
1
Директор
Правни науки
Развивање и обединување на политиките во рамките
на делокругот на одделението од областа направните
работи,
меѓународната
соработка
иевропските
интеграциии на Република Македонија во врска со
радијационата и нуклеарната сигурност, безбедности
примена на гаранции, координирање и спроведување
натаквитеполитикипрекуконтролаврзпрограмитеза
работа
1. изготвува општи и поединечни акти, извештаи,
записници, анализи, предлози, обрасци и други
акти од делокругот на надлежноста на
Дирекцијата и учествува во подготовките на
националните извештаи за имплементација на
обврските од меѓународните конвенции чии
потписник е Република Македонија, а кои
третираатпрашањаодобластанарадијационата
инуклеарнасигурност,безбедностиприменана
гаранции;
2. подготвува формулари, обрасци и други
материјали за активностите на Дирекцијата,
подготвува стручни анализи, информации и
други материјали за работни тела и подготвува
предлози за политики по начелни прашања од
надлежност наодделението;
3. врши обработка на поднесените приговори и
жалбивовторостепенапостапка;
4. перманентно
ги
следи
и
ги
проучува
меѓународните стандарди, прописи и препораки
во врска со прашања поврзани со радијационата
и нуклеарна сигурност, безбедност и примена на
гаранциии
дава
предлози
за
нивна
имплементација, изготвува препораки вопоглед
намеѓународнатасоработкана Република
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5.

6.

7.

8.

Македонијавоврскасорадијационатаи
нуклеарна сигурност, безбедност и примена на
гаранции,даванасокииучествувавопланирање
на
приоритетите,
координација
и
имплементација
на
активностите
на
соработкатана
РепубликаМакедонија
со
Меѓународната Агенција за Атомска Енергија,
ЕвропскатаУнија,другидржавиимеѓународни
институции во врска со прашања поврзани
сорадијационатаинуклеарнасигурност,
безбедностиприменанагаранции;
вршинадзорнадорганизацијатана
протоколарнатаактивностповрзанасопосетана
странски
делегации
на
Дирекцијата,
гиорганизира и учествува во активностите на
менаџирање на проекти или програми во кои
учествува
Дирекцијата,
финансирани
од
програми за техничка соработка, изработува
предлог проекти,
се грижи
за
нивна
имплементацијаиизработуваизвештаиод
работатанапроективокоиевклучена
Дирекцијата;
гиорганизираиподготвуваактивностите
поврзани со реализација на преговорите
вопроцеситенаевропскаинтеграција,одаспектн
а
радијационатаинуклеарнасигурност,
безбедност и примена на гаранции; ги
подготвува
и
координира
плановите
замеѓународна активност на Дирекцијата,
координираиучествувавоградењетона
официјаленставнаДирекцијатапопрашањана
европскитеинтеграции;
подготвува
предлог-план
за
работа
на
одделениетои
извештајза
напредокот
во
спроведувањето на програмата за работа на
одделението,подготвуваизвештаизаизвршени
работни задачи, подготвува предлози за
политики по начелни прашања од надлежност
наодделението,подготвувапредлозинанацрти
на законски и подзаконски акти од надлежност
наДирекцијатаипредлозинанацртина
меморандуми, билатерални и мултилателарни
спогодби;
јаорганизираиизвршувапротоколарната
активностповрзанасопосетана странски
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делегации на Дирекцијата;
9. ја одржува меѓународната коресподенција и ги
подготвува плановите за меѓународна активност
наДирекцијата, дава предлози за официјален
став на Дирекцијата по прашања на европските
интеграциии
проследува податоци
до
меѓународниот нуклеарен информативен систем
(INIS) на Обединетитенации
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата,
вклучувајќи
ги
меѓународнитедоговори
на
коиРепубликаМакедонијаим
пристапила или ги ратификувала
Реден број
Шифра
Ниво
Звање
Назив на работно место

8
УПР 01 01 В01 000
В1
Советник

Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

1
Раководител на одделение
Правни науки

Советник за Правни работи,меѓународна соработка и
европски интеграции

Спроведување на функциите од делокруг на одделението од
областа на правните работи, меѓународната соработка и
европски интеграции и самостојно извршување на најсложени
работи и задачи
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Работни задачи и обврски

