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Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 
весник на РМ“ бр. бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18), а имајќи ги во предвид одредбите од 
Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места, како и содржината на 
функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на РМ“ 
бр. 11/2015) директорот на Бирото за регионален развој донесува 
 

П Р А В И Л Н И К 
за внатрешна организација на Бирото за регионален развој  

 
 



ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

 Со овој Правилник се утврдуваат внатрешната организација на Бирото за 
регионален развој (во натамошниот текст: Бирото), видовите на организациски 
единици, нивниот делокруг на работа, начинот на раководење со нив и меѓусебната 
поврзаност во организационен систем како целина.  
 

Член 2 

Внатрешната организација на Бирото е утврдена со согласност со 
надлежностите и делокругот за работа содржани во Законот за рамномерен 
регионален развој („Службен весник на РМ“ бр. 63/2007, 187/2013 и 43/2014, 215/2015). 
 Со внатрешната организација на Бирото утврдена со овој Правилник се 
обезбедува вршење на функциите за кои е основано Бирото врз основа на начелата 
на законитост, одговорност, ефикасност, економичност, траспарентност и еднаквост. 
 

Член 3 
 Внатрешната организација на Бирото е утврдена со групирање на работите и 
задачите со кои се извршуваат неговите надлежности според вид, обем, сложеност, 
меѓусебна сродност и поврзаност. 
 
ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА  
НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА БИРОТО 
 

Член 4 

 Заради ефикасно вршење на работите и задачите од делокруг на Бирото, 
согласно со видот, обемот и степенот на нивната сложеност, како и меѓусебната 
поврзаност и сродност, во Бирото се образуваат следните организациски единици: 
сектори и  одделенија. 
 

1. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
1.1 Одделение за оперативни плански документи  
1.2 Одделение за  информациски систем за регионален развој 
 
2. СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
2.1 Одделение за прибирање на проекти 
2.2 Одделение за мониоторинг следење и евалуација на проекти 
 
3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ 

3.1 Одделение за стручно административни работи  
3.2 Одделение за јавни набавки  

 
4. Одделение за внатрешна ревизија 

 
5. Одделение за финансиски прашања 

 
 

Член 5 

Со работата на секој од утврдените организациски облици раководи 
раководител, кој се грижи за законито, ефикасно, навремено и квалитетно извршување 
на работите. 

 
Член 6 

Хиреархиската поставеност на предвидените организациски облици и односот 
на нивните раководители со другите раководни структури во Бирото се уредува во овој 
Правилник, врз основа на закон и Правилникот за содржината и начинот на 
подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните 
места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на јавниот 
сектор.  

 



ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ ЕДИНИЦИ  
 

1. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

1.1 Одделение за оперативни плански документи  
 

 
Член 7 

Во одделението за оперативни плански документи се вршат работите и 
задачите кои се однесуваат на:  

- Подготовка на аналитичко-документациска основа за изготвување на стратешки 
и оперативни плански документи за регионален развој 

- Изработка на предлог методологија за изработка на плански документи 
- Подготовка на годишни извештаи за имплементација на Акциониот план на 

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 
- Изработка на предлог одлука за критериумите и индикаторите за 

идентификување на подрачја со специфични развојни потреби 
- Изработка на предлог листа на подрачја со специфични развојни потреби 
- Изработка на предлог критериуми за степенот на развиеност на единиците на 

локална самоуправа и регионите 
- Изработка на предлог актот за класификација на единиците на локална 

самоуправа и планските региони на степенот на развиеност 
- Давање стручна помош на Центрите за развој на планските региони при 

подготовка на програмите за развој на планските региони и вршење на други 
активности поврзани со регионалниот развој 

- Информирање на засегнатите страни за видовите и обемот на средствата и за 
инструментите за поттикнување  на регионалниот развој 

- Изготвување на годишна програма за имплементација на активностите за 
регионален развој која ја донесува Владата на Република Македонија 

 
1.2 Одделение за информациски систем за регионален развој 
 

Во одделението за информациски систем за регионален развој се вршат 
работите и задачите кои се однесуваат на:  

 

- Предлог стратегија за воспоставување, развој и одржување на ИКТ системот на 
Бирото во согласност со законодавството на Република Македонија, 
стандардите на Европската унија и општо прифатените меѓународни стандарди 

- Извршување на студиско – аналитички работи во поглед на подготовка на 
функционални спецификации за развој на софтверски апликации, 

- воспоставување на информацискиот систем за регионален развој во соработка 
со Државниот завод за статистика; 

- одржување на информацискиот систем; 
- благовремено ажурирање на податоците за регионален развој. 

