
Врз основа на член 17 став (7) од Законот за  вработените во јавниот сектор 
("Службен весник на Република М акедонија" бр. 27/14 и 199/14), директорот на 
У правата за  ф инансиско разузнавањ е на ден 21.04.2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К  
з а  систем атизаци ја  н а  работните м еста  во 

У правата з а  ф инансиско разузнавањ е

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (овластени 
служ бени лица, адм инистративни служ беници и помош но -  технички  лица) во 
У правата за  ф инансиско разузнавањ е, распоредот, ш иф рата, н ази вот  и описот на 
работните м еста по организациони единици и  посебните услови потребни за 
изврш увањ е на работите и на зад ач и те  на одделните работни м еста.

Член 2

Работите и задачите што се врш ат во У правата за  ф инансиско  разузнавањ е 
се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот 
и степенот на слож еноста, одговорноста и другите услови за  нивното 
изврш увањ е.

ЧленЗ

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за 
вработувањ е и  распоредувањ е на вработените во У правата за  финансиско 
разузнавањ е.

Ч л е н 4

Табеларниот преглед (работна карта) на работните м еста во У правата за 
ф инансиско разузнавањ е е составен дел на овој правилник.



И. РАСПОРЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Ч л ен  5

Во овој правилник се утврдени и  опиш ани  вкупно 44 работни м еста на 
овластени служ бени лица, распоредени по  организациони единици согласно 
П равилникот за  внатреш на организација н а  У правата за  ф инансиско разузнавањ е, 
од кои поплнети се 29, а  распоредени се н а  следниов начин:

Ниво С истем атизирани работни м еста Пополнети работни м еста
A01 3 2
А02 3 1
АОЗ 10 4
Б01 15 14
Б02 4 2
БОЗ 4 2
Б04 5 4

Ч лен  6

Општи услови утврдени со Законот за  спречувањ е на перењ е и ф инансирањ е 
на тер о р и зам / друг посебен закон и л и  опш тиот колективен договор за  
вработените во јавниот сектор:

- д а  е држ авјан ин  на Република М акедонија;
да е психоф изички  здраво (способно) и со предиспозиции за  врш ењ е на 
работите н а  ф инансиски  разузнавач  од страна на определена здравствена 
установа;

- активно да го користи м акедонскиот јазик , 
да е полнолетен  и

- со правосилна судска пресуда да не м у  е изречена казна заб ран а  н а  врш ењ е 
професија, дејност или должност.

Ч л е н 7

Посебни услови утврдени со Зако н о т  за  спречувањ е н а  перењ е и 
ф инансирањ е на т ер о р и зам / друг посебен зак о н  или  опш тиот колективен  договор 
за  вработените во јавниот сектор, за  ф и н ан си ски  разузнавачи - раководни 
овластени служ бени лица од категоријата А  се:



Стручни квали ф и кац и и  за  сите нивоа - ниво на квалиф икациите VI A 
според М акедонската рам ка на квал и ф и кац и и  и најм алку 240 кредити 
стекнати според ЕКТС или заврш ен  VII/1 степен;
активно познавањ е на ком пјутерски програм и за  канцелариско 
работење,
работно искуство, и тоа:

за  нивото A01 најм алку  седум години работно искуство во
струката,

за  нивото А02 најм алку  ш ест години работно искуство во 
струката и

за  нивото АОЗ најм алку пет години работно искуство во
струката.

Ч лен 8

(1) Посебни услови утврдени со Законот за  спречувањ е на перењ е и 
ф инансирањ е на тер о р и зам / друг посебен закон  или  опш тиот колективен договор 
за  вработените во јавниот сектор, за  ф инансиски  разузнавачи  - овластени 
служ бени лица од категоријата Б се:

- стручни квалиф икации , и тоа:
- за  нивото Б01 ниво н а  квал и ф и кац и и те  VI А според 

М акедонската рам ка на квал и ф и кац и и  и  стекнати најм алку 240 
кредити  според ЕКТС или заврш ен  VII/1 степен;
за  нивоата Б02 и БОЗ ниво на квал и ф и кац и и те  VI Б  според 
М акедонската рам ка  н а  к в ал и ф и к ац и и  и  стекнати најм алку 180 
кредити според ЕКТС или заврш ен  VII/1 степен и

- за  нивото Б04 ниво н а  квал и ф и кац и и те  VI Б  според 
М акедонската рам ка на квал и ф и кац и и  и  стекнати  најм алку 180 
кредити  според ЕКТС или  заврш ен  VII/1 степен или вишо 
образование,

- активно познавањ е н а  ком пјутерски програм и  за  канцелариско 
работење,

- работно искуство, и  тоа:
- за  нивото Б01 најм алку три  години работно искуство во струката, 

за  нивото Б02 најм алку две години работно искуство во струката,
- за  нивото БОЗ најм алку една години работно искуство во 

струката и
- за  нивото Б 04 без работно искуство во  струката.



III. РАСПОРЕД HA РАБОТНИТЕ MECTA HA АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ

Ч лен  9

Bo овој правилник ce утврдени и опиш ани  вкупно 5 работни м еста на 
адм инистративните служ беници, распоредени  по организациони единици 
согласно П равилникот за  внатреш на организаци ја  на У правата за  ф инансиско 
разузнавањ е, од кои поплнети се 3, а  распоредени  се на следниов начин:

Ниво С истем атизирани работни м еста Пополнети работни м еста
B01 1 0
ВОЗ 1 1
В04 1 1
Г01 2 1

Ч лен  10

Општи услови утврдени со Законот з а  адм инистративните служ беници/друг 
посебен закон  или  колективен договор за  адм нистративните служ беници се:

- д а  е држ авјанин на Република М акедонија,
- активно да го користи м акедонскиот јазик, 

да е полнолетен,
д а  и м а опш та здравствена способност за  работното м есто и

- со правосилна судска пресуда д а  не м у е изречена казн а  забрана на 
врш ењ е проф есија, дејност или долж ност.

Ч л ен  11

(1) П осебни услови утврдени со закон  за  стручните адм инистративни 
служ беници од категоријата В се:

стручни квалиф икации , и  тоа:
- з а  нивото В1 ниво н а  квалиф икациите VI А според 

М акедонската рам ка н а  квал и ф и кац и и  и  стекнати  најм алку 240 
кредити  според ЕКТС или  заврш ен  VII/1 степен и

- з а  нивоата В2, ВЗ и В4 ниво  на квали ф и кац и и те VI Б според 
М акедонската рам ка н а  квал и ф и кац и и  и стекнати  најм алку 180 
кредити  според ЕКТС и ли  заврш енн  VII/1 степен,

активно познавањ е на ком пјутерски програми за  канцелариско 
работењ е,
работно искуство, и тоа:

- за  нивото В1 најм алку три  години работно искуство во струката,
- за  нивото В2 најм алку д ве  години работно искуство во струката,



за  нивото ВЗ најмалку една години работно искуство во струката 
или
за  нивото В4 без работно искуство  во струката; 

познавањ е н а  еден од трите најчесто користени јазици на Е вропската 
унија (англиски, ф ранцуски, германски), и  тоа поседувањ е на 
меѓународно признат сертиф икат и зд аден  од оф ицијален европски 
тестатор, член на здруж ението ALTE н а  европски тестатори на А2 (А2) 
нивото на ЦЕФ Р (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со м аксим ум  3 поени, 
БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најм алку  400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
најм алку 95 бода, или  ТОЕФЕЛ И БТ најм алку  30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, 
ТЕФ, или  Гете сертиф икат.

(2) П отребни опш ти работни ком епетенции н а  средно ниво:
- реш авањ е проблем и и одлучувањ е за  работи  од својот делокруг; 

учењ е и  развој;
комуникација; 
остварувањ е резултати; 
работењ е со други /тим ска работа; 
стратеш ка свест;
ориентираност кон кл и ен ти /засегн ати  страни; и 
ф инансиско управувањ е.

Ч лен 12

(1) Посебни услови утврдени со Законот за  адм инистративните служ б ен и ц и / 
друг посебен закон  или  колективен договор за  помошно - стручни 
адм инистративни служ беници од категоријата Г се:

- ниво на стручни квалиф икации  V А или  ниво на квали ф и кац и и  IV 
според М акедонската рам ка на к в ал и ф и к ац и и  и стекнати 180 или  240 
кредити  според ЕЦВЕТ или МКСОО или  најм алку вишо или  средно 
образование.