−

−

−

−
−

−

−

−

24

−

−
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1.7. Одделение за правни и општи работи, меѓународна соработка и европски
интеграции
Реден број
9
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Помлад соработник за Поддршкананормативноправниработи,меѓународна
соработка и европски интеграции
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
Правни науки
Други посебни услови
Работни цели
Спроведување на работи и задачи како поддршка
нафункциите од делокругот на одделението од
областа
нанормативноправнитеработиподнадзориконтрола
на
раководителот
на
одделението
и
административните службеници со повисоко звање
Работни задачи и обврски
1. помагавоподготвувањенаработниматеријали,
записници и извештаи од делокруг на работата
наДирекцијата,
2. подготвуваинформации,белешки,и
други
материјали и прибира податоци и информации
потребни за подготовка на стручни анализи,
информации и други материјали за работни
тела;
3. ги прибира поднесените приговори и жалби во
второстепенапостапка;
4. помагаприподготвувањепредлозинанацртина
законски и подзаконски акти од надлежност на
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5.

6.

7.

8.
9.

Дирекцијата,
учествувавоподготовкана
предлозизаизмениидополнувањаназаконоти
подзаконскитепрописи кои се од надлежност
на Дирекцијата, помага во подготвка на тези за
изработка на законски и подзаконски прописи,
нацрти и други правни акти во функција на
изработканазаконскииподзаконскиакти
помага при подготвување предлози на нацрти
на
меморандуми,
билатерални
и
мултилателарниспогодби;
учествува во подготовката на нормативноаналитички
материјаливоврскасо
хармонизацијата
на
националното
законодавствосоЕУзаконодавството;помагаво
планирање на приоритетите, координација и
имплементација
на
активностите
на
соработкатана
РепубликаМакедонија
со
Меѓународната агенција за атомска енергија,
други држави и меѓународни институции во
врска со прашања поврзани со радијационата
сигурност и помага при имплементацијата на
обврските од меѓународните конвенции чии
потписник е Република Македонија, а кои
третираатпрашањаодобластанарадијационата
инуклеарнасигурност,безбедностиприменана
гаранции;
помага
во
активностите
поврзани
сореализација на преговорите во процесите на
европскаинтеграција,одаспектна
радијационатаинуклеарнасигурност,
безбедностиприменанагаранции;
помага при изработување предлог проекти и се
грижизанивнаимплементација;
ги следи и ги проучува меѓународните
стандарди, прописи и препораки и ЕУ
законодавството во врска со прашањаповрзани
сорадијационатаи
нуклеарна
сигурност,
безбедност и примена на гаранции,помага во
изготвување на нацрт-верзии
за нивна
имплементација во Република Македонија и
помагавоизготвувањенамислењавопогледна
меѓународната
соработка
на
Република
Македонијавоврскасорадијационатаи
нуклеарна сигурност, безбедност и применана
гаранции;
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10.

гиследи и
применува
законските
и
подзаконските
акти
однадлежност
на
Дирекцијата, вклучувајќи ги меѓународните
договорина кои Република Македонија им
пристапила или ги ратификувала.

