
Организациона единица Презиме Име Назив за позицијата

Сектор за урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина

Карајанова Станка
Раководител на Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита 
на животната средина

Одделение за урбанизам, архитектура, градежништво и 

заштита на животната средина 

Чугунцалиева Ана
Раководител на одделение за урбанизам, архитектура, 
градежништво и заштита на животната средина

Баламовска 
Илиева

Ивана Советник за издавање  документи за градба

Томчева Ирена Советник за планирање  на просторот

Ристов Благој Виш соработник за планирање на просторот

Јанкулов Илија Администратор на е-кат шалтер

Одделение за комунални работи и локални патишта

Паласкарова Сузана Советник за уредување на градежно земјиште, патишта и улици

Ѓоргиев Благој Советник за уредување на комунална инфраструктура

Цуклева 
Анастасова

Јованка Помлад соработник за локален сообраќај и патишта

Ќурчиева Викторија Советник за комунални работи

Одделение за располагање со државно градежно 

земјиште

Митрова Благица
Раководител на одделение за располагање со државно градежно 
земјиште

Колев Елена Советник за урбанизам и заштита на животната средина



Ивановиќ Жарко Самостоен референт за геодетски раготи (геометар)

Аџиниколов Ристо
Помлад соработник за изготвување решенија и договори за 
отуѓување на државно градежно земјиште

Сектор за правни, административни и општи 

работи и поддршка на Градоначалник

Одделение за стручно-административни и општи 

работи

Ристова Ката
Раководител на одделение за стручно-административни и општи 
работи

Јанчев Петар Советник за информатичка технологија

Смилков Блашко
Виш соработник за одржување на информатичкиот систем и WEB 
администратор

Динев Ристо Самостоен референт за општи и технички работи

Дрланова Рајна Виш референт во општински центар за услуги

Лазаров Ристо Виш референт во општински центар за услуги

Урдинова Ленче Стенограф

Пајдакова Васка Архивар

Бејкова Елизабета Технички секретар за потребите на општинската администрација

Чурлинов Васил Доставувач

Ѓурова Ѓоргина Хигиеничар

Одделение за правни работи

Дојчинов Митко Раководител на одделение за правни работи

Картов Благој Соработник за техничка припрема на седници на Совет

Одделение за поддршка на Градоначалникот

Гребенаков Ѓорге Раководител на одделение за поддршка на Градоначалникот



Јанкуловски Томе Советник за протоколарни работи, систем 48 и заштита и спасување

Ичева Јасминка Технички секретар на Градоначалникот

Пеовска Александра
Помлад соработник за координација на активностите на 
Градоначалникот

Кралев Илија Самостоен референт за односи со јавноста

Сектор за финансиски прашања

Одделение за финансиски прашања

Кичукова Лилјана Раководител на одделение за финансиски прашања

Алчинова Марија Одговорен сметководител

Итев Јани Виш соработник за јавни набавки

Динов Бошко Благајник

Тошев Тодор Економ на основни средства, потрошен материјал и инвентар

Одделение за локални даноци и такси

Чавдаров Петранка Раководител на одделение за локални даноци и такси

Ликимова Убавка
Самостоен референт за администрирање и утврдување  на данок на 
наследство, подарок и промет на недвижности

Геленчев Игор Проценувач на недвижен имот

Николов Тони
Соработник за администрирање, утврдување и присилна наплата на 
комунални такси

Карагонова Александра
Советник за администрирање, утврдување и присилна наплата на 
данокот на имот

Сектор за јавни дејности и локален еконоски 

развој

Одделение за образование

Ризова Катерина Раководител на одделение  за образование



Семенакова Александра
Советник за административни работи и  евиденција на објекти на 
јавни институции

Арџанлиева Билјана Советник за развој на образованието

Марковска Љубица
Помлад референт за обработка на податоци и водење на регистар 
на образовни институции

Одделение за социјална, здравствена, детска и други 

заштити, култура и спорт

Карајанова Љубица
Раководител на одделение за социјална, здравствена, детска и 
други заштити, култура и спорт

Јанчев Петар Помлад соработник за соработка со корисници на јавни услуги

Карајанова 
Аризанова

Катарина Виш соработник за култура и спорт

Апостолова Кристина
Виш референт за соработка со здруженија на граѓани од областа на 
културата и спортот и невладините организации

Ангелов Ристо
Референт за социјална, здравствена и детска заштита, култура и 
спорт

Одделение за локален економски развој и 

прекугранична соработка

Попова Елена Соработник за изработка на проекти

Попова Весна Виш соработник за угостителство, туризам и занаетчиство

Јованова Драгица
Помлад соработник за изработка на проекти од областа на локален 
економски развој

Аџигогова Милица
Виш соработник за следење и подршка на локалниот економски 
развој

Одделение за инспекциски работи - Инспекторат

Апостолов Димитар Раководител на одделение за инспекциски работи

Гелебешова Мирјана Овластен инспектор за патишта и патен сообраќај

Кречев Мито Овластен инспектор за животна средина

Танева-Картова Лидија Овластен градежен инспектор

Дичев Слободан Овластен градежен инспектор



Ристова Ана Комунален инспектор

Николов Ѓорге Комунален редар

Шпиров Васил Комунален редар

Одделение за управување со човечки ресурси

Хаџикојчева Весна Советник за управување и координирање со човечките ресурси

Територијална противпожарна единица

Ризов Игор Командир на Tериторијална противпожарна единица

Танев Васил Командир на одделение

Делев Драги Командир на одделение

Дуганов Харалампи Командир на одделение

Стојков Ристо Командир на одделение

Тодов Васко Командир на одделение

Делев Зоран Командир на одделение

Калинов Кире Пожарникар спасител

Дебников Кире Пожарникар спасител

Караѓорѓев Иван Пожарникар спасител

Милошев Лазар Пожарникар спасител

Бојев Ѓорги Пожарникар спасител

Ристов Ѓорѓи Пожарникар спасител

Картов Ристо Пожарникар спасител - извршител



Коев Атанас Пожарникар спасител - извршител

Олумчев Страшко Пожарникар спасител - електричар

Спасов Ангел Пожарникар спасител - електричар

Пајдаков Александар Пожарникар спасител - електричар

Јованов Дејан Пожарникар спасител - возач

Ѓоргиев Димитар Пожарникар спасител - возач

Митков Горан Пожарникар спасител - возач

Аџиниколов Тони Пожарникар спасител - возач

Мижоров Томе Пожарникар спасител - возач