- активно познавањ е на ком пјутерски програми за  канцелариско 
работењ е,

- работно искуство, и тоа:
- за  нивото Г1 најм алку три години работно искуство во струката,

познавањ е н а  еден од трите најчесто користени јазици на Е вропската 
унија (англиски, ф ранцуски, германски), и тоа поседувањ е на 
меѓународно признат серти ф и кат и зд аден  од оф ицијален европски 
тестатор, член на здруж ението ALTE н а  европски тестатори н а  A1 (А1) 
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или  Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најм алку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најм алку  35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најм алку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или  Гете сертификат.



(2) П отреби општи работни ком епетенции на основно ниво: 
учењ е и развој; 
комуникација;

- остварувањ е резултати;
работењ е со д руги /ти м ска  работа;

• ориентираност кон странките/засегнати  страни; и 
финансиско управувањ е.

IV. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА ПОМОШНО -  ТЕХНИЧКИ
ЛИЦА

Ч лен 13

Во овој правилник е утврдено и опиш ано вкупно 1 работно место на 
пом ош но - техничките лица, согласно П равилникот за  внатреш на организација на 
У правата за  финансиско разузнавањ е.

Ч л е н 14

Работното место од членот 13 на овој правилник е распоредено на следниот
начин:
(превоз на л и ц а  и опрема- возач)

Ниво А02 - 1  (еден).

Ниво Систематизирани работни места П ополнети работни места
А02 1 1

Ч лен 15

О пшти услови утврдени со посебен закон или колективен  договор за 
пом ош но -  техничките л и ц а  во областа превоз н а  лица и опрем а се:

- д а  е држ авјанин на Р епублика М акедонија, 
активно да го користи м акедонскиот јазик, 
д а  е полнолетен,
д а  им а општа здравствена способност за  работното место и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена к а зн а  заб ран а  на врш ење
проф есија, дејност или  должност.



Ч лен 16

(1) Посебни услови утврдени со посебен  закон  или колективен договор за 
помош но -техничките л и ц а  во о б л аста  превоз на лица и  опрем а од 
категоријата А се:

- ниво н а  стручни квал и ф и кац и и  V А или ниво на квал и ф и кац и и  IV 
според М акедонската рам ка  н а  кв ал и ф и к ац и и  и стекнати 180 или  240 
кредити  според ЕЦВЕТ или  МКСОО или најм алку виш о или  средно 
образование.

- работно искуство:
- за  нивото A01 најм алку 1 годи н а работно искуство во струката,

- познавањ е н а  еден од трите најчесто  користени јазици на Европската 
унија (англиски, ф ранцуски, германски), и тоа поседувањ е на 
меѓународно признат сер ти ф и к ат  издаден  од оф ицијален европски 
тестатор, член на здруж ението  ALTE н а  европски тестатори на A1 (А1) 
нивото н а  ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или  Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најм алку 310 бода, ТОЕФЕЛ Ц БТ најм алку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најм алку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертиф икат.

V. ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО УПРАВАТА ЗА  ФИНАНСИСКО
РАЗУЗНАВАЊ Е

1.Сектор за иадзор, регулатива и меѓународна соработа
Реден број 1
Шифра УФР 0 2 10A 01001

А1
Раководител на Сектор- финансиски разузнавач

Њмнп ма p.ifimno мгч -i о Раководител на Сектор за надзор, регулатива и 
меѓународна соработка

Број на извршитоли 1
Одговара пр<>д Директорот

Вид на образовант* Правни науки или Економски науки или Безбедност
Друти посебни услови /
Раѓќѓгпи дели координирање, организирање, обединување и насочување 

на работата на Секторот

РаПоши чадачи и иГжрски го советува директорот за решавање на најсложени 
работи од надлежност на Управата; 
учествува во изготвување на индикаторите за  анализа 
на ризик и  за  препознавање на сомнителни



трансакции кај субјектите;
се грижи за остварување на ефикасна 
меѓуинституционална и меѓународна соработка на 
Управата;
дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи за  примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и  документите;
се грижи за  навремена изработка на Годишниот
извештај и Годишната програма на Управата;
дава стручна помош и мислење, насочување на
раководителите на одделенијата и
помага во професионалното усовршување на
субјектите и  врши други работи од делокругот на
надлежност на Управата по налог на Директорот.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
Реден број 2
Шифра У Ф Р0210 A02 001
f |И1К> А2
Звање Помошник раководител на Сектор- финансиски разузнавач
Назив на работно мест Помошник раководител на Сектор за надзор, регулатива и 

меѓународна соработка
Број на извршители 1
Одговарапред Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Вид на образовани< Правни науки или Економски науки или Безбедност
Други посебни услсжи /
Работни цели Помага на раководителот на Секторот со цел координирање 

на работата во Секторот

Работни задачи и обврски дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи за  примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
учествува во изготвување на индикаторите за анализа 
на ризик и за  препознавање на сомнителни 
трансакции;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и  документите;
ги насочува раководителите на одделенијата за 
прашања кои се однесуваат на надзорот, регулативата 
и меѓународната соработка;



се грижи за остварување на ефикасна
меѓуинституционална и меѓународна соработка на 
Управата;
учествува во подготовката на Годишниот извештај и 
Годишната програма на Управата и 
помага во професионалното усовршување на 
субјектите и  врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител._______________________________________

1.Сектор за  надзор, регулатива и  меѓународна соработа
1.1. Одделение за  надзор
Реден број 3
Шифпа УФР 0210 АОЗ 001
Нив A3
Звање Раководител на одделение - финансиски разузнавач
Назив на работно место Раководител на Одделение за надзор
Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Нид ма образшшнш’ Правни науки или Економски науки или Социологија

Други посебни услови /
Работни цели организирање и координирање на работите во вршењето 

на надзорот над примената на мерките за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам од страна на 
субјектите

Рабич ini зидичи и мГшргки - го организира и координира вршењето на надзор;

- дава предлози за изработка на законски и 
подзаконски акти од областа на надзорот;

- учествува во изготвување на индикаторите за 
анализа на ризик и за препознавање на сомнителни 
трансакции кај субјектите;

- учествува во изготвување на Годишниот извештај и 
Годишната програма на Управата во делот на надзор;

- дава упатства за  работа и потребна стручна помош на 
вработените во Одделението во вршењето на 
најсложените работи и задачи и го следи текот на 
нивното извршување;

- ги проучува слабостите на системот за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам и дава 
предлози за отстранување на истите;

- води евиденции и статистички податоци поврзани со



надзорот;

- се грижи за безбедноста на податоците и 
документите кои се во надлежност на Одделението;

- учествува во изготвување на интерни акти, 
правилници, упатства, предлог програма за вршење 
на надзор и  документи поврзани со надзорот;

- помага во професионалното усовршување на 
субјектите согласно Законот и врши други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.1 Одделение за надзор
Реденброј 4
Шифра УФР 0210 Б 0 1 001
Ниво Б1
Звање Самостоен разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач за теренска контрола
Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на одделение -финансиски разузнавач

Вид на образование Правни науки или Економски науки или Безбедност

Други посебни услс .* /
Работни цели вршење надзор над примената на мерките и дејствија за 

спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам од страна на субјектите

Работни задачи и обврскм - учествува во изготвувањето на предлог програма за 
вршење на надзор; изготвува документи поврзани со 
надзорот;

- врши надзор и изготвува записници за спроведениот 
надзор;

- изготвува записник за порамнување, платни налози и 
учествува во спроведувањето на постапката за 
порамнување;

- прегледува и дава мислење за доставени Програми 
од страна на субјектите согласно Законот;

- учествува во изготвување и ажурирање на 
индикатори за сомнителни транскации/ активности 
за сите субјекти согласно Законот;

- води статистика за спроведените надзори и други 
видови на евиденции од делокругот на работењето на 
одделението и врши други работи од делокругот на



надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.______________________________________

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.1 Одделение за надзор
Реден бриј 5
Шифра УФР 0210 Б01001

Б1
ШЅШЅШШШШШШшШШШ Самостоен разузнавач - финансиски разузнавач
Па:п!1$ Ha jjiinonio vccio Самостоен разузнавач за надзор над субјектите
Број на извршители 1
Одговар.1 npiyi Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образовапио Правни науки или Економски науки или 
Електротехника

Други посебни услог.и /
Работни цел и вршење надзор над примената на мерките и дејствија за 

спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам

Работни задачи и обврски - учествува во изготвувањето на предлог програма за 
вршење на надзор и изготвува документи поврзани 
со надзорот;

- врши надзор и изготвува записници за спроведениот 
надзор;

- учествува во спроведувањето на постапката за 
порамнување;

- прегледува и дава мислење за доставени Програми од 
страна на субјектите;

- врши вонтеренски надзор над субјектите;
- учествува во изготвување и ажурирање на 

индикатори за сомнителни транскации/ активности 
за сите субјекти согласно Законот;

- води статистика за спроведените надзори и други 
видови на евиденции и врши други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

1.Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.1 Одделение за надзор
ррднн прај 6
Шифра УФР 0210 Б01 001
Мишј Б1



Звање Самостоен разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач за прекршочни санкции
Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образованис Правни науки или Економски науки или Безбедност

Др\ти п(к:<>Г>1!и ус.чови /
Работни цели констатира и предлага прекршочни санкции

Работни задачи и обврики - учествува во изготвувањето на предлог програма за 
вршење на надзор;

- врши надзори и изготвува документи за 
спроведениот надзор;

- учествува во спроведувањето на постапката за 
порамнување;

- врши вонтеренски надзор над субјектите;
- прегледува и дава мислење за доставени Програми од 

страна на субјектите;
- учествува во изготвување и ажурирање на 

индикатори за сомнителни транскации/ активности 
за сите субјекти согласно Законот;

- поднесува барање за поведување на прекршочна 
постагпса пред надлежните судови;

- води статистика за спроведените надзори и други 
видови на евиденции и врпш други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

1.Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.1 Одделение за  надзор
Реденбр„ј 7
Шифрс! УФР 0210 Б 0 1 001

Б1
Звјио Самостоен разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач за меѓуодделенска соработка
Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образование Правни науки или Економски науки или Социологија

Други посебни услови /
Работни дели координирање на активностите помеѓу одделенијата во



врска со вршењето на надзорот

Работки задачи и обврски - дава предлог за вршење на надзор на раководителот 
на Одделението по добиени информации од другите 
оддленија;

- учествува во изготвувањето на предлог програма за 
вршење на надзор;

- врши надзор и изготвува документи поврзани со 
надзорот;

- учествува во спроведувањето на постапката за 
порамнување и изготвува платни налози;

- прегледува и дава мислење за доставени Програми од 
страна на субјектите;

- учествува во изготвување и ажурирање на 
индикатори за сомнителни транскации/ активности 
за сите субјекти согласно Законот;

- води статистика за спроведените надзори и други 
видови н а  евиденции и врши други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.2 Одделение за правни и  административни работи
Реден број 8
Шифра УФР 0210 A3 001

A3
Звав>(' Раководител на одделение - финансиски разузнавач
1 кгзим ка работпи Mir i n Раководител на Одделение за правни и 

административни работи
Број на извршители 1
Одговара прс»д Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Видна образованис Правни науки или Економски науки или Политички 
науки

Друти ипссбни V(M< пи /
I’jfio'jnti ц(>ли Го организира и координира правно-административното 

работење во Управата

Рпосггии задачи и пбпрпсм - дава упатства за работа и потребна стручна помош на 
вработените во Одделението и го следи текот на 
нивното извршување;



изготвува мислења no предлозите за покренување на 
постапките за оценување на законитоста; 
ја следи законската регулатива и предлага 
концепции на закони;
дава упатства во изработка на нормативните акти во
сите фази на нивното донесување;
учествува во изготвување на закони, подзаконски
акти и интерни акти и се грижи за нивно доследно
имплементирање;
се грижи за  правилно функционирање и 
унапредување на Системот за управување со 
квалитет;
учествува во изготвување на Годишниот извештај и 
Годишната програма на Управата; 
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и документите и
помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.______________________________________

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.2 Одделение за  правни и административни работи
Реден бјЈиЈ 9

УПР 0 1 0 1 В03 000
ВЗ
Соработник

Н<1)И1ПМ |)ЈП01 ш м сгш Соработник за нормативно-правни работи
1 Бројна нзврш ш  i *јј и 1
О дтиара прид Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вил ил utipu к)иаииг Правни науки или Безбедност

Лру|И 1кно ипиуслопи /
Р јпош и  полн обезбедува спроведување и реализација на нормативно 

правните работи

Робоши 1П,1.1ЧИ и ибпроки - учествува во подготовка на постапката за 
спроведување на годишниот попис во Управата;

- ја води евиденцијата за  присутност и отсутност од 
работа на вработение во Управата;

- учествува во изработка на законските и 
подзаконските акти;



- учествува во подготовка на договорите што ги 
склучува Управата со трети лица;

- учествува со свои предлози при подготовката на 
архивски знаци за  распоредување на актите и врши 
други работи од делокругот на надлежност на 
Управата по налог на непосредниот раководител.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.2 Одделение за правни и  административни работи

.Реденбр.н 10
!ј^ШјВ^ШШМВ1181' УПР 0 1 01Г01 000

Г1
Самостоен референт

Назив на работно мсгго Самостоен референт -  архивар
Број на извршител* 1
Одговара пр Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образов; * Гимназиско образование, средно стручно образование - 
економска или правна струка

Друш посебниуслоии /
Работни цели примена на законските прописи и општите акти за 

канцелариско и архивско работење

Работни задачи и обврски -води архивирање и електронско архивирање на 
документите според планот на архивските знаци и 
листите на категории за чување на архивската граѓа;
-се грижи за безбедно чување на архивскиот материјал; 
-ја прима, распоредува и експедира поштата;
-по овластување ракува со печатите и штембилите;
-води доставни книги за потребите на архивата; 
-учествува во комисијата за  изготвување на попис и опис 
на архивскиот материјалод трајна вредност;
-учествува во подготовка на План на архивски знаци, 
Листа на архивски материјал, Листа на документарен 
материјал со рокови за негово чување;
-учествува во комисијата за уништување на 
документарниот материјал и врши други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.2 Одделение за правни и  административни работи
Реден број 
Шифра

11
УПР0101Г01000



Ниво П
Звање Самостоен референт
Назив на работно место Самостоен референт- благајник
Број иа извршители 1
Одговара пјнм Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

Вид на образов; шие Гимназиско образование, средно стручно образование - 
економска или правна струка

Други поа/Гши ус.кшк /
Работни цеЈ .* примена на прописите за благајничко и административно 

работење

Работни задачи и обврски -ги следи прописите од областа на благајничкото работење; 
-врши прием и контрола на доставени фактури и друга 
документација од административното работење на 
Управата;
-го води благајничкото работење во Управата;
-ажурно изготвува касов извештај;
-врши работи од платниот промет за  потребите на 
Управата;
-врши уплати и исплати на готовина;
-изготвува благајнички извештаи;
-ги следи промените на сметките на Управата преку 
изводот и врши други работи од делокругот на надлежност 
на Управата по налог на непосредниот раководител.

1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.2 Одделение за правни и административни работи
Реден бриј 12
Шифра УПР 04 03 А 02 001

А02- возач
Зиан.с1 Возач
Начин па рабич;1о moi.io Возач
Број на извршич с •< н 1
Олгг.вара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образовинис* Средно стручно образование

Други посебии услови поседување на возачка дозвола Б категорија
Рабитии ц<ми превоз на вработените и достава на пошта



Работни задачи и обврски - за потребите на Управата врши превоз на 
вработените;

- води грижа за регистрација на возилото/та,
- води евиденција за извршените услуги со 

возилото/та и за потрошеното гориво и масла;
- се грижи за исправноста на возилото/та, негово 

навремено сервисирање, за резервните делови и 
опрема и за  хигиената;

- врши преземање и носење на поштата на Управата;
- поднесува извепггај за  реализацијата на своите 

работни обврски;
- одговара во рамките на своите овластувања и врши 

други работи од делокругот на надлежност на 
Управата по налог на непосредниот раководител.

