
Врз основа на член 57 став (4) од Законот за локалната самоуправа („ Службен
весник на Република Македонија” бр.5/02)  и 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) на предлог на Градоначалникот Советот на Општина Василево на седница
одржана на ден 31.05.2018 година донесе,

Одлука
за организацијата, делокругот и начинот на извршувањето на задачите на

општинската администрација на Општина Василево

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со оваа одлука се утврдува внатрешната организација на општина Василево (во
натамошниот текст: општината), видот и бројот на организационите единици, делокругот
и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општината,
начинот и формите на раководење, како и графички приказ (органограм) на внатрешната
организација на општината.

Член 2
Општинската администрација на општина Василево ги извршува работите од

надлежност на органите на општината, односно Советот и Градоначалникот на
општината.
Општинската администрација:
Врши стручни работи  за Советот и Градоначалникот на општината,
Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на
состојбите и дава инцијативи и предлози за нивно решавање,
Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на
надлежните органи или врз основа на закон. Опоштинската администрација ги извршува
работите од надлежност на органите на општината во согласност со Уставот и Закон, со
Статутот на општината и со други прописи и општи акти донесени врз основа на закон.

Член 3
Одделенијата во општинската администрација во општина Василево се обврзуваат

заради непосредно извршување на една од следните работи:
Нормативно-правни, управување со човечки ресурси, стручно-аналитички, управни,
управнпо-надзорни, информативно-документациони, информативно-комуникациски,
стручно-оперативни, материјално-финансиски, инвестициони, информатичко-технолошки,
стручно-административни, инспекциски работи и други работи што се извршуваат во
органите на општината.

II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 4
Општинската администрација се организира во следните одделенија на општина

Василево:



1. Одделение за нормативно-правни работи, општи работи и управување со човечки
ресурси
2.  Одделение за финансиски прашања
3. Одделение за комунални работи, уредување на градежно земјиште и Локален
Економски Развој
4. Одделение за внатрешна ревизија
5. Одделение за утврдување за наплата на даноци, такси и други надоместоци

III. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 5
Одделение за нормативно-правни работи, општи работи и управување со

човечки ресурси ги врши следните задачи:
 Ги проучува законите и подзаконските акти како и други прописи и општи акти во

надлежност на локалната самоуправа;
 Дава подршка на Советот на општината;
 Дава мислење на актите од аспект на нивната законитост;
 Врши стручни работи за Советот и Градоначалникот;
 Изработува годишна програма за работа на одделението;
 Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на

барање на надлечните органи или врз основа на закон;
 Изготвува Предлог Статут на општина Василево;
 Изработува Предлог правилник за систематизација на работите односно работни

задачи;
 Изготвува нормативни акти од надлежнот на Градоначалникот и Советот на

општината;
 Организира обуки за стручно усовршување на државните службеници;
 Ја организира работата на прием и вработување на државни службеници,

распоредувањето и престанок на вработувањето;
 Врши соработка со советитте и претседателите на месните заедници;
 Изготвува службен гласник на општината;
 Ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување односно

предавање на Државен архив на Република Македонија;
 Изготвува и реализира прописи од областа на образованието;
 Изготвува и реализира прописи од областа на културата, подршка на културни

установи и проекти, негување на фолклорот, организирање на културни
манифестации;

 Изготвува и реализира прописи од областа на спортот, рекреацијата, развој на
масовниот спорт и рекреативни активности, организирање на спортски приредби и
манифестации, подршка на спортски сојузи;

 Изготвува и реализира прописи од областа на здравствена заштита, застапеност на
локалната самоуправа во одборите на здравствени организации во јавна
сопственост, здравствено воспитување и унапредување на здравството,
превентивни активности, здравствен надзор над животната средина, надзор над



заразни болести, помошна пациенти од специјални потреби, врши анализа на
состојбата и дава инцијативи и предлози за нивно решавање;