1.8. Одделение за правни и општи работи, меѓународна соработка и европски
интеграции
Реден број
10
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Подршка на информатички систем
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
компјутерска техника и информатика
Други посебни услови
Работни цели
Спроведување на работи и задачи како поддршка
наодредени функции од делокругот на одделението
одобласта на информатичкиот систем под надзор
иконтрола на раководителот на одделението и
административните службеници со повисоко звање
Работни задачи и обврски
1. прибира податоци и помага во одржувањето на
националниот регистар на правни лица кои
работат со извори на јонизирачко зрачење, на
регистаротнаизворинајонизирачкозрачењеи на
професионално
изложени
лица,
на
националниотрегистарнануклеаренматеријал;
2. помага во одржувањето на националните бази
наподатоцизарадиоактивенотпад,напуштени
радиоактивни извори, нелегална трговија со
радиоактивни
извори
и
содржината
нарадиоактивниматериивочовековатаоколина
и
внесува
податоци
во
соодветните
национални регистри и бази на податоци од
дејност на Дирекцијата;
3. помагаво
одржувањето
на
постојана
електронскаповрзаност на Дирекцијата со
соодветните бази на податоци во рамките на
МААЕи соодветните бази во рамките на
Европскатаунија и
учествува
во
мрежно
поврзувањеи одржување намеѓусерверските
единици;
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4. помага во одржување на компјутерската мрежа
во Дирекцијата и сите други екстерни
комуникацискиврскиконпровајдеритеза
Интернет или со други органи на државната
управа;
5. помагапри
обезбедување
назаштитатана
податоците и нивно редовно зачувување и
вотаа смисла презема организациони и
технички мерки;
6. учествува во изготвувањето и одржувањето на
WEBстраницатанаДирекцијата;
7. сегрижизафункционирањетонакомпјутерскокомуникациската опрема во Дирекцијата и
сегрижи
за
правилно
користење
и
функционирање на
инфраструктурата
потребназафункционирањенакомпјутерската
опрема
(напојување,
ПП
заштита,
климатизација,контроланадвижењевосистем
сала) и врши работи што се однесуваат на
техничкоодржување
на
информациониот
системкојгокористиДирекцијата;
8. помага во одржување на системите за
безбедностнаподатоцитеоднеовластенпристап
и користење кои се од интерес на Дирекцијата
ипомага во одржувањена системот за заштита
од вируси наинформациониот систем на
Дирекцијата и помага во заштита на системот
на
управување
собазитенаподатоцииапликативниотсофтвер
наДирекцијата;
9. помага во организирањето на обработката на
податоците, помага во обезбедување на
оптимални услови за работа на опремата и
помага во постапки за заштита на преносот на
податоците;
10. соработува со другите вработени во Дирекцијата
и им пружа помош во информатичката работа и
компјутерското работењеи учествува во обука
на вработените од областа накомпјутерското
работење.
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1.9. Одделение за правни и општи работи, меѓународна соработка и европски
интеграции
Реден број
11
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Помлад соработник Стручно-техничка и
оперативна поддршка и архивирање
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
Високо образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Помагаприспроведувањенастручно-техничкаи
оперативнаподдршканадиректорот,какоипри
архивирање
1. ги следи и применува законските прописи од
областанаканцеларискоиархивскоработење;
2. помагапривршењенаорганизационо–технички
работи
во
врскасо
средување
на
поштатазадиректоротиорганизирање
на
состаноците наДиректорот;
3. примаи упатува странки кај
директорот на
Дирекцијата;изготвува
и води потсетник за
работа
на
директорот,
прима
телефонскиповици,работи
со
телефакс
и
помага
при подготвување на службените
патувања на директорот;
4. врши преведувачки работи за потребите на
директорот, врши умножување и печатење
наматеријалиивршиоперативностручнаилогистичкаподдршканадиректорот;
5. прибира
и
дистрибуира
податоци
и
подготвуваинформации,
белешки,
и
другиматеријали;
6. ја прима поштата, ја заведува во деловниот
протокол
и
во
интерните
книги
и
јараспределува по организационите единици;
ги заведуваактитезаиспраќањеисегрижиистите
навремено да бидат испратени;
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ракувасопечатитеиштембилите,гичуваиводи
сметка од нивно неовластено користење и се
грижизабезбедночувањенаархивскиот
материјал од секаков вид на оштетување или
уништување;;
8. учествувавоработатанакомисијатаза
уништувањенаизвлечениотматеријалпо
истекотнаутврденитероковизанеговочување;
изготвува попис на архивска граѓа од
трајнавредност и во средена состојба ја
предава до надлежниотархив;
9. ги запознава граѓаните со основниинформации
воостварувањетонанивнотобарањеимпомага на
граѓаните во доставувањето на нивните барања
до Дирекцијата за радијациона сигурност и
обезбедува
непосреден
контакт
на
граѓанинотсосоодветниотслужбеник;
10. ги упатува граѓаните до соодветната служба за
нивниотпредметвоДирекцијатазарадијациона
сигурностигиизвестуваслужбеницитеза
барањата од граѓаните.
7.

1.10. Одделение за правни и општи работи, меѓународна соработка и европски
интеграции
Реден број
12
Шифра
УПР 04 03 А02 001
Ниво
Звање
возач II
Назив на работно место
Возач
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
средно стручно образование економско, машинско
илиелектротехничко
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

возачка дозвола
Спроведување на задачи кои се однесуваат на
техничкатаподдршкавоодноснаодржувањена
службените возила на Дирекцијата
1.
2.