1.Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.3 Одделение за  меѓународна соработка
Реден број 13
Шифра УФР 0210 АОЗ 001
Ниво A3
Звал Раководител на одделение - финансиски разузнавач
Назив на работно место Раководител на Одделение за меѓународна соработка
Број на извршители 1
Одпж.фа мред Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Бид на образовсшие Правни науки или Економски науки или Политички 
науки

Други посебни услс ии /
Рнбптни це; г организирање, координирање и развивање на 

меѓународната соработка

Работии задпчи и обвргки - дава упатства за  работа и потребна стручна помош на 
вработените во Одделението во вршењето на 
најсложените работи и задачи и го следи текот на 
нивното изврпгување;

- се грижи за исполнување на обврските кои 
произлегуваат од членството во меѓународните 
организации;

- ја следи и  контролира навремената размена на 
разузнавачки податоци и информации;

- ја следи и проучува регулативата и практичните



искуства во земјата и странство;
- учествува во подготвувањето на закони и 

подзаконски акти;
- ја следи имплементацијата на националните и 

меѓународните стратегии за  спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам;

- учествува во изготвување на Годишниот извештај и 
Годишната програма наУправата;

- учествува во изготвување на индикаторите анализа 
на ризик и  индикатори за сомнителни трансакции;

- се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и документите;

- помага во професионалното усоврпгување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.______________________________________

1.Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.3 Одделение за меѓународна соработка
Реден број 14
Шифра У Ф Р 0 2 10 Б 0 1 001
Ниво 151
Звање Самостоен разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач за унапредување на 

меѓународната соработка
Број на извршители
Одговара иред Раководител на одделение -финансиски разузнавач

Вид на образовн м ж» Правни науки или Економски науки или Политички 
Науки

Дру| и пскчЧши УГЈКИШ /
Работницели унапредување на меѓународната соработка за целите на 

спречување на перење пари и финансирање на 
тероризам

РаГштни зндачи и иГицн ки - подготвува барања и врши финансиска анализа 
заради обезбедување на одговори при размената на 
разузнавачки податоци;

- учествува во исполнување на обврските кои 
произлегуваат од членството во меѓународните 
организации;

- учествува во подготвувањето на закони и 
подзаконски акти;

- дава придонес во подготовката на Годишниот 
Извештај и  Годишната Програма на Управата во 
делот на меѓународната соработка;



учествува во процесот на хармонизирање на 
домашната регулатива со европското законодавство; 
се грижи з а  безбедноста на разузнавачките податоци 
и документи;
учествува во изготвување на индикаторите за 
анализа н а  ризик и индикатори за сомнителни 
трансакции;
помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

1.Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.3 Оддолстшс за меѓународна соработка
Реден број 15
Шифрн УФР 0210 БОЗ 001

БЗ
Званм- Разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно место Разузнавач за меѓуинституционална соработка
Број на извршителп 1
Одговара пргд Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образовлпиг Правни науки или Економски науки или Политички 
Науки

Други посебни услстн /
Работни цели унапредување на соработката помеѓу институциите 

вклучени во системот за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам за целите на меѓународната 
соработка

Работни задачи и иѓжрс ки - подготвува барања на разузнавачки податоци до 
надлежни институции и до субјектите;

- обезбедува поддршка при работа на случаи;
- дава предлози за унапредување на 

меѓуинституциналната соработка;
- дава придонес во изготвувањето на интерни акти, 

правилници, упатства во Управата;
- се грижи за  безбедноста на разузнавачките податоци 

и документи;
- помага во следењето на имплементацијата на 

националните и меѓународните стратегии за 
спречување на перење пари и  финансирање на 
тероризам и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.



1.Сектор за надзор, регулатива и меѓународна соработа
1.3 Одделение за меѓународна соработка
Реден број 16
Шифрс! У Ф Р 0210  Б 04  001

Б 4
јЈ^ Ш 1 ^ В И 1 В г1 гШ Ш 1 1 1 г Помлад разузнавач - финансиски разузнавач
Назив на работно Mt ч. го Помлад разузнавач за меѓународна соработка
Број на извршитсли 2
Одгипара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Бид на образовапт,- Организациски науки и управување (менаџмент) или 
Економски науки или Политички науки

Други посебни услони /
Работни п.оли се грижи за реализација на меѓународната соработка

Работни задачи и обврски - подготвува барања на разузнавачки податоци до 
надлежни институции и до субјектите во рамки на 
финансиската анализа;

- врши размена на разузнавачки податоци и 
информации преку Egmont Secure Web;

- помага во унапредувањето на меѓународната 
соработка;

- дава поддршка при анализата на случаите;
- се грижи за  безбедноста на разузнавачките податоци 

и документи;
- помага во подготвувањето на договори за 

меѓународна соработка и врши други работи од 
делокругот на надлежност на Управата по налог на 
непосредниот раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и ф инансирањ е на тероризам
Р и д е и  ГНКЈЈ

Шифра 
П и в п  

З и ;л  Л '

1Газик п а  р л б п т н о  м (ч "кј 

1)|К)ј ма и зв п ш и ч о л и

17
УФР 0210 A01001
А1
Раководител на Сектор- финансиски разузнавач
Раководител на Сектор за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам
1



Одговара пред Директорот

Бид на образование Правни науки или Економски науки или Безбедност
Други посебни услови /
Работни цели координирање, организирање, обединување и насочување 

на работата на Секторот

РаГплни чадачи и обирики го советува директорот за решавање на најсложени 
работи од надлежност на Управата; 
учествува во изготвување на индикаторите за анализа 
на ризик и за  препознавање на сомнителни 
трансакции кај субјектите;
се грижи за остварување на ефикасна 
меѓуинституционална и меѓународна соработка на 
Управата;
дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи з а  примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и  документите;
се грижи за  навремена изработка на Годишниот 
извештај и Годипшата програма на Управата; 
учествува во работата на Комисијата за работа на 
предмети;
дава стручна помош и мислење, насочување на 
раководителите на одделенијата и 
помага во професионалното усовршување на 
субјектите и  врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на Директорот.

2.Сектор за спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
Реден број 18
Ш ибра УФР 0210 A02001

А2
Помошник раководител на сектор - финансиски разузнавач

Пазип на раисллп мслло Помошник раководител на Сектор за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам

Број на извршители 1
Одговара пргд Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Вид на образование Правни науки или Економски науки или Безбедност
Други посебни услови /
Работни цели Помага на раководителот на Секторот со цел координирање



на работата во Секторот

Рабогни задачи и обврски дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи з а  примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
учествува во изготвување на индикаторите за  анализа 
на ризик и за  препознавање на сомнителни 
трансакции;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и  документите;
ги насочува раководителите на одделенијата за 
прашања кои се однесуваат на надзорот, регулативата 
и меѓународната соработка;
се грижи за остварување на ефикасна 
меѓуинституционална и меѓународна соработка на 
Управата;
учествува во работата на Комисијата за работа на 
предмети;
работи на предмети;
учествува во подготовката на Годишниот извештај и
Годишната програма на Управата и
помага во професионалното усовршување на
субјектите и  врши други работи од делокругот на
надлежност на Управата по налог на непосредниот
раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и ф инансирањ е на тероризам
2.1 Одделение за спречување на перење пари
Реден 6] 19
Шифра У Ф Р 0 2 10A03 001
Нив1 A3

Раководител на Одделение - финансиски разузнавач
Па.чии нн рабптпи чиста Раководител на Одделение за спречување на перење пари
1>р()ј 11(1 1ПН|)1МИ’1«>.,1И 1
Одговара npi-д Раководител на сектор - финансиски разузнавач

Вид на образованио Економски науки или Правни науки или Одбрана
Други посебни услови /
РиПитнн цсли организирање и координирање на работата на предмети за 

целите на спречување на перење пари



Работни задачи и обврски - работи на предмети;

- учествува во работата на Комисијата за работа на
предмети;

- учествува во изготвување на индикаторите за анализа
на ризик и за сомнителни трансакции;

- се грижи за безбедноста на разузнавачки податоци и
документи;

одговорен е за водење на статистички податоци од
надлежност на одделението;

ш1^^^||јуВш|ДриК дава предлози и учествува во изработка на законски и
подзаконски акти од областа на спречување на перење
пари;

т ѕШ ш ^ш ш ш - учествува во изготвување на Годишниот извештај и
^Ш Д |||«1!Ј1иШ Годишната програма на Управата во делот на спречување
ј̂ ^̂ ШШјДЈЈшЈЈВЈјЈ̂ на перење пари;

- соработува со субјектите и надлежните државни органи;
- помага во професионалното усовршување на субјектите
и врши друти работи од делокругот на надлежност на
Управата по налог на непосредниот раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
2.1 Одделение за спречување на перење пари
Реден бро]' 20
Шифра У Ф Р 0 2 10 Б01001

Б1
Зван.с Самостоен Разузнавач- финансиски разузнавач
Мазип 1U рабопкЈ могго Самостоен разузнавач за анализа на извештаи
Бро) на извршитши 3
ОДГГШ.фЛ IT| Раководител на Одделение -финансиски разузнавач

Вид 1ш (jfjpa'iOH.iHHt' Економски науки или Електротехника или Одбрана
Други поигбни услови - ■ /
МлПошицгли врши прибирање, обработка и анализа на податоци и 

информации за целите на спречување на перење пари

Работни задачи и обврс ки -  работи на предмети;
-  врши анализа на извештаите за сомнителни 

трансакции;
-  изготвува извештаи или известувања за сомнителни 

активности;
-  ги следи сомнителните трансакции/активности;



-  дава предлог за примена на привремени мерки;
-  учествува во работата на Комисијата за работа на

предмети;
-  учествува во изготвување на типологии и

методологии за перење пари;
-  учествува во изготвување на индикаторите за

анализа на ризик и за препознавање на сомнителни
трансакции;

-  одговорен е за водење на статистички податоци од
надлежност на одделението;

-  помага во професионалното усовршување на
субјектите и врши други работи од делокругот на
надлежност на Управата по налог на непосредниот
раководител.

