
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

"ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА"  
Врз основа на член 47 став 1 точка 9 и 13 од Законот за Народната банка 

на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“           бр. 
158/10, 123/12 и 43/14), а согласно со член 102 од Колективниот договор на ниво 
на Народната банка на Република Македонија бр. 2889 од 30 јануари 2015 година, 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе 

 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА1 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

 
Овој правилник ги утврдува основите за формирање на работните места, 

нивната систематизација и класификација во Народната банка на Република 
Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) и поделбата на 
работите и задачите во работниот процес за сегашните и идните потреби на 
работата. 

 
Овој правилник претставува основа за: 
 

- подетаљно организирање на работниот процес; 
- утврдување на сложеноста на работните места; 
- планирање на бројот на работници; 
- пополнување на работните места и распоредување на работниците; 
- стручниот развој на работниците; 
- утврдување на успешноста во работењето на работниците. 

 
Член 2 

 
Одделни изрази употребени во ова упатство го имаат следново значење: 

 
- „Профил" е група на слични работни места. 
 
- „Работно место“ е најмала единица во организациската структура на 

Народната банка, којашто претставува група на работи и задачи за кои, по 

                                                      
1 Неофицијален пречистен текст на Правилникот за систематизација на работите и задачите и 

класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија Пр.бр.02-15/IV-
2/2015 од 30 април 2015 година, Пр.бр. 02-15/XIII-1/2015 од 27 август 2015 година, Пр.бр. 02-
15/XV-2/2015 од 12 ноември 2015 година, Пр. бр. 02-15/XVI-2/2015 од 17 декември 2015 година, 
Пр.бр. 02-15/III-2/2016 од 24 март 2016 година, Пр.бр.02-15/IV-2/2017 од 25 мај 2017 година, 
Пр.бр.02-15/VII-1/2017 од 27 јули 2017 година, Пр.бр.02-15/IX-1/2017 од 28 септември 2017 година, 
Пр.бр.02-15/XIX-4/2018 од 20 декември 2018 година, Пр.бр.02-15/VI-3/2019 од 30 мај 2019 година, 
Пр.бр.02-15/VII-2/2019 од 25 јули 2019 година и Пр. Бр.02-15/IX-2/2021 од 30 јуни 2021 година. 
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правило, е потребно исто стручно образование, работен стаж, оспособеност 
на работникот и други посебни услови. 

 
- „Опис на работното место - карактеристика" е запис за содржината на 

работите и задачите, посебните услови за работното место и класификацијата 
на работното место. 

 
- „Задача“ е утврден конкретен дел од работниот процес, која има своја цел, 

почеток, тек и крај. 
 
- „Работа“ е најмалата работна активност во работниот процес, и со тоа, 

претставува елемент на задачата. 
 

- „Посебни услови за работното место“ се услови за вршење на работите и 
задачите предвидени за секое работно место посебно и тоа се: потребните 
знаења, способности и можности, видот и степенот на образование како и 
потребниот работен стаж. 

 
II. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И 

НИВНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Член 3 
 

При формирање на работните места треба да се земат предвид 
целисходноста, економичноста, функционалноста, унифицираноста и 
меѓусебната поврзаност на задачите во единствен работен процес за 
постигнување на целите и задачите на Народната банка. 
 

Работните места се формираат врз основа на поделбата на работите и 
задачите во организациската единица и обезбедуваат: 

 
- ефикасно поврзување на сите делови од работниот процес; 
- контрола во работниот процес; 
- искористеност на знаењата и способностите на работниците; 
- искористеност на работното време и на средствата за работа. 

 
Член 4 

 
 Работните места и нивната класификација се утврдени во прилогот 1 - 
Работни места и класификација на работните места, кој е составен дел на овој 
правилник.  
 Во зависност од профилот, одговорноста, видот и сложеноста на работите 
и задачите, работните места во Народната банка може да се класифицираат во 
следниве три категории: 
 - раководни; 
 - стручни; и 

- помошно - технички. 
Во рамките на секоја од категориите од став 2 на овој член се утврдени 

повеќе профили на работни места. 
 

