
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  и „Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр.143/19 и 14/20), Градоначалникот на Општина Гевгелија 

на ден 23.6.2020 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните  

места во општинската администрација  на општина Гевгелија  

 

Член 1 

   Со овој правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во општинската администрација на општина Гевгелија  

бр.01-2216/1 од  03.10.2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот  за систематизација на работните места во општинската администрација  на 

општина Гевгелија бр.01-730/1 од 23.04.2018 година, Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот  за систематизација на работните места во општинската 

администрација  на општина Гевгелија бр.01-1576/1 од 26.10.2018 година и Правилникот за 

изменување на Правилникот  за систематизација на работните места во општинската 

администрација  на општина Гевгелија бр.01-187/1 од 24.1.2020 година и Правилникот за 

изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската 

администрација на општина Гевгелија бр.01-485/1 од 25.2.2020 година.  

 

Член 2 

 Во Глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА во општинската администрација на 

општина Гевгелија, во точка 4.Сектор за јавни дејности и локален економски развој, потточка 

4.3.Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка, работното место со 

реден број „65.Назив на работно место – Советник за подготовка и координирање на проекти и 

прекугранична соработка“ се брише.       

          

  Член 3 

Во Глава V ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА во општинската администрација на 

општина Гевгелија, во точка 4.Сектор за јавни дејности и локален економски развој, потточка 

4.3.Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка, по работното место со 

реден број 68, се додава ново работно место, со реден број 68-а, кое гласи: 

 

1. 4. Сектор за јавни дејности и локален економски развој 

1.2. Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка  

Реден број  68-а 

Шифра УПР 01 01 В04 000 

Ниво В4 

Звање  Помлад соработник 

Назив на работно место Помлад соработник за изработка на проекти од областа 

на локален економски развој 

Број на извршители 1 

Одговара пред Раководител на одделение 

Вид на образование Правни науки, Економски науки, Организациони науки и 

управување (менаџмент) 

Други посебни услови  

Работни цели Ефикасно, ефективно и навремено извршување на работи за 

припремање на проекти од областа на локален економски 



развој што се во надлежност на општината. 

Работни задачи и обврски 

 

 

 

 

 

-врши наједноставни работи врз основа на конкретни 

упатства и насоки со постојан надзор и контрола од 

раководителот на одделението, а кои се однесуваат на 

подготвителни работи во врска со подготвувањето на 

стратегијата за локален економски развој и стратегијата за 

поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и 

претприемништва; 

-помага во прибирањето на податоци за подготовка на 

апликациски документи од надлежност на одделението и 

податоци потребни за подготовка за конкретни проекти од 

областа на локалниот економски развој; 

-помага во реализација на проекти од областа на локалниот 

економски развој; 

-помага во изготвување на предлог-одлуки и други прописи, 

програми, информации, анализи и други акти; 

-изготвува стручно-аналитички материјали за Советот и 

комисиите и учествува во нивната работа. 

 

Член 4 

          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 Гевгелија, како составен дел на Правилникот. 

  

 Член 5                  

  Овој Правилник влегува во сила co денот на донесувањето, a ќе се применува пo 

добиената согласност од Министерството за информатичко опоштество и администрација.  

 

 

 

Бр.01-1013/1                                  Градоначалник 

23.6.2020 година                                                                         на општина Гевгелија 

Гевгелија                                         

                                                                                                         м-р Сашо Поцков 

 