2.Сектор за  спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.1 Одделение за спречување на перење пари
Реден б|»ч' 21
Шифрл У Ф Р 0 2 10 Б02 001
Нив'1 Б2
Звање Виш Разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно месп Виш разузнавач за анализа на извештаи
Број на извршителЈ' 1
Одговараприд Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид на образов.шио Економски науки или Социјална работа и Социјална 
политика или Одбрана

Други иосебни услови /
Работни цели врши обработка и анализа на извештаи за сомнителни 

активности

Работни задачи и обвр( ки прибира податоци и врши нивна анализа; 
работи на предмети;
изготвува извештаи или известувања од 

спроведените анализи;
ги следи сомнителните трансакции/активности и 

дава предлози за  примена на привремени мерки;
учествува во изготвување на типологии и 

методологии за  перење пари;
води статистика од надлежност на одделението; 
учествува во изготвување на индикаторите за 

анализа на ризик и индикаторите на сомнителни 
трансакции кај субјектите;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на



надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.___________________________________________

2.Сектор за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
2.2 Оддсление за спречување на финансирање на тероризам
Реден број 22
Шнфра У Ф Р 0210 АОЗ 001
] Ihiki A3

Раководител на Одделение - финансиски разузнавач
Назив на работно место Раководител на Одделение за спречување на финансирање 

на тероризам
Број на извршител] 1
Одговара прод Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид на образовани' Економски науки или Правни науки или Одбрана
Други посабни услс .* /
Работни цели организирање и координирање на работата на предмети за 

целите на спречување на финансирање на тероризам

Работни задачи и обврски - работи на предмети;

- учествува во работата на Комисијата за работа на 
предмети;

- учествува во изготвување на индикаторите за анализа 
на ризик и за сомнителни трансакции;

- се грижи за безбедноста на разузнавачки податоци и 
документи;
- одговорен е за водење на статистички податоци од 
надлежност на одделението;
-  се грижи за спроведување на меѓународните 
рестриктивни мерки и ги следи и  проучува домашните и 
меѓународни искуства поврзани со спречување на 
финсирање на тероризам;
- дава предлози и учествува во изработка на законски и 
подзаконски акти од областа на спречување на перење 
пари;

- учествува во изготвување на Годипшиот извештај и 
Годишната програма на Управата во делот на спречување 
на перење пари;

- соработува со субјектите и надлежните државни органи;
- помага во професионалното усовршување на субјектите 
и врши други работи од делокругот на надлежност на 
Управата по налог на непосредниот раководител.



2.Сектор за спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.2 Одделение за спречување на ф инансирањ е на тероризам
Реден број 23
Шифрл УФР 0210 Б01001
Ниво Б1
Зва* Самостоен Разузнавач-финансиски разузнавач
Назив на работно ш-гш Самостоен разузнавач за анализа на извештаи
Број на извршитсли 2
Одгоиарл п[н*д Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид на образованис Економски науки или Електротехника или Одбрана
Други посебни услови /
Работни цели врши прибирање, обработка и анализа на податоци и 

информации за целите на спречување на финансирање на 
тероризам

Работни задачи и обврс ки -  работи на предмети;
-  врши анализа на извештаите за  сомнителни 

трансакции;
-  изготвува извештаи или известувања за сомнителни 

активности;
-  ги следи сомнителните трансакции/активности;
-  дава предлог за примена на привремени мерки;
-  учествува во работата на Комисијата за работа на 

предмети;
-  учествува во изготвување на типологии и 

методологии за перење пари;
-  учествува во спроведување на обврските кои 

произлегуваат од Законот за меѓународни рестриктивни 
мерки;

-  учествува во изготвување на индикаторите за 
анализа на ризик и за препознавање на сомнителни 
трансакции;

-  одговорен е за водење на статистички податоци од 
надлежност на одделението;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.2 Одделение за спречување на ф инансирањ е на тероризам_______



Реден број Г24
ј  Шифра УФР 0210 БОЗ 001
; Ниво БЗ
Звање Разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно место Разузнавач за анализа
Г>|)ОЈ11'1 ИМфМШКЧГ 1
Одговара пред Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид на образование Социјална работа и Социјална политика или 
Електротехника или Одбрана

Други посебни услони /
Работни цели врши анализа и обработка на податоци и информации за 

целите на спречување на финансирање на тероризам

Работни задачи и обврски прибира податоци и информации за целите на 
спречување на финансирање на тероризам;

врши проверки и анализа за целите на спречување 
на финансирање на тероризам;

изготвува извештаи или известувања од 
спроведените анализи;

учествува во изготвување на типологии и 
методологии за финансирање на тероризам;

учествува во изготвување на индикаторите за 
анализа на ризик и за препознавање на сомнителни 
трансакции;

води статистички податоци и 
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

2.Сектор за  спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.2 Одделение за спречување на финансирањ е на тероризам
Реден број 25
Шифра УФР 0210 Б04 001

Б4
Помлад разузнавач-финансиски разузнавач

Назив иа работно место Помлад разузнавач за анализа
1>рпј mi шмршитоли 1
Одговара прсд Раководител на Одделение -финансиски разузнавач

Вид на образованис Економски науки или Правни науки или Социјална работа 
и Социјална политика

Други посебни услови /



Работни цели врши анализа на податоци за целите на спречување на 
финансирање на тероризам

Работни задачи и обврски прибира податоци и врши нивна анализа; 
изготвува извештаи или известувања од 

спроведените анализи;
учествува во изготвување на типологии и 

методологии за финансирање на тероризам;
учествува во изготвување на индикаторите за 

анализа на ризик и за сомнителни трансакции; 
води статистички податоци;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

2.Сектор за  спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.3 Одделение за аналитика
Реден број 26
Шифра УФР 0210 АОЗ 001
Нив< A3

!Ј|Ш 81|Д јЈ Ј 1!р!Ј||Ќ*1!11Ј|Ј Раководител на Одделение- финансиски разузнавач
Назив на работно место Раководител на Одделение за аналитика
Број на извршителр 1
О дитараиргд Раководител на сектор- финансиски разузнавач

Вид на образоватл» Правни науки или Економски науки или Електротехника

Други посебни услопи /
I’afiuimuioj .■ организирање и координирање на анализата на базата на 

податоци за целите на спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам

Рабшнн мдлчи и uriispt ки -врши анализа на податоци и извештаи од базата на 
Управата;
-иницира предмети;
-се грижи за подобрување на класификацијата и 
скорирање на клиентите по ризичност од базата на 
Управата;
-се грижи за безбедноста на разузнавачките податоците и 
документите
- одговорен е за водење на статистички податоци; 
-учествува во изготвување на Годишниот извештај и



Годишната програма на Управата во делот на спречување 
на перење пари;

-учествува при подготовка и ажурирање на листите на 
индикатори за  препознавање на сомнителните 
трансакции;
-учествува во изготвување на интерни акти, правилници, 
упатства во Управата;
-помага во професионалното усовршување на субјектите и 
врши други работи од делокругот на надлежност на 
Управата по налог на непосредниот раководител.__________

2.Сектор за спречување на перење пари и ф инансирањ е н а  тероризам
2.3 Одделение за аналитика
Реден број 27
ИГифра УФР 0210 Б01001
Нивп Б1