 Изготвува и реализира прописи од областа на социјална заштита и заштита на деца,
сопственост, финансирање, инвестиции и одржување на детски градинки и домови
за стари лица, социјална грижа за инвалидни лица, деца без родители и родителска
грижа, деца со воспитно социјални проблеми, деца со посебни потреби, деца од
едно родителски семејстава, деца на улица, остварување на право и воспитуваење
на деца од предучилишна возраст согласност со Националната програма за развој
на социјалната заштита, врши анализа на состојбата и дава инцијативи и предлози
за нивно решавање;

 Изготвува и реализира прописи од областа на заштита и спасувањето на граѓаните
и материјалните добра, спроведување на подготовки и преземање на мерки за
заштита од воени разорувања, природни непогоди и други несреќни последици
предизвикани од нив, врши анализа на состојбата и дава инцијативи и предлози за
нивно решавање;

 Врши работи од областа на противправна заштита;
 Примена на законите,подзаконските акти од областа на јавните набавки;
 Следење и согледување на потребите од набавки на општината;
 Изготвува годишен план за јавни набавки и негова реализација;
 Дава стручна и техничка помош за комисијата за јавни набавки;
 Води евиденција и документација во врска со јавните набавки;
 Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на Советот

или Градоначалникот.

Член 6
Одделение за финансиски прашања ги врши следните задачи:

 Ги проучува законските и подзаконските акти од областа на буџетското
материјално-финансиско работење;

 Изработува буџет и ја следи неговата реализација;
 Изработува годишна завршна сметка за извршувањето на Буџетот;
 Изготвување на финансиски план за извршување на Буџетот (месечен, квартален и

годишен )за Општината и единките корисници на општината;
 Изработува квартални финансиски извештааи за извршување на Буџетот за

тековната година;
 Изработува годишна програма на одделението;
 Проучува и реализира прописи од областа на финансикото и материјалното,

сметководственото и книговотственото работење како и друи општи акти за
реализација на оваа;

 Врши управување , следење и контрола на состојабата на движењето и изворите на
средства на општината утврдени со Буџетот;

 Подготовка на стратешки план на Општината;
 Измена и дополнување на Буџетот и стратешкиот план на општината , контрола на

подготовката и извешувањето на Буџетот;
 Спроведува eh – ante – post финансиска контрола;



 Подготовка,примање, ликвидирање и контрола на сметководствената
документација;

 Благајничко работење;
 Врши планирање на приходи , нивно утврдување и наплата;
 Изготвува прегледи исплаќа плати и надоместоци и нивна евиденција;
 Изготвува одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и

Градоначалникот, од областа на трговијата, занаечиството туризмот и
угостителството;

 Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежносто со акт на
Советот или Градоначалникот;

Член 7
Одделение за комунални работи , уредување на градежно земјиште и Локален
Економски Развој ги врши следните задачи :

 Ги проучува законските и подзаконските акти од областа на комуналните дејности
и градежното земјиште и истите ги применува;

 Изработува годишна програма на одделението како составен дел од Програмата на
огранот;

 Ги реализира прописите во комуналните дејности , снабдување со вода за пиење ,
обработка и испорака на технолошка вода , одведување и прочестување на отпадни
води , одведување и третман на атмосферски води, оддржување на јавната чистота ,
оддржување и користењена паркови , собирање , транспорт и депонирање на цврст
и технолошки отпад, снабдување со електрична енергија , оддржување на јавни
сообраќајни површини;

 Врши работи во врска со изградба, одржување, реконструкција и заштита на
локалните патишта и улици;

 Уредување и организирање на јавното осветлиување;
 Регулација , одржување и користење на каналите;
 Изготвува и реализира прописи од областа на патниото сообраќај , линиски превоз

на патници ,авто – таски превоз , паркирање , регулирање на резимот на сообраќај;
 Изградба и одржување на сообраќајна сигнализација;
 Уредување на градежното земјиште , определување на имиња на улици,плоштади,

