
Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), Градоначалникот на Општина Маврово и 
Ростуше, на  ден 02.10.2018 година, донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во 

Општина Маврово и Ростуше 
 
    

Член  1 
Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Општина Маврово и Ростушe број 01-381/1 од 14.12.2015 година, Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Општина 
Маврово и Ростуше број 01-55/2 од 12.02.2018 година и Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-
159/1 од 08.05.2018 година и тоа:  

 
Член 2 

 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО 
И РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 1. Одделение за нормативно-правни 
работи и јавни дејности, по работно место со реден број 3, шифра УПР 01 01 В01 000, назив на 
работно место – Советник за Правни работи, се додаваат две нови работни места 3-a и 3-б, кои 
гласат: 

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 
       
Реден број 3-a  

 
Шифра УПР 01 01 В01 000 

 
Ниво  
 

В1 

Звање Советник 
 

Назив на работно место Советник за Односи со јавноста и медиуми                                                                         

 
Број на извршители 1 /еден/ 

 
Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Политички науки  

Други посебни услови  
Работни цели 
 

 
 
 

Примање и давање на информации на граѓаните за 
работата на општината и ажурирање на веб страната 
на општината 



Работни задачи и обврски 
 

 
 
 

 

- го организира и контрилира процесот на    
прибирање, сублимирање и дистрибуција на 
информациите во општината и од општината кон 
јавноста,  

- го следи информирањето на јавните гласила за 
активностите на општината, врши обработка и 
анализа на објавените информации во 
медиумите, 

- го организира преставувањето на општината во 
јавноста, остварува непосредна комуникација со 
преставници на медиумите, 

- ги организира прес-конференции, брифинзите и 
интервјуата за новинарите со Градоначалникот на 
општината,  

-    доставува барања за информации што треба да се  
      пласираат до медиумите до раководителите на       
      одделенијата во општинската администрација, 
- изготвува база на податоци за веб страната на 

општината и ги ажурира податоците во неа, 
- изготвува билетен на општината и годишен 

информатор, 

- одговара на поднесени барања на информации од 
јавен карактер, 

- изготвува Годишен извештај на инфорамции од 
јавен карактер и го доставува до Комисија за 
заштита на правото за слободен пристап на 
инфорамции од јавен карактер, 

- соработува со општините, невладините 
организации и државни институции на соодветно 
ниво со цел размена на мислења во врска со 
односи со јавноста  

 

 

 

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ РАБОТИ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 
       
Реден број 3-б  

 
Шифра УПР 01 01 В01 000 

 
Ниво  
 

В1 

Звање Советник 
 

Назив на работно место Советник за Меѓународна соработка                                                                         

 
Број на извршители 1 /еден/ 

 
Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Политички науки 

Други посебни услови  
Работни цели 
 

 

Организирање и спроведување на меѓународни 
односи и соработка на општината со меѓународни 
институции и збратимени општини 



 

 

Работни задачи и обврски 
 
 

 
 

 

-   дава предлози за политики по начелни прашања од 
областа на меѓународните односи, како и 
соработка со меѓународни институции,  

-  воспоставува и одржува двонасочна комуникација 
со меѓународни институции и органIзации, 

- учестува и дава придонес на официјални 
меѓународни средби со делегации во општината, 

-  иницира постапка на збратимување на општината 
со други општини од странство, 

-   организира соработка со збратимени општини од     

     странство,  
- учествува во изготвување на протоколот за дочек 

на странски делегации во општината, 

- учествува на меѓународни конференции како 
преставник на општината,  

- учестува во работа на Комисијата за меѓународна 
соработка, како постојано раовбтно тело на 
Советот на Општината,  

- организира постојaни контакти и средби со 
преставници од дијаспората,  

- ја иницира, организира и спроведува 
прекуграничната соработка на општината со 
општините од соседните земји   

 
Член 3 

 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО 
И РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”,  во точка 1. Одделение за нормативно-правни 
работи и јавни дејности, работно место со реден број 4, шифра УПР 01 01 В01 000, назив на работно 
место – Советник за Односи со јавноста и меѓународна соработка, се брише. 