11ШШ|Јш^јЈЅ1Ј11||Ш|1Д||ј| Самостоен разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач - аналитичар
Број на извршители 1
Одговара пј Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

13ид на ибразованш Економски науки или Електротехника или Социологија

Други посебни услови /
Работни цеЈ .* Анализа на податоци од базата на податоци на Управата

Работни задачи и обврс ки врши анализа на податоци и извештаи од базата на 
Управата;

предлага подобрување на класификацијата и 
скорирање на клиентите по ризичност од базата на 
Управата;

предлага и учествува во изготвување на методи за 
усовршување на анализата;

води статистички податоци;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и  врши други работи од делокрутот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и финансирањ е на тероризам
2.3 Одделение за аналитика _____________



Редеи број 28
Шифра УФР 0210 Б01001
Ниво Б1
Звање Самостоен разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно мест Самостоен разузнавач - аналитичар
Број на извршителм 1
Одгопарс! IIJILVL Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид Mil (Шраишанис Економски науки или Правни науки или Електротехника

Други посебни услони /
Работнк црли Анализа на извештаи од базата на податоци на Управата

Работни задачи и обврпси анализа н а  извештаи од базата на Управата и други 
релевантни бази на податоци; 

иницира предмети;
користи статистички методи за класификација и 

скорирање на клиентите,
предлага начини и методи за подобрување на 

касификацијата и  скорирање на клиентите по ризичност 
од базата на Управата;

предлага и  учествува во изготвување на методи за 
усовршување на анализата;

води статистички податоци;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител..

2.Сектор за спречување на перење пари и  финансирањ е на тероризам
2.3 Одделение за аналитика
Реден б| 29

УФР 0210 Б02 001
Б2
Виш разузнавач-финансиски разузнавач

Па uni м<1 p.iOin но Виш разузнавач за  анализа
Број на извршитсли 1
ОдМЖсфс! нрсд Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид на образован нс Економски науки или Социологија или Електротехника

Други посебни услови /
Работни цели Пребарување во базата на податоци на Управата



Работни задачи и обврски врши пребарување на податоци и извештаи од 
базата на Управата;

врши пребарување во надворешни бази на 
податоци;

предлага и учествува во изготвување на методи за 
усоврпгување на пребарувањето;

води статистички податоци;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

2.Сектор за спречување на перење пари и ф инансирањ е на тероризам
2.3 Одделение за аналитика
Реден б.ЈПј 30
Шифра УФР 0210 Б04002
Нив Б4
ЗванА* Помлад разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно мест Помлад разузнавач за аналитика
Број на извршители 1
Одговарапр1-д Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

Вид на образовш ш» Правни науки или Економски науки или Електротехника

Други посебни услсии /
Работни цели Подготвување на статистички извештаи

Р<|(ш'ши чадачи и ofinpi * врши преглед на извештаи за готовински 
трансакции;

врши преглед на останати извештаи; 
изготвува статистички извештаи; 
доставува известувања за примени извештаи; 
изготвува прегледи на готовинските трансакции; 
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител..

З.Сектор за информатичка технологија и управувањ е со податоци
Реден број 31



Шифра УФР 0210 A01001
Ниво \1
Звање Раководител на Сектор- финансиски разузнавач
Назив на работно место Раководител на Сектор за информатичка технологија и 

управување со податоци
Број на извршити и 1
Одговара иред Директорот

Вид на образовиишл Компјутерска техника и информатика или Економски 
науки или Правни науки

;(pviH ипг('Г)ни уокжн /
P'jhUli’H црли координирање, организирање, обединување и насочување 

на работата на Секторот

Работни задачи и обвр< ки го советува директорот за решавање на најсложени
работи од надлежност на Управата;
се грижи з а  безбедноста на хардверот, софтверот и
мрежната инфраструкура на Управата;
учествува во изготвување на индикаторите за анализа
на ризик и за  препознавање на сомнителни
трансакции кај субјектите;
се грижи за  остварување на ефикасна 
меѓуинституционална и меѓународна соработка на 
Управата;
дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи з а  примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и  документите;
се грижи з а  навремена изработка на Годишниот
извештај и Годишната програма на Управата;
дава стручна помош и мислење, насочување на
раководителите на одделенијата и
помага во професионалното усовршување на
субјектите и  врши други работи од делокругот на
надлежност на Управата по налог на Директорот.

З.Сектор за информатичка технологија и управувањ е со податоци
Реден број 32
Шифра УФР0210 A02001
Ииип А2

Помошник раководител на Сектор- финансиски разузнавач



| Назив на работно место Помошник раководител на Сектор за информатичка 
технологија и управување со податоци

Број на извршители 1
Одговара иред Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид на образовани! Компјутерска техника и информатика или Правни науки 
или Економски науки

Други посебни услони /
РцбоШИ Ц(МИ Помага на раководителот на Секторот со цел координирање 

на работата во Секторот

Работни задачи и обвр< ки дава личен придонес при оформување на ставовите и 
мислењата за прашања кои бараат одлуки од 
највисоко ниво во Управата;
се грижи за примена на прописите од значење за 
работата на Управата;
учествува во изготвување на индикаторите за анализа 
на ризик и за  препознавање на сомнителни 
трансакции;
се грижи за безбедноста на разузнавачките 
податоците и документите;
се грижи за безбедноста на хардверот, софхверот и 
мрежната инфраструкура на Управата; 
ги насочува раководителите на одделенијата за 
прашања кои се однесуваат на надзорот, регулативата 
и меѓународната соработка;
се грижи за остварување на ефикасна 
меѓуинституционална и  меѓународна соработка на 
Управата;
учествува во подготовката на Годишниот извештај и
Годишната програма на Управата;
помага во професионалното усовршување на
субјектите и врши други работи од делокругот на
надлежност на Управата по налог на непосредниот
раководител.

З.Сектор за  информатичка технологија и управување со податоци
3.1 Одделение за информатичка технологија
Реден број_________________
Шифра 
Мив)
Зшмм'

33
У Ф Р0210 A03001
A3
Раководител на Одделение- финансиски разузнавач
Раководител на Одделение за информатичка технологија



Број на извршители ! 1
Одговара прсд Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид на образование Компјутерска техника и информатика или Електротехника 
или Информатика

Други посебни услови /
Работни цели организирање и координирање на работите од областа на 

информатичко комуникациската технологија

Работни задачи и обвргки управува со централното софтверско решение; 
управува со електронскиот веб портал за 

доставување на извештаи;
управува со базата на податоци; 
се грижи за електронскиот проток на податоци и 

информации;
учествува во одржување на хардверот, 

софтверските алатки и ИТ мрежата;
дава упатства при изготвување на интерни акти, 

правилници, упатства од областа на информатичката 
технологија;

дава предлог за развој на дополнителни 
функционалности и модули на ИТ системот;

се грижи за безбедноста на податоците и 
документите;

учествува во изготвување на Годишниот извештај и 
Годишната програма на Управата;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

З.Сектор за информатичка технологија и управувањ е со податоци
3.1 Одделение за информатичка технологија
Реден брпј 34
Шибра УФР 0210 Б01001

l e S e l S l S i s i i i e * ! Б1
e i M M M M M f l t Самостоен разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно место Самостоен разузнавач за надградба на системот
Број на извршители 2
Одговара пред Раководител на Одделение - финансиски разузнавач

Вид на образованш.* Компјутерска техника и информатика или Електротехника 
или Информатика



Други поссбпи услови
Работни цели одржување и надградба на IT системот во Управата

Работни задачи и обврски учествува во одржување на хардверот, 
софтверските алатки и ИТ мрежата;

врши одржување на системот за  складирање на 
податоци и системот за заштита (back up);

врши администрирање на софтверот за  анти-вирус, 
за заштита на податоци и за статистичка анализа;

помага во управувањето со централното софтверско 
решение;

помага во управувањето со електронскиот веб 
портал;

учествува во управувањето со платформата за 
виртуелизација;

учествува при надградба на софтверот за база на 
податоци и софтверот за генерирање извештаи;

учествува во изготвување на индикаторите за 
анализа на ризик и за сомнителни трансакции кај 
субјектите;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

З.Сектор за информатичка технологија и управување со податоци
3.1 Одделение за информатичка технологија
Реденбјкм 35
Шифрн УФР 0210 Б02001