мостови и други инфраструктурни објекти, води регистар согласно со закон;
 Изготвува планови за Локален Економски Развој;
 Изготвува одлуки и други општи и конкретки работи од надлежност на Советот и

Градоначалникот од областа на економскиот развој;
 Иницира утврдување на развојни и структурни приоритеи како и основи и мерки за

водење на локална економска политика на општината;
 Иницира и развива регионална и меѓународна сооработка;
 Овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните претпријатија,

претприемништво во земјоделието, сточарството , шумарството и развој на локална
агро берза;

 Обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето и
програмирањето на економскиот развој;



 Ги следи законските и подзаконските акти од одбалста на трговијата ,
занетчиството , туризмот и угостителствто и истите ги применува;

 Развој на информатичка технологија во општината, контрола одржување и
надополнување на хардверски софтверски подсистеми;

 Изработува база на податоци за потребите на општината;
 Врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на

Советото или Градоначалникот на општината.

Член 8
Одделение за внатрешна ревизија ги врши следните задачи :

 Врши ревизија согласно законот, системот и процедурите за внатрешна ревизија
воспоставена од општината согласно мегународните стандарди за професионално
работе на внатрешната ревизија прифатено од Министерството за финансии;

 Подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од
Градоначалникот на општината врши негово спроведување и следење;

 Подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија
до Градоначалникот и Цоветот на општината;

 Доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до Градоначалникот и
Советот на општината;

 Подготвува квартални и годипни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
 Врши отценување на значајните фактори на ризик и давање совети на

Градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик;
 Врз основа на анализи од работењето ја отврдува и оценува економичноста,

ефикаснота и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување
и контрола и дава препорака за подобрување на работењето на општинската
администрација;

 Ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и
финансиските извештаи;

 Ја утврдува и отценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и
актите на органите на општината.

Член 9
Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци ги врши
следните задачи:

 Врши ефикасно и ефективно организирање и реализација на утврдуваето и
наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци што се приходи на
општината;

 Обезбедува навремено задолжување на даночните обврзници согласно законските
прописи, подготвува извештаи, анализи и информации за остварувањето на
локалните даноци, такси и надоместоци;

 Се грижи и ја организира наплатата на даноците, таксите и другите надоместоци;
 Врши анализа, оценување и проценување на прашањата и проблемите што се

појавуваат во работата на одделението;
 Врши надзор над утврдување и наплата на даноците, таксите и другите

надоместоци;



 Врши надзор над спроведување на законот од областа на даноците, таксите во
надлежност на општината;

 Изготвува решенија на даночните обврзници за висината на даноците на имот и
комунални такси;

IV. НАЧИН И ФОРМА НА РАКОВОДЕЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 10
Со општинаската администрација раководи Градоначалникот на општината и обезбедува
услови за ефикасна примена на законите и другите акти кои се однесуваат на работниот
однос на административните службеници и другите вработени, донесува акти за
систематизација на работните места и донесува годишни планоови за вработување.

Член 11
Со работата на одделението раководи раководител на одделението. Во случај на отсуство
или спреченост на раководителот на одделението, со одделението раководи државен
службеник со највисоко звање кој го определува Градоначалникот.

Член 12
Вкупниот број на вработени и распоредот на звања и работни места го утврдува
Градоначалникот на општината со Правилник за систематизација на работните места на
општинската администрација.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13
Оваа одлука може да се измени и дополни на начин и постапка како и при нејзино
донесување.

Член 14
Со денот на влегување во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за
организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската
администрација на Општина Василево бр.08-1011/1 од  19.05.2016 година.

Член 15
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Василево”, а ќе се применува по добиената согласност од Министерство за
информатичко општество и администрација

Бр.08-722/1 Совет на општина Василево
31.05.2018г. Претседател,
Василево                                                                                                              Крсте Панев  с.р


