
 
 
 

ПРЕГЛЕД 
Организациона поставеност во Општина Чучер-Сандево 

 
 
 

I ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 
 
1. Раководител на Одделение за нормативно-правни и општи работи (1 

извршител). 
2. Советник за нормативно-правни работи и човечки ресурси (1 извршител) 
3. Помлад соработник за јавни набавки (1 извршител)                                                                                             
4. Помлад соработник за управување со човечки ресурси (1 извршител) 
5. Самостоен референт за архивско и канцелариско работење (1 

извршител) 
6. Возач (1 извршител) 
7. Работник за одржување на објекти (зеленило) (1 извршител) 
8. Кафе-кувар (1 извршител) 
9. Умножувач (2 извршитела) 
10.   Хигиеничар (1 извршител) 
       
 
II ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ 
 
11.  Раководител на Одделение за јавни дејности (1 извршител) 
12.  Советник за здравствена и социјална заштита (1 извршител) 
13. Виш соработник за здруженија и фондации (1 извршител) 
14. Соработник за невладини организации (1 извршител) 
15. Помлад соработник за невладини организации (1 извршител) 

 
 

III ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 
16. Раководител на одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита 

на животната средина и локален економски развој (1 извршител) 



 
17. Виш соработник за подготовка на документација за комунални работи 

(1 извршител)  
18. Помлад соработник за водење на постапка за издавање на одобренија 

за градење (1 извршител) 
19. Помлад соработник за подготовка на документација за комунални 

работи (1 извршител) 
 

IV ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 
 
20. Раководител на Одделение за финансиски прашања (1 извршител) 
21. Советник одговорен сметководител (1 извршител) 
22. Виш соработник за материјално-финансиско работење (1 извршител) 
23. Самостоен референт администратор на данок на наследство и подарок и 

данок на промет на недвижности (1 извршител) 
24. Самостоен референт за данок на имот и комунални такси (1 извршител) 
 

V ОДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ 
 
25.Раководител на Одделение за инспекциски надзор -Виш инспектор (1 
извршител) 
26. Советник овластен инспектор -градежен инспектор (1 извршител) 
27. Советник овластен инспектор за животна средина и комунални 
работи (1 извршител) 
28. Општински комунален инспектор (1 извршител) 
29. Самостоен референт комунален редар (1 извршител) 
30. Помлад референт за административно-техничка подршка (1 
извршител) 
 
VI ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 
31. Раководител на Одделение за внатрешна ревизија (1 извршител) 
32.Советник внатрешен ревизор (1 извршител) 
 

 
 
 

 

 



 

  


