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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 и 199/14, 27/2016), член 50 став (1) точка 12 од
Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/2002)
Градоначалникот на Општина Крива Паланка, донесе
П Р А В И Л Н И К
за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места
во Општина Крива Паланка
Член 1
Во Правилникот за систематизација на работните места број 01-534/1 од 23.02.2016
година членот 1 се менува и гласи:
Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни
службеници, помошно – технички лица и професионалните пожарникари вработени во
територијалната противпожарна единица) во Општина Крива Паланка, распоредот,
шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици и посебните
услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места.
Член 2
Членот 5 се менува и гласи:
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 83 работни места од кои 60
работни места на админинстративни службеници, 10 работни места на помошно – технички
персонал и 13 работни места на професионалните пожарникари вработени во
територијалната противпожарна единица Крива Паланка, распоредени по организациони
единици согласно на Правилникот за внатрешна организација на општината. Вкупно
пополнети се 59 работни места, од кои 38 работни места за административни службеници, 8
работни места за помошно – техничките лица и 13 работни места на професионалните
пожарникари вработени во територијалната противпожарна единица.
Член 3
Главата II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ се става пред член 6.
Член 4
Членот 6 се менува и гласи:
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 60 работни места на
административни службеници, распоредени по организациони единици согласно
Правилникот за внатрешна организација на Општина Крива Паланка, од кои пополнети се
38 работни места, распоредени на следниот начин:
ниво
А4
Б2
Б4
В1
В2
В3
В4
Г1

Систематизирани работни места
1
2
8
9
5
10
7
8

Пополнети работни места
непополнето
непополнето
5
7
5
1
7
7

Г2
Г3
Г4
Вкупно

3
6
1
60

непополнето
5
1
38
Член 5

Членот 12 се менува и гласи:
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 10 работни места на помошно техничките лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за
внатрешна организација, од кои пополнети се 8 работни места, распоредени на следниот
начин:
ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА
Ниво
Ситематизирани работни места
Пополнети работни места
А01
1
1
А02
6
5
А03
2
2
Б05
1
непополнето
Вкупно
10
8
Член 6
Во членот 13, ст.1 точка 2 алинеја 3 бројот 1 се заменува со бројот 2
Во членот 13, ст.1 се бришат точката 4 и алиниеите 1 , 2 и 3.
Член 7
Во членот 14, ст.1 после алинеја 1 се додава нова алинеаја која гласи
активно да го користи македонскиот јазик,
Алинеите 2, 3 и 4 стануваат алинеја 3, 4 и 5
Член 8
Во членот 15 во ставовите 3 и 5 нивото А3 се заменува со ниво А2
Во членот 15 ставовите 7, 8 и 9 се бришат.
Член 9
Глава IV се менува и гласи “IV РАСПОРЕД И ОПИС НА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПОЖАРНИКАРИ ВРАБОТЕНИ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА
ЕДИНИЦА.“
Во глава IV се додаваат 5 нови члена кои гласат:
Член 16
Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 13 работни места на
професионалните пожарникари вработени во Територијалната противпожарна единица,
согласно на Правилникот за внатрешната организација на општина Крива Паланка,
распоредени на следниот начин:
Ниво
А04
Б04

Назив на работно место / звање
Командир на територијална
Противпожарна единица
Командир на одделение

Систематизирани
работни места

Пополнети
работни места

1

1

5

5

В03

Пожарникар спасител – возач
Вкупно

7
13

7
13

Член 17
Општи услови утврдени со Законот за пожарникарството или колективен договор се:
- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.
Член 18
1.Посебни услови утврдени со Законот за пожарникарството за Високо раководни
пожарникари–спасители од категоријата А треба да ги исполнат следниве посебни услови
за работното место:
а) 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;
б) работно искуство, и тоа:
- за нивото А4 најмалку пет години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциja за вработување на Република Македонија како работен стаж и
в) посебни работни компетенции за сите нивоа, познавање на еден од трите
најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR),
односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода,
ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ,
или Гете сертификат”
2. Општите работни компетенции се:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон засегнати страни и
- раководење .
Член 19
1. Посебни услови утврдени со Законот за пожарникарството за раководни
пожарникари–спасители од категоријата Б треба да ги исполнат следниве посебни услови
за работното место:
а) стручни квалификации, и тоа:
- за нивото Б4 ниво на квалификациите квалификации IV според Македонската
рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или
најмалку вишо или средно образование и
б) работно искуство, и тоа:

- за нивото Б4 најмалку три години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж.
2. Општите работни компетенции се:
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон засегнати страни и
- раководење .
Член 20
1. Посебни услови утврдени со Законот за пожарникарството за професионалните
пожарникари–спасители од категоријата В треба да ги исполнат следниве посебни услови
за работното место:
а) стручни квалификации и тоа:
- за сите нивоа од категорија В ниво на квалификациите квалификации IV според
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или
МКСОО или најмалку вишо или средно образование и
б) работно искуство и тоа:
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката евидентирано во
Агенциjaта за вработување на Република Македонија како работен стаж
2) Општите работни компетенции се:
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа и
- ориентираност кон засегнати страни.
Член 8
Бројот “IV“ на Главата ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА се
менува во број “V“.
Во Главата ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА, во 1.Сектор
за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој, 1.1
Одделение за правни и општи работи за работното место по реден број 14 Координатор
на достава – курир, бројот на извршители се менува од 1 во 2.
Во Главата ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА, во 1.Сектор
за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој, 1.1
Одделение за финансиски прашања работното место по реден број 22 Самостоен референт
за Планирање и извршување на буџетот се брише.
Во Главата ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА редните
броеви на работните места од 23 до 66 се заменуваaт со броевите од 22 до 65
Во Делот 6 Територијална противпожарна единица описот на работните места под
реден број 63, 64 и 65 се менува и гласи:

6. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА
Реден број
Шифра
Ниво
Звање
Назив на работно место
Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование

63
ПОЖ0210А04000
А04
Командир на ТПП единица
Командир на ТПП единица
(1) еден
Градоначалникот на општината
VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240
кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Други посебни услови
Положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и
спасување на луѓе и имот, во рок од 3 месеци од распоредувањето на
работното место;
Работни цели
ефективно и ефикасно раководење со ТППЕ Крива Паланка, гасење на
пожари и справување со други непогоди и незгоди со цел поголема
безбедност на граѓаните и имотот
Работни задачи и обврски - постојано ги следи законските и подзаконските прописи од областа на
пожрникарството и заштита и спасување;
- Ја раководи, организира, координира и следи работата на
територијалната противпожарна единица,
- презема мерки во акцијата за гаснење на пожари, спроведува и
извршува овластувања согласно на законот за пожарникарство,
раководи со гаснењето на пожарите и други интервенции во кои е
вклучена единицата;
- изготвува месечни, тромесечни и годишни програми и планови за
работа на ТППЕ и изготвува извештаи за истите;
-изведува настава и обука со вработените, се грижи за мобилност и
ефективност на единицата;
-надвор од работното време е должен да се јави на работното место
при мобилизација на единицата во најкус можен рок;
- врши организирање,управување и раководење со противпожарната
единица, се грижи за стручното усовршување и работната дисциплина
на вработените во ТППЕ и ги оценува раководните пожарникари
спасители од пониските нивоа.
- ги врши работите во комисиите во кои е назначен, именуван и
одговара за својата работа во рамките на своите овластувања.
6. Територијална противпожарна единица
Реден број
64
Шифра
ПОЖ0210Б04000
Ниво
Б04
Звање
Командир на одделение
Назив на работно место
командир на одделение за противпожарна заштита
Број на извршители
(5) пет
Одговара пред
Командир на ТПП единица

Вид на образование

IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или
240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно
образование
Други посебни услови
- Положен стручен испит за раководител на акција за гасење пожар и
спасување на луѓе и имот, во рок од 3 месеци од распоредувањето на
работното место;
- положен возачки испит - Б или Ц категорија
Работни цели
Одржување во мобилна состојба на одделението во територијалната
противпожарна единица, одржување во исправна состојба на
протовпожарната опрема за благовремена интервенција и гасење на
пожари спасување имоти и лица и отстранување последици настанати
од елементарни непогоди и други вонредни состојби
Работни задачи и обврски -го одредува тактичкиот настап на одделението, раководи и учествува
во гаснење на пожари и други интервенции во кои е вклучено
одделението;
- презема мерки во акцијата за гаснење на пожари, спроведува и
извршува овластувања согласно на законот за пожарникарство.
-спроведува настава и обука со групата според програмата на ТППЕ за
кое поднесува извештај;
-одговара за бројната состојба и исправноста на ПП апаратите и
средства за гаснење на пожари во групата што ја води и води
евиденција;
-надвор од работно време е должен да се јави на работното место при
мобилизација на одделението во најкус временски рок;
- учествува во спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот
загрозени од пожари и други елементарни непогоди;
-укажува техничка помош при незгоди, опасни ситуации и други
несреќи и непогоди
6. Територијална противпожарна единица
Реден број
65
Шифра
ПОЖ0210В03000
Ниво
В03
Звање
Пожарникар спасител- техничар
Назив на работно место
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Број на извршители
(7) седум
Одговара пред
Командир на одделение
Вид на образование
IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или
240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно
образование
Други посебни услови
возачка дозвола од Ц или Д категорија
Работни цели
управување со специјалните возила за противпожарна заштита, гасење
на пожари и извршување на работите за заштита од пожарите
Работни задачи и обврски -Управува со возилата на ТППЕ, се грижи за исправноста на возилата и
извршува поправки на возилата кога тоа е неопходно
-врши дневни, неделни и месечни прегледи на возилата за што води
евиденција;
- активно учествува во гаснењето на пожари или други интервенции во
кои е вклучена единицата, учествува во спасување на животот на

граѓаните,заштита на имотот, укажува техничка помош при незгоди и
опасни ситуации;
- спроведува и извршува овластувања согласно на законот за
пожарникарство;
- работи на стручно усовршување и физичка подготвеност;
-надвор од работно време е должен да се јави на работното место при
мобилизација на единиците во најкус временски рок;
Член 9
Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за систематизација во делот 1.1
одделение за правни и општи работи во точката 14 во делот број на извршители 1 се менува
со бројот 2 и гласи:

1.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
Реден
број
14

Шифра на работно место
УПР

04

05

А02

004

Број на
извршители

Назив на работно место
Координатор на достава - курир

2

Во Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за систематизација во делот
1.2 одделение за финансиски прашања работното место под реден број 22 се брише
Во Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за систематизација редниот
број на работните места од 23 до 66 се заменува со броевите од 22 до 65
Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за систематизација во делот 6
Територијална противпожарна единица точки 63, 64 и 65 во делот шифра на работно место
се менува и гласи:

6. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА
Реден
број

Шифра на работно место

63

ПОЖ

02

10

А04

000

64

ПОЖ

02

10

Б04

000

65

ПОЖ

02

10

В03

000

Број на
извршители

Назив на работно место
Командир на ТПП единица
Командир
на
одделение
противпожарна заштита
Пожарникар
спасителвозач
специјално возило

1
за
на

5
7

Член 10
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по
добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр. 01-1205/1
08.06.2017 година
Крива Паланка

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
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