извршува превоз за службените потреби на
директорот наДирекцијата;
сегрижизарегистрацијатанавозилотосокоее
задолжен,
за
хигиенатана
возилото,за
резервнитеделовиизаопрематанавозилото,
водиевиденцијазаизвршенитеуслуги со
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возилотоизанеговатапотрошувачканагориво и
намасло;
3. се грижи за техничката исправност на
службенитевозила,нивнаредовнарегистрација
ихигиена;
4. пријавувадефектидонадлежнитесервиси;
5. врши набавка на канцелариски и потрошни
материјали;
6. врши преземање на писмата и пратките
одпоштенскатаединицаијадоставувавоархивата
наДирекцијата;
7. врши прием на писма и пратки и нивно
доставувањевопоштаилинасоодветнаадреса;
8. помага
придоставувањенапредметидо
организационитеединицивоДирекцијата;
9. помага при доставување доверливи и строго
доверливипратки
10. отстранувадефективообјектитенаДирекцијата
во инсталационите мрежи (електро, водоводна и
хигиенско-санитарна).

1.11.Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонредни настани
Реден број
13
Шифра
УПР 01 01 Б04 000
Ниво
Б4
Звање
Раководител на Одделение
Назив на работно место
Раководител на Одделение за дозволи/лиценци,
мониторинг и вонредни настани
Број на извршители
1
Одговара пред
Директор
Вид на образование
физика, клиничка медицина,фармација
Други посебни услови
возачка дозвола
Работни цели
Развивање и обединување на политиките во рамките
наделокруготнаодделениетовоодноснаиздавањето
надозволи/лиценци,мониторинготи
вонредните
настани, координирање и спроведување на таквите
политики преку контрола врз програмите за работаи
подржувањенаработатанараководителотнасекторот
Работни задачи и обврски
1. изготвува работни процедури за постапките за
издавање или одземање на дозволи/лиценци,
изготвува дозволиза вршење на дејност, лиценци
и решенија за овластување на
здравствени установи и изготвува решенија за
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

одземање на дозволи за вршење на дејност и
лиценци,вршистручнаанализаиверификација
на проценката на радијационата сигурност
вопроцесотнаиздавањеилиодземањенадозволи
и лиценци и дава предлог за изземања на
изворите на јонизирачкото зрачење со ниска
активност;
изготвувадозволизавршењенадејност,
лиценциирешенија
за
овластувањеназдравствени
установи,
изготвува решенија за одземање на дозволи за
вршење на дејност и лиценци, ги дефинира
посебните услови кон секоја дозвола, ги следи
термините
за
релиценцирањенаправнителицаидава
предлогзаодземањенадозволиилиценци;
има улога на лице за контакт во случаи на
радијациони вонредни настани, известува за
случаи на радијациони вонредни настани
ипреземаактивностинадавањенапомош,
податоците за случаи на напуштени извори и
случаи на нелегална трговија со радиоактивни
изворигипрепраќадосоодветниот
информативенсистемнаМААЕ;
изготвува предлог План за заштита на
населениетовослучајнарадијационенвонреден
настанво РепубликаМакедонија и негова
ревизија,
изготвува
акционен
план
за
интервенции и учествува во интервенции во
случаи на радијациони вонредни настани во
рамките на надлежностите на Дирекцијата,
гоизработува планот на Дирекцијата за случаи
на
радијациони
вонредни
настани
и
подготвува информации до јавноста во врска
со заштитата од јонизирачкотозрачење;
организира проценка на интерните планови за
радијациони вонредни настани кај правните
лица лиценцирани за работа со извори на
јонизирачкозрачење,вопогледнакоординација
сопланотнаДирекцијата;
давапредлогзаинспекцискинадзорвопроцесот
наиздавањенадозволиилиценци;
учествува воинтервенциите во
случаи
на
радијациони вонреднинастани;
подготвува предлози на нацрти на законскии
подзаконскиактиоднадлежност на
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Дирекцијата;
9. изработувапредлогпроектиисегрижизанивна
имплементација, подготвува предлози за
политики по начелни прашања од надлежност
на секторот, подготвува предлози на нацрти на
меморандуми, билатерални и мултилателарни
спогодби;
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата,
вклучувајќи
ги
меѓународнитедоговори
на
коиРепубликаМакедонијаим
пристапила или ги ратификувала
Реден број
Шифра
Ниво
Звање
Назив на работно место

14
УПР 01 01 В04 000
В1
Советник

Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

1
Раководителот на одделениетo
физика, клиничка медицина,фармација
возачка дозвола
Спроведување на одредени функции од делокруг на одделението
во однос на издавањето на дозволи/лиценци и самостојно
извршување на најсложени работи и задачи

Работни задачи и обврски

Советник на Издавање на дозволи / лиценци

1

ги информира правните лица за законските предуслови и
потребната документација, ги разгледува барањата за
добивање на дозвола за вршење на дејност и лиценци и
контактира со подносителите на барањата во текот на
постапката за издавање на дозволи и лиценци;