Член 5 
 



 3 

Бројот на работните места и на извршители зависи од сложеноста и 
специфичноста на работниот процес во одделна организациска единица. 
 
 По потреба, заради непречено одвивање на работниот процес, можат да 
се систематизираат нови или да се укинат постоечките работни места. 
 
 
 

III. КАТАЛОГ НА РАБОТНИ МЕСТА ПО ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ 
 

Член 6 
 

 Работните места по организациски единици се утврдени во прилогот 2 - 
Каталог на работните места по организациски единици, кој е составен дел на овој 
правилник.  
 

Предлогот за систематизирање на работните места по организациски 
единици со бројот на работни места, степенот и видот на образование и бројот 
на извршители го поднесуваат директорите на организациските единици,  за 
Кабинетот на гувернерот, шефот на Кабинетот на гувернерот, за Дирекцијата за 
внатрешна ревизија, главниот внатрешен ревизор, односно овластеното лице од 
гувернерот што раководи со посебната организациска единица, во согласност со 
стратегиските раководители. 

 
 Предлогот за систематизација на работни места содржи образложение и 
се доставува до Дирекцијата за управување со човечките ресурси. 
 
 Бројот на извршители може да биде поголем од бројот на работни места, 
односно за едно работно место можат да бидат предвидени повеќе извршители. 
 

Бројот на работни места и на извршители може да се зголеми или намали 
кога: 

- во организациската единица се зголемува или се намалува обемот на 
работите и задачите; 

- се менува поделбата на работите и задачите и организираноста на 
работниот процес ; 

- или од други причини. 
 

 Секоја година гувернерот на Народната банка, врз основа на анализите за 
тековната состојба на пополнети работни места, потребите на организациските 
единици од нови работници, бројот на работници кои ќе стекнат право на 
старосна пензија и планираните средства за расходи за вработените,  го утврдува 
бројот на извршители за наредната година со посебен акт. 
 

IV. КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНИ МЕСТА 
 

Член 7 
 

Описот на работното место - карактеристика содржи: 
- категорија на работното место; 
- профил на работното место; 
- назив; 
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- бараната стручна квалификација и видот на образование; 
- специјални стручни знаења и способности; 
- работниот стаж и областа во која тој би требало да биде стекнат; 
- бараните и очекуваните способности и можности на работникот; 
- описот на задачите; 
- други карактеристики; 
- други податоци. 

 
Описите на работните места - карактеристиките, се разгледуваат секоја 

година и ако е неопходно, се изменуваат и/или се дополнуваат. 
 

Член 8 
 

Описите на работните места - карактеристиките се утврдени во прилогот 
3 - Карактеристики на работните места,кој е составен дел на овој правилник. 
 
 Прилогот 3 - Карактеристики на работните места, ги изготвува 
Дирекцијата за управување со човечките ресурси во соработка со директорите 
на организациските единици,  за Кабинетот на гувернерот, шефот на Кабинетот 
на гувернерот, за Дирекцијата за внатрешна ревизија, главниот внатрешен 
ревизор или овластеното лице од гувернерот што раководи со посебната 
организациска единица кои за секое работно место ја утврдуваат содржината на 
карактеристиката.  

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 9 

 
Прилогот - 3 Карактеристики на работните места, ќе ги донесе гувернерот 

заклучно со 1 октомври 2015 година, а актите за распоредување на работниците 
согласно со овој правилник ќе се донесат во рок од 1 месец од денот на 
донесувањето на овој правилник.  
 

Член 10 
 

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот 
за систематизација на работите и работните задачи во Народната банка на 
Република Македонија Пр. бр. 02-15/IX-4/2011 од 15.9.2011 година, Пр. бр. 02-
15/I-3/2013 од 31 јануари 2013 година,  Пр. бр. 02-15/X-2/2013 од 30 октомври 
2013 година и Пр. бр. 02-15/II-2/2014 од 27 февруари 2014 година. 
  

Член 11 
 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 

Гувернер 
и претседавач 

на Советот на Народната банка 
на Република Македонија 

                                                                                    


