
 

Градоначалник 

Секретар на 
Општина 

 

 

Одделение за нормативно – правни 
работи 

Раководител на одделение за 
нормативно – правни работи 

Соработник за архивско и 
канцелариско работење 

Соработник – администратор за 
одржување на софтеверски и 
хардверски алатки, мрежни 
инфраструкрура и web сервиси 

Самостоен референт за едношалтерско 
работење  

Самостоен референт  за подршка во 
архивско и канцелариско работење 

Самостоен референт за подготовка и 
извршување на работни задачи во врска 
со превенции и справување со кризни 
состојба 

Самостоен референт за упатување на 
граѓаните 

Виш референт – економ во Детско 
одмаралиште Дојран 

Хигиеничарка (3) 

Шеф на возен парк 

Кафекувар (2) 

Курир(2) 

Домаќин 

 

Сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални работи и оттуѓување на 
градежно земјиште 

Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални работи и 
оттуѓување на градежно земјиште 

Помошник раководител на сектор за урбанизам, заштита на животна средина, комунални 
работи и оттуѓување на градежно земјиште 

 

Одделение за внатрешна ревизија 

Раководител на одделение за внатрешна ревизија 

Советник - Внатрешен ревизор  

 

Одделение за поддршка на 
Градоначалникот и Совет 

Раководител на одделение за поддршка 
на Градоначалник и Совет 

Соработник за односи со јавноста и 
информации за граѓаните 

Соработник – оперативен секретар за 
поддршка на Градоначалникот 

Самостоен референт за организациони 
подготовки, достава на материјали за 
седници на Совет 

Возач II 

 

Одделени за администрирање со 
даноци и комунални такси 

Раководител на одделение за 
администрирање со даноци и 
комунални такси 

Советник за даноци 

Виш соработник за правни работи 

Соработник за утврдување на даноци 

Соработник за комунална такса 

Соработник за администрирање на 
даноци 

Соработник -  даночен извршител 

Самостоен референт – доставувач на 
даночни решенија 

 

Одделение за комунални работи  

Раководител на одделение за 
комунални работи  

Виш соработник за комунални 
дејности 

Помлад соработник за правни 
работи 

Самостоен референт за комунални 
дејности со месната самоуправа 

Референт – комунален редар(2) 

 

Одделение за урбанизам и 
заштита на животна средина 

Раководител на одделение за 
урбанизам и заштита на животна 
средина 

Соработник за водење на постапка 
за издавање на изводи од планови, 
одобренија за градење и Е – 
дозволи 

Соработник од заштита од 
загадување на водата, земјиштето и 
заштита на природата (2) 

Помлад соработник за правни 
работи 

Помлад соработник водење на 
постпака за урбанистички планови 

Помлад соработник за заштита на 
животната средина и природа 

 

Одделение за спроведување на 
постапки за отуѓување на 
градежно земјиште, недвижен 
имот и експропријација на 
недвижности 

Раководител на одделение за 
спроведување на постапки за 
отуѓување на градежно земјиште, 
недвижен имот и експропријација 
на недвижности 

Советник за решенија и договори 
за оттуѓување на градежно 
земјиште 

Виш соработник заекспропријација 
и право на службеност 

Соработник - Администратор за 
водење на Регистарот за градежно 
земјиште 

Соработник за градежно земјиште 

 Одделение заобразование, спорт, 
култура, локален економски 
развој, социјална заштита и 
заштита на децата 

Раководител на одделение 
заобразование, спорт, култура, 
локален економски развој, 
социјална заштита и заштита на 
децата  

Советник за прекугранична 
соработка и евроинтеграции 

Соработник за подршка и развој на 
локален економски развој 

Соработник за угостителство, 
туризам и трговија  

Соработник за припрема на 
проекти за локален економски 
развој(2) 

Соработник за образование, 
култура и спорт 

Помлад соработник за социјална 
заштита и заштита на децата 

Сектор за Финасиски прашања 

Раководител на сектор за Финансиски прашања 

 

Одделение за буџетска 
координација,буџетска контрола, 
сметководство и плаќање 

Раководител на одделение за буџетска 
координација,буџетска контрола, 
сметководство и плаќање 

Советник - Одговорен сметководител 

Советник за контрола на финансиски 
документи 

Виш соработник – Ликвидатор 

Соработник за координација и 
извршување на буџетот(2) 

Помлад соработник за ажурирање на 
материјално финансиски работи 

Референт за материјално-финансиско 
работење 

 

 

 

 

 
 

 

Одделение за јавни набавки 

Раководител на одделение за јавни 
набавки 

Советник за водење на постпаки за јавни 
набавки 

Соработник за јавни набавки(2) 

Помлад соработник за подготовка на 
документација за јавни набавки 

Одделение за управување со 
човечки ресурси 

Раководител на одделение за 
управување со човечки ресурси 

Советник за мотивација, 
информативен систем за човечки 
ресурси и пероснална евдиденција 

Соработник за вработување, 
мобилност, оценување, стручно 
оспособување и усовршување 

Одделение за инспекциски 
надзор 

Раководител на одделение за 
инспекциски надзор-Виш 
инспектор 

Советник – Овластен градежен 
инспектор 

Советник – Овластен инспектор за 
животна средина 

Советник – Овластен комунален 
инспектор 

Советник - Овластен даночен 
инспектор 

Советник - Овластен просветен 
инспектор 

Советник - Овластен инспектор за 
угостителство ,туризам и трговија 

 

Територијална противпожарна 
единица 

Командир на територијална 
противпожарна единица 

Заменик командир на 
територијална противпожарна 
единица 

Командир на одделение (5) 

Пожарникар – спасител возач на 
специјално возило(4) 

Пожарникар – спасител(3) 

Хигиеничар 

 

Сектор за нормативно – правни работи, поддршка на Градоначалникот, даноци, 
образование, локален еконономски развој и социјална заштита 

Раководител на сектор за нормативно – правни работи, поддршка на 
Градоначалникот, даноци, образование, локален еконономски развој и социјална 
заштита 

Помошник раководител на сектор за нормативно – правни работи, поддршка на 
Градоначалникот и даноци, образование, локален еконономски развој и социјална 
заштита 

 

 

 