2

врши процена на радијационата сигурност, врз база на
доставената документација и предлага дополнителни
стручни проценки на радијационата сигурност од
овластени институции;

3

дава предлог за инспекциски надзор во процесот на
издавање на дозволи и лиценци;

4

изготвува дозволиза вршење на дејност, лиценци и
решенија за овластување на здравствени установи,

5

изготвува решенија за одземање на дозволи за вршење на
дејност и лиценци, ги дефинира посебните услови кон
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секоја дозвола, ги следи термините за релиценцирање на
правните лица и дава предлог за одземање на дозволи и
лиценци;
6

ги разгледува барањата и дава налог за регистрација,
промена на податоци или бришење од регистарот на
изворите за јонизирачко зрачење и правните лица кои
работат со извори на јонизирачко зрачење;

7

учествува во интервенциите во случаи на радијациони
вонредни настани, врши инспекциски надзор по потреба и
врши дозиметриски мерења;

8

подготвува предлози за планот за работа на одделението и
подготвува извештаи за извршени работни задачи;

9

подготвува предлози на нацрти на законски и подзаконски
акти од надлежност на Дирекцијата;

10 ги следи и применува законските и подзаконските акти од
надлежност на Дирекцијата, вклучувајќи ги
меѓународните договори на кои Република Северна
Македонија им пристапила или ги ратификувала;

35

1.12. Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонреднинастани
Реден број
15
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
Назив на работно место
Помлад соработник за Евидентирање на
дозволи/лиценци
Број на извршители
2
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
физика, клиничка медицина, фармација,
Други посебни услови
возачка дозвола
Работни цели
Спроведување на работи и задачи како поддршка
наодредени функции од делокругот на одделението
воодноснаиздавањетонадозволиилиценциподнадзор
иконтроланараководителотнаодделениетои
административните службеници со повисоко звање
Работни задачи и обврски
1. гиприбираисистематизирабарањатаза
добивање на дозволи за вршење на дејност и
лиценци, како и документите приложени
конбарањата доДирекцијата;
2. ги информира правните лица за законските
предуслови и потребната документација,ги
разгледува барањата за добивање на дозвола за
вршење на дејност и лиценци и контактира
соподносителитенабарањатавотекотна
постапкатазаиздавањенадозволиилиценци;
3. обезбедува податоци за регистрација, промена
наподатоци или бришење од регистарот на
изворите зајонизирачко
зрачење и правните
лицакои работат со извори најонизирачко
зрачење врз основа на доставените барања;
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помагаприподготвувањенапотребните
параметри за вршење на процена на
радијационата сигурност, врз основа на
доставената документација и помага во
предлагањенадополнителнистручнипроценки
нарадијационатасигурностодовластени
институции;
5. гиразгледувабарањатаидаваналогзарегистрациј
а, промена на податоци или бришење од
регистарот на изворите за јонизирачкозрачење
иправнителица
кои
работатсоизворинајонизирачкозрачење;
6. помага при изготвување дозволи за вршење на
дејност, лиценци и решенија за овластување на
здравствени установи, помага при изготвување
на решенија за одземање на дозволи за вршење
на дејност и лиценци, помага при дефинирање
напосебнитеусловиконсекојадозвола;
7. помага при водење на евиденција при
издавањена дозволи за вршење на дејност и
лиценци, помага при водење на евиденција при
издавањена решенија за одземање на дозволи за
вршење на дејност и лиценци и помага во
постапката за регистрација во регистрите
наДирекцијата;
8. давапредлогзаинспекцискинадзорвопроцесот
наиздавањенадозволиилиценци;
9. прибира податоци и информации потребни
заподготовка на стручни анализи, информации
и други материјали за работни тела и помага
воподготвката на нацрти на законски и
подзаконски
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата;
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата,
вклучувајќи
ги
меѓународнитедоговори
на
коиРепубликаМакедонијаим
пристапила или ги ратификувала.
4.

