
 
 
 
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 08.05.2018 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 и 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.  

 
 

Член 2 
 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во работно место со реден број 1, шифра УПР 01 
01 А05 000, назив на работно место – Секретар на општина со седиште во село, во делот други 
посебни услови, зборовите: ,,положен правосуден испит” се бришат. 

 
 

Член 3 
Во глава  IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 2. Одделение за општи работи, во 
работно место со реден број 8, шифра УПР 01 01 Б04 000, назив на работното место - Раководител 
на одделение за општи работи, во делот на вид на образование зборовите: ,,Организациони науки и 

управување /менаџмент/” се заменуваат со зборовите: ,,Правни науки”.  
 

Член 4 
 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 2 Одделение за општи работи, работното 
место со реден број 14, шифра УПР 04 01 А05 001, назив на работно место - ,,Одржувач на спортска 
сала”  се менува и гласи: 

 
2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ РАБОТИ 
     ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 
 

Реден број 
 

14  

Шифра УПР 04 01 А05 001 

 
Ниво А5 
Звање Работник за одржување на објекти (зеленило) 

Назив на работно место Одржувач на објекти 
 

Број на извршители 4 /четири/  

Одговара пред Раководителот на одделението  



 
Вид на образование Основно образование  

Други посебни услови Возачка дозвола од Б категорија 
Работни цели Одржување на објектите во општината, хигиената и 

редот во спортска сала кои се сопственост на 
општината, како и одржување на локалните патишта 
во општината 

Работни задачи и обврски 
 
 
 

- ја одржува чистотата и хигиената во 
спортската сала во општината 

- ја одржува чистота на кругот околу спортската 
сала,   

- издава и наплатува влезници – карти за 
одржување на натпревари во спортската сала, 

- се грижи за сместување на посетителите на 
постоечките трибини и за одржување на редот 
во спортската сала,  

- ги одржува објектите во општината во текот на 
целата година,  

- чистење на риголите на локалните патишта од 
одрони на камења, песоци и наноси од земја, 

- кастрење на гранки од дрвја кои го 
попречуваат нормалното одвивање на патниот 
сообраќај на локалните патишта, 

- врши поправка и реконструкција на потпорни 
зидови на локалните патишта,  

- врши изградба на нови потпорни зидови на 
локалните патиша, ако се процени дека има 
потреба од изградба, 

- врши чистење и оспособување на канали 
(бразди) кои се во близина на локалните 
патишта за одведување на дождовни води 

 

 
Член 5 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 3. Одделение за управување со човечки 
ресурси, во работно место со реден број 15, шифра УПР 01 01 Б04 000, назив на работното место  - 
Раководител на Одделение за управување со човечки ресусрси, во делот на работни задачи и 
обврски, по алинеја 8 се додават две нови алинeи кои гласат:  

,,- врши работи како координатор за еднакви можности на жените и мажите во општината и  
  - доставува годишен извештај до Министерстово за труд и социјална политика и го објавува 

на веб страната на општината” 
 

Член 6 
Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 

РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4 Одделение за финансиски прашања, 
работното место со реден број 21, шифра УПР 01 01 В01 000, назив на работно место  - ,,Локални 
даноци и такси” се менува и гласи: 

 
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА         

Реден број 
  

21 



Шифра УПР 01 01 В01 000 
 

Ниво В1 
 

Звање  Советник 
 

Назив на работно место Советник за Данок на промет на недвижности и права 
и данок на наследство и подарок 

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Еконoмски науки 
Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

 
 

Спроведување работи и задачи од областа на 
данокот на промет на недвижности и данокот на 
наследство и подарок за даночни обврзници на 
територијата општината 

Работни задачи и обврски 
 
 

 
 
 

- врши прием, контрола и обработка на даночните 
пријави кои се однесуваат на данокот на промет 
на недвижности и права,  

- врши прием, контрола и обработка на даночните 
пријави кои се однесуваат на данокот на 
наследство и подарок,  

- одржува контакти со даночните обврзници заради 
отстранување на констатираните грешки во 
пополнување на даночните пријави за данок на 
промет и данок на наследство и подарок, 

- иницира постапка на враќање и пренасочување на 
повеќе и погрешно уплатени средства по основ на 
данок на промет на недвижности и данок на 
наследство и подарок, 

- прибира податоци при изготвување на анализи, 
извештаи и информации за бројот на даночните 
обврзници по овие основи,  

- изготвува решенија за данок на промет на 
недвижности и права, 

- изработува решенија за утврдување на данок на  
наследство и подарок, 

- изработува решенија за ослободување од данок 
на промет, данок на наследство и подарок,  

- изработува уверенија за платен данок на промет 
на недвижности и права по барање на странката,  

- изработува уверенија за платен данок на 
наследство и подарок  по барање на странката    

  

 
Член 7 

 Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4 Одделение за финансиски прашања, 
работното место со реден број 24, шифра УПР 01 01 Г01 000, назив на работно место -
,,Сметководствени работи” се брише. 