Б2
Звав Виш разузнавач- финансиски разузнавач
Назив наработно место Виш разузнавач за мрежно поврзување
Бројна извршшрли 1
Одкишра ирод Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид на образованис Компјутерска техника и информатика или Електротехника 
или Економски науки

Други посебни услони /
Работницели одржување и мрежно поврзување на IT системот



Работни задачи и обврски ; - учествува при управувањето со начинот на размена
на податоци со надворешни извори;

учествува во одржување на платформата за 
виртуелизација;

администрирање на софтверот за управување со 
компјутерските единици и терминалните клиенти;

учествува во управувањето на системот за 
евиденција и контрола на пристап;

ја одржува опремата за поврзување на компјутерите 
во мрежа и се грижи за  периферната опрема и

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 

_____________________________раководител.___________________________________________

З.Сектор за информатичка технологија и управувањ е со податоци
3.1 Одделение за информатичка технологија
Реден број 36
Шифра У Ф Р0210 Б04001
Ниво Б4
Звање Помлад разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно место Помлад разузнавач за одржување на софтвер
Број на извршител* 1
Одговара пред Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид на образованш Компјутерска техника и информатика или Правни науки 
или Безбедност

Други посебни усломи /
Рабпгки iuij .* помагање при одржување на софтверот во Управата

Работни задачи и обврски помага при одржување на серверската опрема; 
помага при администрирање на софтвер за  анти- 

вирус, за заштита на податоци и за статистичка анализа;
учествува во одржување на софтверот за база на 

податоци;
учествува во одржување на софтверот за 

генерирање извештаи;
учествува во одржување на уредот за поврзување на 

серверите и системот за  складирање на податоци;
помага во одржување на периферната опрема и 
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот



раководител.

З.Сектор за информатичка технологија и  управување со податоци
3.2 Одделение за управување со податоци
Реден број 37
Шифра У Ф Р0210 A03001
ifflfliMHHHfll A3
Звањс- Раководител на Одделение- финансиски разузнавач
11.1УИИ ми раиитио меггч Раководител на Одделение за управување со податоци
Број на извршители 1
Одговар.1 прсд Раководител на Сектор - финансиски разузнавач

Вид иаип[ЈЈ-.1()и.ши1' Компјутерска техника и информатика или Електротехника 
или Правни науки

Други посѕбни услови /
Работни цели организирање и  координирање при управувањето со 

податоци и протокот на информации

Работни задачи и обврски управува со податоците во Управата; 
се грижи за  достапноста на податоците до крајните 

корисници;
се грижи за  безбедноста на податоците во Управата; 
врши преглед и анализа на структуираните 

податоци од извештаите;
води статистички податоци;
се грижи за  изработка и спроведување на стратегија 

за управување со ризични групи; 
управува со лог фајловите; 
врши мониторинг на увезувањето на извештаите; 
учествува во изготвување на Годишниот извештај и 

Годишната програма на Управата;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

З.Сектор за  информатичка технологија и  управување со податоци
3.2 Оддолснис зауправувањ е со податоци
Реден број 38
Шифра УФР0210 Б01001
Пмио Б1

Самостоен разузнавач- финансиски разузнавач



Назив на работно место Самостоен разузнавач за обработка на објекти и 
дефинирање на правила

Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Бид lid обрамжаниг Компјутерска техника и информатика или Правни науки 
или Економски науки

Други посебни услонн /
Работни цили Дефинирање на правила за автоматска обработка

Работни задачи и обвргки
1р1ЈЈ^11ш Ј|Јјр1 |̂ Д Ш ј

дефинира правила за препознавање на објекти во 
структуираните податоци;

дефинира правила за  однесување и карактеристики 
на објектите и конекциите;

врши преглед и анализа на идентификуваните 
објекти добиени од разузнавачки податоци;

дефинира бодовно скалирање за категоризација; 
учествува во управувањето со софтверот за следење 

на работата на целокупниот серверски систем;
учествува при одржување и надградба на софтверот 

за  база на податоци;
помага во администрирање на корисниците на веб 

порталот за доставување на извештаи, прибирање и 
размена на разузнавачки податоци;

врши мониторинг на увезувањето на извештаите од 
субјектите;

помага во спроведување на стандардите за 
управување со квалитет;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

З.Сектор за информатичка технологија и управување со податоци
3.2 Одделение за управување со податоци
Реден број 39
ГТГифра У Ф Р0210 Б02001
Пинп Б2

Виш разузнавач- финансиски разузнавач
Назив на работно место Виш разузнавач за  управување и безбедност на податоци
Број на извршители 1
Одговара пред Раководител на одделение - финансиски разузнавач



Вид на образование Компјутерска техника и информатика или Правни науки 
или Економски науки

/Ipyin i:»n:efiim ус. ;шш /
Работни цели Обезбедување сиурност на податоците во Управата

Работни задачи и обврски врши преглед и анализа на структуираните 
податоци;

врши преглед и анализа на идентификуваните 
објекти;

учествува во управувањето со софтверох за следење 
на работата на целокупниот серверски систем;

учествува при одржување и надградба на софтверот 
за база на податоци;

управува со безбедноста на разузнавачки податоци 
и пристапот до истите;

помага во администрирање на корисниците на веб 
порталот;

помага во управување со лог фајловите; 
врши мониторинг на увезувањето на извештаите; 
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.

З.Сектор за информатичка технологија и управувањ е со податоци
3.2 Одделение за управување со податоци
Реден 6]>iji 40
Шифрл УФР 0210 Б03001

БЗ
Ј Ш Д Ј Д Д Ш Ј Ѕ Ѕ Ѕ М ј Разузнавач- финансиски разузнавач
П.инк цц раи тп о  wet 1 0 Разузнавач за статистички извештаи
bpoj mi изпршшели 2
О дтвара npt-д Раководител на одделение - финансиски разузнавач

Вид на образоваеие Компјутерска техника и информатика или Правни науки 
или Економски науки

Други посебни услс м и /
I’afini ни lie; ;■ изработување на различни типови на статистички 

извештаи



Работни задачи и обврски изготвува предефинирани статистички извештаи; 
дефинира правила за препознавање на објекти; 
врши преглед на извештаите и на структуираните 

податоци;
врши преглед и обработка на структуираниге 

податоци добиени од други извори;
помага во администрирање на корисниците на веб 

порталот;
помага во управување со лог фајловите; 
врши мониторинг на увезувањето на извештаите; 
учествува во усогласување на бројот на доставени 

извештаи од субјектите;
помага во професионалното усовршување на 

субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител .__________________________________________

4. Одделение за управување со човечки ресурси
Реденбрпј 41
Шифра УФР 0210 A03001

A3

Назив на работно место Раководител на Одделение за управување со човечки 
ресурси

Број на извршители 1
Одговара пред Директор

Иид к.Ј образоиЈнис ГТравни науки или Економски науки или Социјална работа 
и социјална политика

Други посебниуслоии /
РоОт ии шми организирање и координирање при управувањето со 

човечките ресурси

1 \ | 6 ( ) ] } |И  З П Д .Ј Ч И  И " 6 | |{ К 'К И ја следи и применува законската и подзаконската 
регулатива која се однесува на правата и обврските на 
вработените;

изготвува решенија кои произлегуваат од областа 
на работните односи;

го контролира спроведувањето на постапката за 
вработување и одјавување во Управата;

ја спроведува дисциплинската постапка за 
утврдување на дисциплински престап и постапката за 
наградување;

учествува во изработката на годишната програма за



обука на вработените во Управата;
ја спроведува постапката за оценување на 

вработените;
; - ги чува и ажурира персоналните досиеја на 

вработените во Управата;
учествува во изготвување на правилници, интерни 

акти и актите за  внатрешна организација и 
систематизација на работни места на Управата;

учествува во изготвување на Годишниот извештај и 
Годишната програма на Управата;

помага во професионалното усовршување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на директорот.__________

4. Одделение за управување со човечки ресурси
Реден број 42
Шифра УПР 0101B01000
Ниво В1
Звање Советник
Назив иа работно место Советник за стручно усовршување и мотивација на 

човечките ресурси
Број на извршители 1
Одговара пр vn Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

Вид иа образование Правни науки или Кинезиологија или Економски науки

Други посебни услови /
Работни цели стручно усовршување и мотивацијата на човечките ресурси

Работни задачи и обврски -  ја следи законската и подзаконската регулатива 
која се однесува на правата, обврските и одговорностите на 
вработените;

-  се грижи за  спроведувањето на обуки на 
вработените;