1.13. Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и вонреднинастани
Реден број
16
Шифра
УПР 01 01 В04 000
Ниво
В4
Звање
Помлад соработник
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Назив на работно место

Помлад соработник Евидентирање на податоци за
мониторинг и
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Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

радијациони вонредни настани
1
Раководителот на одделението
физика, клиничка медицина,фармација
возачка дозвола
Спроведување на работи и задачи како поддршка
наодредени функции од делокругот на одделението
вопогледнарадијационитевонреднинастаниподнадзор
иконтроланараководителотнаодделениетои
административните службеници со повисоко звање
1. помага во прибирање податоците за случаи на
напуштениизвори
ислучаи
нанелегална
трговијасорадиоактивниматерии;
2. помагавоизработканапредлогПланзазаштита
на населението во случајнарадијационен
вонреден настан во Република Македонија и
неговаревизија;
3. учествувавоизготвувањетонаакционенпланза
интервенции во случаи на радијациони
вонреднинастанииучествувавоинтервенциите
вослучаинарадијационивонреднинастани;
4. гиподготвувапотребнитепараметризавршење
на процена на радијационата сигурност, врз
базанадоставенатадокументација;
5. гисумираподатоците,
подготвувастручни
анализи и даванасоки зауправувањето сo
радиоактивниот
отпад,
ги
сумира
информациитеиподготвувастручнианализиза
природната радијација и радиоактивната
контаминацијавоживотнатасрединаво
Република Македонија и врши проценка на
радијациониотризик;
6. предлага дополнителни стручни проценки на
радијационата
сигурност
од
овластени
институции;
7. ги собира и помага во обработка наподатоците
зарадијациониотстатусиподготовканаоценки и
прогнози
на
состојбата,
помага
во
подготвување на информации до јавноста во
врскасозаштитатаодјонизирачкотозрачењеи
учествува во подготовката на програмите за
континуирана
едукација
од
областа
нарадијационатасигурност;
8. помагаприприбирањеподатоципри
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подготвувањетонастручниизвештаиза
применатанаизворитенајонизирачкозрачење,
при подготвувањето на стручни извештаи за
ефективнитедозиприработнатаизложеностна
изворитена
јонизирачкозрачењеипри
подготвувањетонастручниизвештаиза
состојбитенарадијационатасигурностибезбедн
остприработната изложеностна изворите на
јонизирачко зрачење и за изложеност на
јонизирачко зрачење во медицинскипостапки;
9. помага во подготвката на нацрти на законски и
подзаконскиакти
однадлежност
на
Дирекцијата
ипомагаприподготвување
стручни
анализи,
информации
и
другиматеријализаработнитела;
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
наДирекцијата, вклучувајќи ги меѓународните
договори на кои Република Македонијаим
пристапила или ги ратификувала .

1.14. Одделение за инспекцискинадзор
Реден број
17
Шифра
ИНС 01 01 Б04 001
Ниво
Б4
Звање
Раководител на одделение – виш инспектор за
радијациона сигурност
Назив на работно место
Раководител на одделение за инспекциски надзор
Број на извршители
1
Одговара пред
Директор
Вид на образование
физика, машинство, наука за земјиштето и
хидрологија
Други посебни услови
Работни цели
Развивање и обединување на политиките во рамките
наделокруготнасекторотвопогледнарадијационата и
нуклеарна
сигурност,
безбедност
и
примена
нагаранции,
координирање
и
спроведување
натаквите
политики преку контрола врз програмите за работа
Работни задачи и обврски
1. подготвувапредлоггодишнапрограмаи месечни
планови
за
вршење
на
инспекциски
надзорвотековнатагодина;
2. подготвува предлог-план за работана
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*

одделениетосогласновременскитеинтервализа
редовни инспекцискиконтроли,
3. подготвува периодични и годишни извештаиза
напредокотвоспроведувањетонапрограматаза
работа наодделението;
4. подготвува предлози за политики по начелни
прашањаоднадлежностнаДирекцијата;
5. гиприбира
иконтролира
инспекциските
извештаиидаваналогзавонредниинспекциски
контроли и за инспекциски контроли вослучаи
нарадијационивонреднинастаниодпомалили
поголемобем;
6. вршиинспекцискинадзоривршидозиметриски
мерења;
7. учествува во изработка на предлог План за
заштита на населението во случај на
радијационен вонреден настан во Република
Македонија, учествува во изготвувањето на
акционен план за интервенции во случаи на
радијациони вонредни настани и учествува во
интервенциитевослучаинарадијационивонредн
инастани;
8. изработувапредлогпроектиисегрижизанивна
имплементација;
9. подготвува предлози на нацрти на законски
иподзаконски
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата и подготвува предлози на нацрти
на
меморандуми,
билатерални
и
мултилателарниспогодби
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата,
вклучувајќи
ги
меѓународнитедоговори
на
коиРепубликаМакедонијаим
пристапила или ги ратификувала.