 



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, во делот назив на работно место, 
називот на работното место се менува и гласи: – ,,Самостоен референт за Eвидентирање на 
приходи”, a во делот број на извршители зборовите: ,,2 /два/” се заменуваат со зборовите: ,,1 /еден/”. 

 
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, по работно место со реден број 
31, шифра УПР 01 01 Г01 000, назив на работно место – Aдминистративни работи, се додава ново 
работно место 31-а, кое гласи: 

 

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Реден број 
  

31-a 

Шифра УПР 01 01 Г01 000 
 

Ниво Г1 
 

Звање  Самостоен референт 
 

Назив на работно место Самостоен референт за Туризам и угостителство 

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Вишо или Средно стручно образование 
(угоститетелско-туристичко образование) 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

 
 

Спроведување на административно-технички работи 
и задачи од областа на туризмот и угостителството во 
општината 

Работни задачи и обврски 
 
 

 
 

 

- учествува во подготвување и обработување 
документација од областа на руралниот туризам и 
угостителството, 

- води едвиденција за бројот на угостителските 
објекти во општината, 

- собира податоци за туристичките локалитети во 
општината 

- води евиденција за бројот на туристи во текот на 
годината,   

- собира формулари-барања од граѓани за 
туристична сигнализација во општината, 

- собира формулари–барања од угостителските 
објекти за преноќевање,  

- учествува во прибирање на  податоци за 
подготовка и изготвување на информации од 
областа на туризмот и угостителството, 



- учествува во изготвување на анализи и извештаи 
од областа на туризмот и угостителството,  

- учествува во умножување нацрт работни 
материјали од областа на туризмот и 
угостителството за работа на Советот на 
општината 

- учестувува како техничката подршка во 
изготувањето на Локалниот економски развој на 
општината  

 

 
Член 10 

 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 работно место со реден број 
32, шифра УПР 04 01 Б04 001, назив на работно место – Електричар, во делот на звање се додава – 
,,КВ работник за одржување на опремата (оператор на систем)”, а во делот број на извршители 
зборовите  ,,2 /два/ се заменуваат со зборовите: ,,3 /три/”. 

   
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 
работно место со реден број 33, шифра ИНС 01 01 Б04 001, назив на работно место - Раководител на 
одделение за инспекциски надзор, во делот кај вид на образование по зборовите: ,,Архитектура, 
урбанизам и планирање” се додаваат зборовите: ,,или Правни науки или Градежништво и 
водостопанство”. 

 
Член 12 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 6. Одделение за инспекциски надзор, во 
работно место со реден број 34, шифра ИНС 01 01 В01 001, назив на рабoтно место - Овластен 
инспектор за животна средина и комунални дејности се менува и гласи: 

 
6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Реден број 
  

34 

Шифра ИНС 01 01 В01 001 
 

Ниво В1 
 

Звање  Советник инспектор 
 

Назив на работно место Овластен инспектор за локални даноци и комунални 
такси  

Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 

Вид на образование Еконoмски науки 

Други посебни услови  

Работни цели 
 
 

Вршење на надзор во областа од даноците на имот, 
комунални текси во општината, како и самостојно 
извршување на најсложени работни задачи од 



 
 

областа што ја покрива 

Работни задачи и обврски 
 

 
 

 
 

- врши надзор на спроведување на одредбите од 
Законот за даноци на имот и Закон за комунални 
такси, 

- се грижи за наплата на сите видови на приходи кои 
се сопствени извори на приходи на општината, 

- се грижи за правилната примена на одредбите од 
Законот за финансирање на единиците на 
локалната самоуправа,  

- врши проверка на состојбата и вредноста на 
недвижниот и движниот имот кој треба да биде 
предмет на оданочување,  

- составува записник за превземените дејствија во 
инспекцискиот надзор и разгледува приговори од 
даночните обврзници,  

- донесува решенија за плаќање на данок на имот и 
превзема други работи утврдени со закон или 
подзаконски прописи,  

- донесува решенија за плаќање на данок на 
комунални такси и превзема други работи 
утврдени со закон или подзаконски прописи,  

- врши анализа за староста на долговите и 
погодноста за наплата и изготвува решенија за 
присилна наплата на даночен долг и изречени 
казни,  

- составува записник за извршен инспекциски 
надзор, 

- донесува решенија по барање на странки или по 
службена должност  

 
Член 13 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 6. Одделение за инспекциски надзор, во 
работно место со реден број 37, шифра УПР 01 01 Г03 000, назив на работно место – Комунален 
редар, во делот број на извршители, зборовите: ,,4 /четири/” се заменуваат со зборовите: ,,3 /три/”.  

 
Член 14 

 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 15 

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

 

 

Број 01-159/1 
08.05.2018 год. 

Ростуше  

           Општина Маврово и Ростуше 
Градоначалник 

 
 Медат Куртовски 

 