-  учествува во изготвување на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работни месха;

-  помага во изготвување на правилниците и планот за 
работа на Одделението;

-  се грижи за спроведување на оценувањето на 
вработените;

-  учествува во изготвување на годишниге планови и 
годишните извештаи за  обуки на вработените;

-  води евиденции и статистички податоци;
-  учествува во спроведување на дисциплинската



постапка за  утврдување на дисциплински престап и 
постапката за наградување;

-  помага во професионалното усоврпгување на 
субјектите и врши други работи од делокругот на 
надлежност на Управата по налог на непосредниот 
раководител.___________________________________________

5. Одделение за финансиски прашања
43

Шифрп УФР 0210 A03001
A3
Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

Назив на работно мсч: i п Раководител на Одделение за финансиски прашања
Број на извршители 1
Одговар.1 1!]н'д Директор

Вид на образова н ж* Економски науки или Правни науки

Други посебни услош: /
Р«|*м)И[и 1[с.1И организирање и координирање на финансиското работење 

на Управата

Работни задачи и обврски предлага и учествува во изготвувањето на 
предлог буџет на Управата;

се грижи за доследно извршување на буџетот;

одговорен за  донесување на годишната завршна 
сметка на Управата;

одговорен за воспоставување и развој на 
финансиско управување и контрола;

изработува план за јавни набавки на Управата, 
се грижи за  негово доследно спроведување;

врши контрола на постапката за  спроведување 
на јавните набавки на Управата;

учествува во спроведувањето на годишниот 
попис на Управата;

одговорен за материјално-финансиско 
работење на Управата;

ги застапува интересите на Управата во 
постапките за доделување на договорите за  јавни набавки 
пред Државната комисија за жалби по јавни набавки и 
пред надлежниот суд и  врши други работи од делокругот



на надлежност на Управата по налог на Директорот.

5. Одделение за финансиски прашања
Реден број 44
Шифра УПР0101В04000
Нив В4
Зва> Помлад соработник
Назив на работно месн » Помлад соработник за сметководствени работи
Број на извршители 1
Одговара прпд Раководител на Одделение- финансиски разузнавач

Вид иа пбргпџнЈшк* Економски науки или Правни науки

Дру] м пигстш  vc.'K'im /
Работницели Реализација на налозите за плаќање, сметководство и 

изработка на плата

Работни задачи и обврски -  помага во водењето на финансиско материјалното 
работење во Управата;
-  врши работи од платниот промет за потребите на 
Управата;

помага при проверка на фактурите и подготвува 
налози и пропратна докумантација;

учествува во вршењето на проверка на 
расположивите средства;

изготвува извештаи за  сите предвидени промени и 
неусогласеностите во извршувањето на исплатите;

помага во изготвувањето на предлог буцетот на 
Управата;

се грижи за ажурното водење на финансиска 
документација;
-  учествува во изготвувањето на финансиските 
извештаи и на завршна сметка на Управата;
-  изработува пресметка за плата на вработените во 
Управата и врпш други работи по налог на непосредниот 
раководител.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18
Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при 

неговото донесување.



Член 19
Co влегувањето so сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

слстематизација на работните места на Управата за спречување на перење пари и 
финансираше на тероризам со број 01-10534/4 од 21.06.2010, како и Правилнмците за 
изменување и дополнување на Правилникот за скстематнзација ка работиите месга на 
Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам со број 02-30602/1 од 
15.09.2010, број 02-30602/3-10 од 08.03.2011, број 01-30602/4-10 од 08.06.2012 година и број 02- 
45062/1 од 25.12.2014.

Член 20
Овој П равилник влегува во сила со денот на донесувањ ето, а ќе се 

прим енува по добиената соглаеност од  М инистерството за инф орм атичко 
опш тество и  администрација.

година



ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

•kick Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
изврш ителиИ г ПГ к /н Б

1.CEKTOP ЗА НАДЗОР, РЕГУЛАТИВА И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТА

1. У Ф Р 02 10 A01 001 Раководител на Сектор за  надзор, регулатива и меѓународна соработка 1

2. УФР 02 10 А02 001 Помошник раководител на Сектор за надзор, регулатива и меѓународна 
соработка

1

1.1. О дделение за  надзор
3. УФР 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за  надзор 1

4. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  теренска контрола 1

5. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за надзор над субјектите 1

6. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  прекршочни санкции 1

7. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  меѓуодделенска соработка 1



*** Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
извршителиИ Г ПГ К/Н Б

1.2. О дделение за  правн и  и  адм и н и страти вн и  работи

8. УФР 02 10 А03 001 Раководител на Одделение за правни и административни работи 1

9. У П Р 01 01 ВОЗ 000 Соработник за  нормативно-правни работи 1

10. У П Р 01 01 Г01 000 Самостоен реф ерент -  архивар 1

11. УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт- благајник 1

12. У П Р 04 03 А 02 001 Возач 1

1.3. О дделение за  м еѓународна соработка

13. У Ф Р 02 10 А03 001 Раководител на Одделение за  меѓународна соработка 1

14. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  унапредување на меѓународната соработка 1

15. У Ф Р 02 10 БОЗ 001 Разузнавач за  меѓуинституционална соработка 1



*** Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
изврш ителиИ Г ПГ к /н Б

16. У Ф Р 02 10 Б 04 001 Помлад разузнавач за  меѓународна соработка 2

2. СЕКТОР ЗА СПРЕЧУБАЊЕ НА ПЕРЕЊ Е ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

17. У Ф Р 02 10 A01 001 Раководител на Сектор за  спречување на перење пари и финансирањ е на 
тероризам

1

18. У Ф Р 02 10 А 02 001 Помошник раководител на Сектор за спречување на перење пари и 
финансирањ е на тероризам

1

2.1 .0дделение за  спречувањ е н а  лерењ е пари

19. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за  спречување на перење пари 1

20. У Ф Р 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за анализа на извеш таи 3

21. У Ф Р 02 10 Б 02 001 Виш разузнавач за  анализа на извеш таи 1

2 .2 .0д д ел ен и е  за  слречувањ е н а  ф и лан си рањ е на тероризам

22. У Ф Р 02 10 А03 001 Раководител на Одделение за спречувањ е на ф и н ан си рањ е на тероризам 1



*** Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
извршителиИ Г ПГ к /н Б

23. УФР 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  анализа на извеш таи 2

24. УФР 02 10 БОЗ 001 Разузнавач за  анализа 1

25. УФР 02 10 Б04 001 Помлад разузнавач за  анализа 1

2 .3 .0д д ел ен и е  за  ан ал и ти к а

26. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за  аналитика 1

27. УФР 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  соработка со субјектите 1

28. УФР 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач - аналитичар 1

29. УФР 02 10 Б02 001 Виш разузнавач за анализа 1

30. УФР 02 10 Б04 002 Помлад разузнавач за аналитика 1

З.СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ



*** Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
извршителиИ Г ПГ к /н Б

31. УФР 02 10 A01 001 Раководител на Сектор за  инф орматичка технологија и управување со 
податоци

1

32. УФР 02 10 А02 001 Помошник раководител на Сектор за инф орматичка технологија и 
управување со податоци

1

3.1 .0дделение за  и н ф орм ати ч ка  технологија

33. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за  инф орматичка технологија 1

34. УФР 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  надградба на системот 2

35. УФР 02 10 Б02 001 Виш разузнавач за мреж но поврзување 1

36. УФР 02 10 Б04 001 Помлад разузнавач за  одржувањ е на софтвер 1

3 .2 .0д д ел ен и е  за  управувањ е со п одатоци

37. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за  управување со податоци 1

38. УФР 02 10 Б01 001 Самостоен разузнавач за  обработка на објекти и дефинирањ е на правила 1



ieifk Ш ифра на работно место Назив на работно место Број на 
извршителиИ г ПГ К/Н Б

39. УФР 02 10 Б02 001 Виш разузнавач за управување и безбедност на податоци 1

40. УФР 02 10 Б03 001 Разузнавач за статистички извеш таи 2

4 .0 д д ел ен и е  за  управувањ е со ч овечки  ресурси

41. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси 1

42. УПР 01 01 B01 000 Советник за стручно усовршување и мотивација на човечките ресурси 1

5 .0 д д ел ен и е  за  ф и н ан си ски  праш ањ а

43. У Ф Р 02 10 АОЗ 001 Раководител на Одделение за финансиски праш ања 1

44. УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за сметководствени работи 1




