
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, 35/18 и 198/18), Градоначалникот на Општина 
Маврово и Ростуше, на  ден 06.05.2019 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, 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, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-308/1 од 02.10.2018 
година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на 
работните места во Општина Маврово и Ростуше број 01-382/1 од 11.12.2018 година.  

 
 

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, во работно место со реден број 7 шифра УПР 01 01 В03 000, назив на 
работно место – Соработник за Образование, култура и спорт,  делот вид на образование се менува 
и гласи: ,,Образование” ,,Историја на уметноста” или ,,Кинезиологија”.   
 

Член 3 
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 ресурси, во делот на работни задачи и 
обврски, алинеите 9 и 10 се менуваат и гласат:  

,,-покренува иницијатива за решавање на одделни прашања од делокругот на одделението,  

  - соработува со другите раководители на одделенијата” 
 

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

РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 3. Одделение за управување со човечки 
ресурси, работно место со реден број 16, шифра УПР 01 01 B01 000, назив на работното место  - 
Советник за развој и управување со човечки ресурси се менува и гласи: 

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ         

Реден број 
  

16 

Шифра УПР 01 01 В02 000 
 

Ниво В2 
 

Звање  Виш соработник 
 

Назив на работно место Виш соработник за Развој и управување со човечки 
ресурси  

 



Број на извршители 1 /еден/ 
 

Одговара пред 
 

Раководителот на одделението 
 

Вид на образование Правни науки или Политички науки 
Други посебни услови  

Работни цели 
 
 
 

 

Спроведување на одредени функции од делокругот на 
одделението и извршување на задачи од областа на 
човечките ресурси во општината 

Работни задачи и обврски 
 
 

 
 
 

- ja подготвувa одлука за организација, делокругот и  
  начинот на извршување  на задачите на општинската     
  администрација,  
- го подготвува Правилникот за систематизација на  
  работните места во општинската администрација,   
- ги подготвува решенијата за државните службеници   
  поврзани со распоредување на работно место,  
  плати, годишни одмори и други отуства, престанок  
   на работниот однос и други права на државните  
   службеници во  согласност со Законот за  
   административни слуќбеници, 
-  води евиденција за реализираната обука на        
   државните службеници и другите  вработени без      
    статус на државни службеници во општинската      
    администрација, 

- подготвува  предлог-годишна програма за     
  обука на државните службеници,  
- го изготвува годишниот извештај за отценување на  
  државните службеници и го доставува во  
  Министерството за информатичко општество и   
  администрација,  
- одржува контакти со Агенција за администрација   
  при реализација на нови вработувања, 
- врши пријавување на вработените во Фондот за    

     ПИО 
 

 
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 17, шифра УПР 01 01 Г01 000, назив на работното место  - 
Самостоен референт за Упатување со граѓани/странки, делот вид на образование се менува и гласи: 
,,Вишо или средно гимназиско образование или средно стручно образование – (економска струка)”. 

 
Член 6 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 4. Одделение за финансиски прашања, 
во работно место со реден број 22, шифра УПР 01 01 В01 000, назив на работното место – Советник  
за Буџетска координација, во делот на работни задачи и обврски, по алинеја 8, се додават две нови 
алинeи, алинеја 9 и алинеја 10 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 7 
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 
31, шифра УПР 01 01 Г01 000, назив на работното место - Самостоен референт за Административни 
работи, делот вид на образование се менува и гласи: ,,Вишо или средно гимназиско образование или 
средно стручно образование – (градежно-геодетска струка)” 

 
Член 8 

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 КВ работник за одржување на опремата 
(оператор на систем) Електричар, делот вид на образование се менува и гласи: ,,Вишо или средно 
стручно образование – (електро струка)” 

 
Член  9 

Во глава IV ,,ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И 
РОСТУШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ”, во точка 6. Одделение за инспекциски надзор, 
работно место со реден број 37, шифра УПР 01 01 Г03 000, назив на работно место – Референт 
Комунален редар, делот вид на образование се менува и гласи: ,,Вишо или средно образование. 

 
Член 10 

 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 11 

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

 

 
Број  01-155/1    

      06.05.2019 год. 
         Ростуше  

 

 
 

           
          Општина Маврово и Ростуше 

Градоначалник 
 

 Медат Куртовски 

 