1.15. Одделение за инспекциски надзор
Реден број
18
Шифра
ИНС 01 01 В01 001
Ниво
В1
Звање
Советник инспектор
Назив на работно место
Инспектор за радијациона сигурност
Број на извршители
2
Одговара пред
Раководителот на одделението
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Вид на образование
Други посебни услови
Работни цели

Работни задачи и обврски

Физика, машинство, наука за земјиштето и
хидрологија
возачка дозвола
Спроведување
на
инспекцискиот
надзорза
радијациона и нуклеарна сигурност, безбедност и
примена на гаранции и самостојно извршување на
најсложени работи и задачи
1. врши инспекциски надзор над задоволувањето
на законските предуслови за отпочнување
совршење на дејност со извори на јонизирачко
зрачење, над работатa на правните лица кои
работат со извори на јонизирачкото зрачење и
на лицата кои работат со извори на
јонизирачкото зрачење, над исполнувањето на
условите
утврдени
со
издадените
дозволи/лиценци и врши контрола наупотреба
на
инструментитеза
детекцијана
јонизирачкото
зрачење
од
страна
наслужбениците воЦаринската Управа на
граничнитепреминиивовнатрешноста;
2. врши инспекциски надзор над задоволувањето
на законските предуслови за отпочнување
совршењенадејностсонуклеаренматеријал,над
исполнувањетонаусловитезабезбедно
управувањесонуклеарнипостројки,надтехничк
атасигурностнадопрематасозголемен
ризикнатериторијатанануклеарнипостројкии
вршинадзорнадфизичката
заштитана
нуклеаренматеријалинуклеарнипостројки;
3. вршиинспекцискинадзорнадначинитезаувоз,
извоз,транспорт,превозинабавканаизворина
јонизирачко зрачење и на нуклеарен материјал
и
врши
инспекциски
надзорво
случаи
нарадијациони вонредни настани и во случаи
на
радијациони
вонредни
настани
предлагамерки
иактивноучествувавонивносанирање;
4. учествува во изработка на предлог План за
заштита
на
населението
во
случај
нарадијационен вонреден настан во Република
Македонија, учествува во изготвувањето на
акционен план за интервенции во случаи на
радијациони вонредни настани, учествува
воинтервенциитевослучаинарадијациони
вонредни настани
и врши надзор над
пропишаните протоколи
и
степенот на
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

оперативна
подготвеност
зарадијациони
вонреднинастани
кај правните лица
кои
работат со извори на јонизирачко зрачење;
при констатирани неправилности и повреда на
законските
прописи
од
страна
на
правнителица,
како
и
во
случаи
на
непридржување
кон
условитепропишаниводозволатазавршењена
дејност и лиценцата и повреда на законските
прописи, превзема дејствија согласно закон
иподнесува
барања
за
поведување
напрекршочни постапки и кривични пријави
доправосуднитеоргани;
вршидозиметрискимерењаипроценана
ефективната
доза
наизложеност
најонизирачко зрачење во функција на
надзорот на условите за работа пропишани во
дозволата за вршење на дејност, зема
примероци
забристестанализаодзаштитниконтејнеринаизвори
назрачењеивршиконтролана документацијата
на
дополнителните
дозиметриски мерења и мерења за контролана
квалитет, пропишани како услови водозволата
завршењенадејностивофункцијана вонредниот
инспекцискинадзор;
изработувапредлогпроектиисегрижизанивна
имплементација, подготвува предлози на
нацрти на законски и подзаконски акти од
надлежност на
Дирекцијата, подготвува
предлози
на
нацрти
на
меморандуми,
билатералниимултилателарниспогодби;
подготвува стручни анализи, информации и
други материјали за работни тела и учествува
воподготовкатанапредлоггодишнапрограмаи
месечни планови за вршење на инспекциски
надзорвотековнатагодина;
води евиденции за прекршочната постапка и
води
евиденцијазауправнастатистиказа
предмети кои се однесуваат на извршените
инспекциски надзории
ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
наДирекцијата, вклучувајќи ги меѓународните
договори на кои Република Македонија им
пристапила или ги ратификувала и гиследи
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најновите текови и меѓународни стандарди од
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подрачјето на примената на изворите на
јонизирачко
зрачење
и
радијационата
сигурност.