 
 

2. СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Член 8 
 

2.1 Одделение за прибирање на проекти  
 

Во одделението за прибирање на проекти се вршат работите и задачите кои се 
однесуваат на: 
 
- подготовка на јавен повик за прибирање на предлог проекти изготвени од 

Центрите за развој на планските региони и единиците на локалната самоурава 
на чија територија се определени подрачја со специфични развојни потреби и 
селата. 



- прием и обработка на предлог проекти и предлагање решенија за нивна 
реализација 

- изготвување на предлог мислења и листи за финансирање на проекти до 
Комисијата за оценка на предлог проекти 

- подготвување на договорите за доделување на средствата за реализација на 
проекти за развој на планските региони, подрачјата со специфични развојни 
потреби и селата 
 

 
2.2 Одделение за мониторинг , следење и евалуација на проекти 

 
Во одделението за мониторинг, следење и евалуација се вршат работите и 
задачите кои се однесуваат на: 
 
- вршење на теренски увиди по одобрени проекти 
- следење на непосредната реализација на одобрените проекти 
- подготовување на Извештаи од терен и подготовка на Извештаи за исплата 
- контрола на наменската употреба на средствата 
- подготовка на годишен извештај за спроведените проекти 
 
 
3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ 

 
3.1 Одделение за стручно административни работи 

  
Член 9 

Во Одделението за стручно административни работи се вршат работите и задачите 
кои се однесуваат на: 

- изработка на документи од општ карактер; 
- следење и обезбедување на правилна примена на законите и подзаконските 

акти од областа на човечките ресурси; 
- подготовка и пишување на предлог-правилник за систематизација на работните 

места во Бирото и предлог-правилник за внатрешна организација на Бирото; 
- подготовка на сите видови на акти сврзани со вработување, распоредување, 

плата, годишни одмори, отсуства, престанок на работниот однос и други права 
од работен однос на административните службеници и другите вработени во 
Бирото 

- спроведување на активности сврзани со системот на оценување на 
административните службеници 

- спроведување на постапка за остварување на правото на слободен пристап до 
информации од јавен карактер со кои располага Бирото за барателите на 
информациите 

- симултан, консекутивен и писмен превод од албански на македонски и обратно; 
- следење, проучување, предлагање и подготвување на акти кои се однесуваат 

на архивското работење на Бирото; 
- архивско работење; 
- прием и испорака на пратки, заведување на целокупната пошта и сите видови 

на документи кои ги издава Бирото, односно пристигнуваат од надвор, 
подредување и архивирање на архивската документација на Бирото, нивно 
чување и сл; 

- одржување на возниот парк на Бирото; 
- административно-технички работи за потребите на директорот, раководителите 

на секторите и раководителите на одделенијата; 
- водење на персонална евиденција за административните службеници и другите 

вработени во Бирото 
- изработка на месечни, периодични и годишни извештаи за работа; 
- изработка на годишен план за работа; 
- учество на семинари и работилници. 
 

