
1А. 
Јавни набавки

Prokurime publike

3.
Секретар, 
ревизија 
и односи 
со јавност
Sekretari 

dhe revizioni, 
Marrëdhënie 
me Publikun

4. 
Градоначалник

Kryetari 
i komunës

7. 
Финансии

Financa 

5.
ЦУК
QMK

8.
ДЗС

Statistika

6.
Општи работи, ЛЕР 

(угостителство, туризам, трговија) 
и сообраќај

punë të përgjithshme dhe ZHEL 
(hoteleri, turizëm dhe tregti), tra�ku1. 

Совет
Këshilli

1Б.
Меѓународна соработка и НВО
Bashkëpunim ndërkombëtar dhe OJQ

2.
Јавни дејности (култура, спорт, социјала) 

и Образование 
Veprimtari publike (kulturë, sport, çështje sociale) 

dhe Arsim

7А. 
Комунална инспекција - редари

10.
Правни работи и ИТ

Çështje juridike, IT

11.
Комунални работи
Çështje komunale

13.
Сала на совет
Salla e këshillit

15.
1 спрат -  инспекција

      2 спрат - финансии/даноци/правници
Kati i parë – inspektimi

Kati i dytë – �nanca /taksa/ juristë

12.
Уредување (ГУП, урбана опрема) 

и комунално (точни адреси)
rregullimi (PPU, pajisje urbane) 

dhe çështje komunale (adresa të sakta)

9.
Планирање на просторот

Plani�kim i hapësirës 14.
Инспекција, сообраќај 

и животна средина
Inspektimi, tra�ku 
dhe mjedisi jetësor

16.
архива 

и 
даночни 

услуги
arkivi dhe 
shërbimet 

tatimore

Портирница 
shërbimet Janitor

Граѓански инфо Центар 
Info Center Civic

Центар за иновации
на Град Скопје 

Инфо центар за 
енергетска ефикасност

Qendra Info për 
E�çiencë të Energjisë

7.     Сектор за финансиски прашања (Одделение за буџетска координација; Одделение за буџетска контрола; Одделение за 

сметководство и плаќања;)

7А.  Сектор - инспекторат на Градот Скопје  (Одделение за комунални редари)

8.     Државен Завод за Статистика (ДЗС)

9.     Сектор за планирање и уредување на просторот (Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за 

експропријација на недвижности;  Одделение за комерцијални (капитални) објекти; Одделение за техничка документација; 

Одделение за имотно правни работи)

10.   Сектор за правни работи (Одделение за норматива; Одделение за правна заштита) и Сектор за информатички технологии и 

модернизација (Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје; Одделение за географски информационен 

систем (ГИС);Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура)

11.   Сектор за комунални работи (Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на 

урбаните отпадни води; Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и други работи; Одделение за 

комунални работи од областа на  одржување и користење на паркови и зеленило;)

12.   Сектор за планирање и уредување на просторот (Одделение за просторно и урбанистичко планирање; Одделение за 

уредување градежно земјиште;  Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти; ГУП, Одделение за урбана 

опрема) и Сектор за комунални работи (Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти)

 

13.     Сала на Советот на Град Скопје  

14.     Сектор - инспекторат на Градот Скопје (Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите 

надлежности на Градот Скопје) , Сектор Сообраќај, Сектор за заштита на животната средина и природата (Одделение за 

квалитетот на амбиентниот воздух, адаптација и намалување на климатски промени, заштита од бучава и 

нејонизирачко зрачење; Одделение за  заштита на природата; Одделение за заштита и спречување од загадување на 

водата и земјиштето; Одделение за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата)  

15.     1 спрат. Сектор - инспекторат на Градот Скопје (Одделение за комунална инспекција; Одделение за инспекција за 

патен сообраќај и инспекција за патишта; Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и 

други такси; Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје)

            2 спрат. Сектор за финансиски прашања (Одделение за утврдување и наплата на данок на промет, наследство и 

подарок;  Одделение за утврдување и наплата на данок на имот; Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и 

други надоместоци; Одделение за присилна наплата, прием, издавање, заверка на документи за даноци, такси и други 

надоместоци.           

16.     Архива и Даночна архива 

М А П А

1.       Сектор за поддршка на Советот на Град Скопје

1А.    Сектор за општи работи (Одделение за јавни набавки);

1Б.    Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации (Одделение за меѓународна 

соработка; Одделение за соработка и поддршка на здруженија и фондации; Одделение за европска интеграција)

2.      Сектор јавни дејности (Одделение за спорт;Одделение за култура; Одделение за социјална, детска и здравствена заштита) и Сектор 

за образование (Одделение за образование; Одделение за поддршка на процесите во образованието)

3.      Секретар на Град Скопје, Сектор за поддршка на градоначалникот (Одделение за односи со јавноста и информации за 

граѓаните) и Сектор за внатрешна ревизија (Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје; Одделение за 

внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје; Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи 

основани од Град Скопје)

4.      Градоначалник и Сектор за поддршка на градоначалникот (Одделение за координација на активностите на градоначалникот)

5.      Центар за управување со кризи (ЦУК)

6.      Сектор за општи работи (Одделение за стручни и стручно-административни работи; Одделение за преведување и 

лекторирање; Одделение за помошни работи) и Сектор за локален економски развој (Одделение за планирање на локалниот 

економски развој; Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија; Одделение за туризам; Одделение за Eнергетика, енергетска 

ефикасност и обновливи извори на енергија), Одделение за управување со човечки ресурси и  Сектор за сообраќај (Одделение за 

планирање и развој на сообраќајот; Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај; 

Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот; Одделение за јавен превоз - мониторинг и контрола)

Влез
Вие сте овде