1.16. Одделение за инспекцискинадзор
Реден број
19
Шифра
ИНС 01 01 В04 001
Ниво
В4
Звање
– помлад инспектор
Назив на работно место
Помлад инспектор за координација на инспекциски
надзор
Број на извршители
1
Одговара пред
Раководителот на одделението
Вид на образование
физика, машинство, наука за земјиштето и
хидрологија
Други посебни услови
возачка дозвола
Работни цели
Спроведување на наједноставни рутински работи и
задачи како поддршка на спроведувањето на
инспекцискиот надзор за радијациона и нуклеарна
сигурност, безбедност и примена на гаранции под
надзориконтроланараководителотнаодделениетои
државните службеници со повисоко звање
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Работни задачи и обврски

1.

2.

3.

4.
5.

6.

помага при вршење на инспекциски надзор над
техничкатасигурностнадопрематасозголемен
ризикнатериторијатанануклеарнипостројкии
над физичката заштита на нуклеарен материјал
и нуклеарнипостројки;
дава техничкапомош
на инспекторите од
одделението во користењето на инструментите
потребни за инспекциски надзор и се грижи за
инструментите;
помага во подготовка на записници за извршен
инспекциски надзор и помага во подготовка на
решенија и барања за поведување на
прекршочниидругипостапки;
помагапривршењенадозиметрискимерења;
помага при изработка на предлог План за
заштита на населението во случај на
радијационен вонреден настан во Република
Македонија, учествува во изготвувањето на
акционен план за интервенции во случаи на
радијациони вонредни настани и учествува во
интервенциитевослучаинарадијационивонредн
инастани;
прибира податоци и информации потребниза
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подготовка на стручни анализи, информации и
други материјали за работни тела;
7. помага во подготовката на предлог годишна
програма и месечни планови за вршење на
инспекцискинадзорвотековнатагодина;
8. помага
во
водење
на
евиденции
запрекршочната постапка и помага во водење
на евиденција за управна статистика за
предмети кои се однесуваат на извршените
инспекциски надзори;
9. подготвува предлози на нацрти на законски
иподзаконски
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата и подготвува предлози на нацрти
на
меморандуми,
билатерални
и
мултилателарниспогодби;
10. ги
следи
и
применува
законските
и
подзаконските
акти
од
надлежност
на
Дирекцијата,
вклучувајќи
ги
меѓународнитедоговори
на
коиРепубликаМакедонијаим
пристапила или ги ратификувала.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при
неговото донесување.
Член 16
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да вижи Правилникот за
систематизација на работните места во Дирекцијата за радијациона сигурност со број бр.0148/13 од 30.12.2016 година .
Член 17
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по
добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр.

Директор
.2021година

Светислав
Ѓорѓевиќ
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Прилог: ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
1. УПР

01

01

Б04

000 Раководител на одделение за за управување со човечки ресурси

1

2. УПР

01

01

В01

000 Развој и управување со човечки ресурси

1

3. УПР 01 01 В04 000 Поддршка за управување со човечки ресурси

1

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
4. УПР

01

01

Б04

000 Раководител на Одделение за финансиски прашања

1

5. УПР

01

01

В01

000 Сметководител

1

6. УПР

01

01

В04

000 Поддршка за јавни набавки и буџет

1

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ
7. УПР

01

01

Б04

РаководителнаОдделениезаправнииопштиработи,меѓународна
000 соработкаиевропскиинтеграции

8. УПР
7. 8

01

01

В01

000 Правни работи,меѓународна соработка и европски интеграции

1

9. УПР

01

01

В04

Поддршка на нормативно-правни работи, меѓународна соработка и
000 европски интеграции

1
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1

10. УПР
УПР
11.
УПР
12.

01

01

В04

000 Подршка на информатички систем

1

01

01

В04

000 Стручно-техничка и оперативна поддршка и архивирање

1

04

03

А02

001

Возач

1
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13. УПР

01

01

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЗВОЛИ/ЛИЦЕНЦИ, МОНИТОРИНГ И ВОНРЕДНИ НАСТАНИ
Раководител на Одделение за дозволи/лиценци, мониторинг и
Б04 000 вонредни настани
1

14 УПР

01

01

В01

000

01

01

В04

01

01

В04

000 Евидентирање на дозволи/лиценци
2
Евидентирање на податоци за мониторинг и радијациони вонредни
000 настани
1

1

Издавање на дозволи / лиценци

УПР
15
УПР
16

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

17 ИНС

01

01

Б04

001

Раководител на Одделение за инспекциски надзор

1

18 ИНС

01

01

В01

001

Инспектор за радијациона сигурност

2

19 ИНС

01

01

В04

001

Координација на инспекциски надзор

1
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