3.2 Одделение за јавни набавки  
 



Член 10 

Во Одделението за јавни набавки  се вршат работите и задачите кои се однесуваат на: 
- следење и проучување на законските прописи и други општи акти од областа на 

јавните набавки 
- подготовка и спроведување на постапките за јавни набавки за потребите на 

Бирото; 
- подготовка на годишен план за јавни набавки по видови на стоки, услуги и 

работи 
- спроведување на електронскиот систем за јавни набаки 
- изготвување на рамковни спогодби и договори за реализација на јавните 

набавки; 
 
4. Одделение за внатрешна ревизија 

 
Член 11 

 

Одделението за внатрешна ревизија за својата работа одговара непосредно на 
директорот на Бирото. 
Внатрешната ревизија се спроведува согласно принципите на законитост, 
независност, објективност, компетентност, професионалност, интегритет и 
доверливост. 
Во Одделението за внатрешна ревизија се извршуваат работи и задачи кои се 
однесуваат на: 
- изработка на стратешки и годишни планови за внатрешна ревизија врз основа на 
објективна проценка на ризик како и извршување на поединечни внатрешни ревизии 
согласно усвоените ревизорски планови; 
- Проценка на соодветноста, економичноста, ефективност и ефикасност на системот 
за финансиско управување и контрола за утврдување, проценка и управување со 
ризици од директорот на Бирото во однос на: 
- усогласеност со законите, подзаконските и интерните акти и договори;  
- веродостојноста и сеопфатноста на финасиските и оперативните информации; 
- безбедноста на имотот и инфромациите; 
- извршување на задачите и остварување на целите; 
- давање препораки за подобрување на работењето и работните процедури; 
- мониторинг на спроведувањето на мерките преземени од директорот на Бирото врз 
основа на извршените ревизии. 
  

5. Одделение за финансиски прашања 
 

Член 12 
 

Одделение за финансиски прашања, врши работи во врска со буџетското 
работење во смисла на изготвување, следење и реализација на буџетот, го 
координира процесот за подготвување и изменување и дополнување на буџетот и 
стратешкиот план; го координира процесот на развој, воспоставување, спроведување 
и одржување на финансиското управување и контрола; изготвува план за 
воспоставување на финансиското управување и контрола како и методологија за 
спроведување на планот кои ги одобрува директорот; следење и примена на 
законската регулатива од областа на буџетското работење; давање мислење по 
предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици и предлог актите 
на други субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот; 
подготовка на извештај за реализирани програми, проекти и договори; подготовка на 
извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и 
контрола; вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиско 
управување и контрола; подготовка на Годишниот финансиски извештај од член (47) 
од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола; заштита на средствата и 
обврските чија вредност е евидентирана во билансот на состојба; материјално-
финансиските работи согласно Законот за буџет, Законот за извршување на буџетот, 
Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и другите корисници од 
областа на буџетското, финансиското работење, јавните набавки, Следење и примена 
на законската регулатива од областа на материјално и финансиско работење; 



следење и примена на законската регулатива од областа на јавните набавки, 
подготовка на интерни акти/процедури за јавни набавки, координација на потребите за 
јавни набавки и подготовка на годишен план за јавни набавки, следење на 
извршувањето на годишниот план за јавни набавки, подготовка на решенија/одлуки за 
јавна набавка и договори и барања согласности за јавни набавки, подготовка на 
огласи за јавни набавки и тендерска документација, водење евиденции на јавните 
набавки по видови на постапки и евиденции на другите набавки по видови, 
изготвување договори за јавните набавки, координација, изготвување и следење на 
реализацијата на порачките согласно склучените договори за јавни набавки. Во 
соработка со ангажираниот ревизор, врши работи кои се однесуваат на подобрување 
на работењето на субјектот и на ефективноста на системите за внатрешна контрола 
врз основа на оценување на значајни фактори на ризик,врз основа на анализи 
утврдување и оценување економичност, ефикасност и ефективност во работењето на 
системите за финансиско управување и контрола и давање на препораки за 
подобрување на работењето на Бирото проверка на точноста и комплетноста на 
сметководствената евиденција и финансиските извештаи, утврдување и оценување на 
усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и интерните акти, ја 
спроведува програмата за секоја поединечна ревизија, изготвува нацрт ревизорски 
извештај кој го разгледува и усогласува со одговорните лица во ревидираната 
организациона единица, како и го следи на спроведувањето на преземените мерки врз 
основа на ревизорскиот извештај. 