 
Член 4 

 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 1. Одделение за нормативно-правни 
работи и јавни дејнoсти, работно место со реден број 5, шифра УПР 01 01 В01 000, назив на работно 
место – Советник за здраствена и социјална заштита, се брише. 

 
Член 5 

 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 2. Одделение за oпшти работи, во 
работното место со реден број 11, шифра УПР 01 01 Г03 000, назив на работно место – Референт 
Технички секретар на Градоначалникот, делот вид на образование се менува и гласи: ,,Вишо или 
средно гимназиско образование”.  

 
Член 6 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4. Одделение за финансиски прашања, 
работно место со реден број 22, шифра УПР 01 01 В02 000, назив на работно место  - ,,Виш 
соработник за Буџетска координација” се менува и гласи: 

 
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА         

Реден број 
  

22 



Шифра УПР 01 01 В01 000 
 

Ниво В1 
 

Звање  Советник 
 

Назив на работно место Советник за Буџетска координација 
 

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 
 

Вид на образование Економски науки 
 

Други посебни услови  
Работни цели 
 

 
 
 

Спроведување на одредени функции од делокруг на 
работата на одделението и извршување на сложени 
работи и задачи од областа на буџетската 
координација.   

 

Работни задачи и обврски 
 

 
 
 

 

- го подготвува, изменува и дополнува буџетот и 
стратешкиот план на општината; 

- го следи извршувањето на буџетот на 
општината; 

- подготвува информации и извештаи за 
извршувањето на буџетот; 

- ја следи и применува законската регулатива од 
областа на буџетското работење; 

- подготвува годишни, квартални и месечни 
финансиски планови за буџетот на општината 
согласно законските прописи; 

- дава мислење по предлог актите што ги 
подготвуваат другите организациони единици во 
општината и предлог актите на други субјекти кои 
имаат или можат да имаат финансиски 
импликации за буџетот на општината; 

- подготвува извештај за реализираните програми, 
проекти и договори, согласно член 47 став 2 од 
Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 90/2009 и 188/2013), и 

- подготвува извештај за активностите за 
воспоставување и развој на финансиското 
управување и контрола, согласно член 47 став 2 
од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 90/2009 и 188/2013).  

 



 
Член 7 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4. Одделение за финансиски прашања,  
работно место со реден број 23, шифра УПР 01 01 В03 000, назив на работно место  - ,,Соработник за 
Утврдување и наплата на даноци од имот” се менува и гласи: 

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА         

Реден број 
  

23 

Шифра УПР 01 01 В03 000 
 

Ниво В3 
 

Звање  Соработник 
Назив на работно место Соработник за Утврдување и наплата на даноци на 

имот и комунални такси 

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 
 

Вид на образование Економски науки 
 

Други посебни услови  
Работни цели 
 

 
 

 

Учество во утврдување и наплата                                                                                    
на даноци на имот и комуналните такси во општината 

Работни задачи и обврски 
 

 
 

 
 

- ги следи и применува прописите од областа на 
даноците на имот, комунални такси и другите 
подзаконски акти од областа на даноците на имот 
и комуналните такси, 

- учествува при евидентирање на нови обврзници 
на данок на имот во регистарот на базата на 
податоци и бришење на старите обврзници по 
основ на данок на имот од регистарот на базата на 
податоци врз основа на наследно, судско 
решение, договор за купопродажба, договор за 
поклон и даночна пријава за данок на имот,  

- учествува при изготвување на решенија за данок 
на имот и решенија за комунални такси - 
фирмарини,  

- врз основа на вратени доставници врши книжење 
на задолженија за данок на имот и данок за 
комунални такси,  

- води евиденција на изводи за платен данок на 
имот и платена фирмарина, и  врз таа основа 
врши книжење на уплата по основ на данок на 
имот и данок за комунални такси,  

- води евиденција на погрешно или повеќе уплатени 
средства со цел на дознака данок на имот и 
комунални такси,  

- учествува при изготвување на решенија за 
повраток на погрешно или повеќе уплатени 
средства,  