 
 

НАЧИН НА РАКОВОДЕЊЕ 
Член 13 

Со работата на Бирото самостојно раководи директорот. 
Во случај на негова отсутност или неможност да ја врши својата функција, го 

заменува овластено лице од страна на директорот со сите овластувања и 
одговорности што ќе му ги довери директорот. 

 
Член 14 

Обединување на работата и хоризонтална координација на сите организациски 
единици во Бирото врши директорот. 

 
Член 15 

Со секторот раководи раководител на сектор. 
Во случај на негова спреченост, со секторот раководи еден од раководителите 

на одделенијата од соодветниот сектор. 
Раководителот на секторот во чиј делокруг се работите и задачите е должен да 

го организираат нивното извршување. 
 

Член 16 

Со одделението раководи раководител от на одделението. 
Раководителот на одделението, со редовен увид во квалитетот, обемот и 

редовното извршување на работите и задачите на секој од вработените го следи 
остварувањето на работните задачи во одделенијата. 

 
Член 17 

Ако одделно прашање е во надлежност на повеќе организациски облици, во 
неговото разрешување и во подготвувањето и изработката на материјали по тоа 
прашање учевствува секој од организациски облици, во рамките на својот делокруг. 

Носител на работите во прашањата од став 1 од овој член е организацискиот 
облик во чиј делокруг претежно припаѓа односната материја. 

 
Член 18 

Видови на раководни места во Бирото, наведени во хиерархија, се следните: 
- Директор  

- Раководител на сектор 

- Помошник раководител на сектор 



- Раководител на одделение 

 
НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
 

Член 19 
Вработените во Бирото се должни работите и задачите да ги вршат совесно и 

уредно, во согласност со закон и друг пропис и во границите на добиените упатства за 
работа. 

Вработените во Бирото се должни да се придржуват кон определените рокови 
за извршување на работите и задачите. 

 
Член 20 

Вработените се должни меѓусебно да соработуват во вршењето на работите од 
својот делокруг. 

Видот и степенот на соработка се остварува во зависност од видот и 
карактерот на одделните работи и задачи за чие вршење постои потреба од 
соработка. 

 
Член 21 

Административните службеници во Бирото се должни да ја чуваат деловната и 
службената тајна без оглед на кој начин дознале за неа. 

 
Член 22 

За разгледување на прашања од делокругот на Бирото кои се однесуваат на 
поготвување на закони и други прописи, како и други посложени прашања може да се 
свика колегиум, кој го сочинуваат: директорот и раководителите на секторите. 

Во работата на колегиумот може да учествуват и административните 
службеници кои работаат на прашања и изготвување на материјали што се 
разгледуваат на колегиум. 

Колегиумот го свикува и со него раководи директорот. 
 

Член 23 
За извршување на определени работи и задачи кои бараат заедничка работа 

на административните службеници од две или повеќе организациски единици или 
ангажирање на надворешни лица може да се образуваат постојани или повремени 
комисии, работни групи или други работни тла. 

Решение за формирање на работните тела од став 1од овој член го донесува 
директорот. 

 
Член 24 

За вршење на одделени работи и задачи кои барат посебни истражувања, 
може да се ангажираат соодветни научно-истражувачки и стручни организации или 
истакнати научни и стручни работници. 

 
ПОТПИШУВАЊЕ НА АКТИ НА БИРОТО 
 

Член 25 

Актите на Бирото кои се доставуват до Владата на Република Македонија и 
другите акти кои со закон е овластен да ги изготви, како и актите кои се однесуваат на 
правата, должностите и одговорностите на вработените во Бирото ги потпишува 
директорот. 
 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 26 
Измени и дополнувања на овој Правилник можат да се вршат на начин и 

постапка што е утврдена на неговото донесување. 
 

Член 27 



Со влегување на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
внатрешна организација и работа на Бирото за регионален развој бр. 04-985/3 од 
24.11.2015 година. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето на огласната табла 

во Бирото, а по добиена писмена согласност од страна на Министерството за 
информатичко општество и администрација . 
 
 
 
Број ______________                                                                            Директор 
____________ 2018 година                                                               Ramiz Rexhepi 
Скопје
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