- изготвува потврди за подмирени долгови по основ 
на данок на имот и комунални такси, 

- води евиденција за процентот на наплата на 
даноци на имот по квартали,  

- врши евидентирање на нови обврзници по основ 
на локални такси и надоместоци и бришење на 
обврзници по основ комунални такси 

 
Член 8 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4. Одделение за финансиски прашања, 
во работното место со реден број 25, шифра УПР 01 01 Г01 000, назив на работно место - Самостоен 
референт за Евидентирање на приходи, делот вид на образование се менува и гласи: ,,Вишо или 
средно гимназиско образование или средно стручно образование – економска струка”.  

 
Член 9 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 5. Одделение за урбанизам, комунални 
дејности, локален економски развој и заштита на животна средина, во работното место со реден број 
26, шифра УПР 01 01 Б04 000, назив на работно место – Раководител на одделение за урбанизам, 
комунални дејности, локален економски развој и заштита на животна средина, во делот вид на 
образование по зборовите: ,,Архитектура, урбанизам и планирање” се додаваат зборовите: ,,или  
Градежништво и водостопанство”. 
   

Член 10 
Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 6. Одделение за инспекциски надзор, по 
работно место со реден број 35, шифра ИНС 01 01 В01 001, назив на рабoтно место - Овластен 
градежен инспектор и инспектор за патишта, се додава ново работно место 35-а, кое гласи: 

 
6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Реден број 
  

35-а 

Шифра ИНС 01 01 В01 001 
 

Ниво В1 
 

Звање  Советник инспектор 
 

Назив на работно место Овластен инспектор за животна средина и комунални 
дејности  

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Географија или Животна средина или Шумарство и 
хoлтикултура  
 

Други посебни услови  
 

Работни цели 
 
 

 
 

Вршење на надзор од областа животната средина и 
комуналните дејности и самостојно извршување на 
најсложени работни задачи 



Работни задачи и обврски 
 

 
 
 

 

- ги следи, применува и врши надзор на 
спроведување на одредбите од Законот за 
заштита на животна средина, Закон за комунални 
дејности, Закон за отпад и Закон за јавна чистота,  

- врши увид на терен и изготвува записници за 
констатираните состојби и наоди; 

- изрекува со закон пропишани мерки, 
- води управна постапка во прв степен и донесува 

решенија, 
- одговара на жалби во второстепена постапка и 

поднесува жалби во второстепена постапка, 
- поднесува барања за поведување прекршочна 

постапка, како и предлози за поведување кривична 
постапка, 

- ги известува надлежните органи на државната 
управа за повреди на прописите што се од нивна 
надлежност, 

- врши стручно аналитички и управни работи кои 
што произлегуваат од функциите на комуналните 
дејности за што изготвува програми и тоа: 
снабдување со вода за пиење, обработка и 
испорака на технолошка вода, одведување и 
пречистување на отпадни води, одведување и 
третман на атмосферски води, обработка и 
депонирање на комунален цврст отпад, 
одржување на јавната чистота во населените 
места на општината,  

- се грижи за одржување на јавната чистота во 
населените места на општината,  

- се грижи за воспоставување на комунален ред во 
општината согласно законите од областа која ја 
покрива и Одлуката за комунален ред донесена од 
Советот на општината 

 
Член 11 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 6. Одделение за инспекциски надзор, во 
работното место со реден број 37, шифра УПР 01 01 Г03 000, назив на работно место – Комунален 
редар, во делот број на извршители, зборовите: ,,3 /три/” се заменуваат со зборовите: ,,2 /два/”. 

 
Член 12 

 Согласно извршените измени и дополнувања во интегралниот текст на Правилникот се вршат 
измени и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места во општинската 
администрација на Општина Маврово и Ростуше, како составен дел на Правилникот.  

 
Член 13 

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

 

 
Број 01-308/1 

         02.10.2018 год. 
         Ростуше  

 
 

 

           
          Општина Маврово и Ростуше 

Градоначалник 
 

 Медат Куртовски 

 


