
НЕТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЕЛС ВАСИЛЕВО 
 
 
ГРАДОНАЧАЛНИК 54 425 

 
 
ВРАБОТЕНИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
Одделение за нормативно-правни работи,општи работи и управување со човечки 
ресурси 
Назив на работно место   

Нето плата  
Советник за односи со јавноста и контакти со месните заедници  29 777 
Советник за план и анализа на обуки   28 750 
Самостоен референт за административни работи 21 594 
Самостоен референт за административни работи во Центарот за услуги 
на граѓаните 

20 762 

Виш референт за прием и дистрибуција на документи и информации во 
Центарот за услуги на  граѓаните 

19 997 

Референт за прием и упатување на граѓани/странки 19 538 
Возач на градоначалникот 18 855 
Одржувач на хигиена 18 771 
 
Раководител на одд.за финансиски прашања 34 141 
Виш соработник за финансиски работи и утврдување  на приоходи 26 742 
Виш соработник за финансиска контрола и финансиско управување 25 311 
Соработник за финансиски работи 25 074 
Одделение за комунални работи,уредување на градежно земјиште и локален 
економски развој 
Раководител на одд. за комунални работи, уредување на градежмо 
земјиште и ЛЕР 

35 017 

Самостоен референт за ЛЕР 20 912 
Виш референт - комунален редар    20 352 
Самостоен референт за дистрибуција на акти 19 295 
Самостоен референт за заштита на животната средина 19 295 
Одделение за утврдување и наплата на даноци,такси и други надоместоци 
Помлад соработник за евидентирање и идентификација на даночни 
обврзници 

24 959 

Самостоен референт за водење даночна евиденција 20 912 
Самостоен референт за евединеција на наплата на даноци и такси   20 183 
Референт за евидентирање на даноци и такси 19 451 

 
 
 
 
 



ВРАБОТЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ СО ПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ  
(со Договор)    
Одделение за нормативно-правни работи,општи работи и управување со човечки 
ресурси 
Помлад референт-технички секретар 18 000 
Виш референт за прием и дистрибуција на документи и информации во 
Центарот за услуги на граѓаните 

19 000 

Одделение за комунални работи,уредување на градежно земјиште и локален 
економски развој 
Виш соработник за урбанизам 23 000 
Одд.за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци 
Советник за утврдување и наплата на даноци и такси 26 000 

 
 
ВРАБОТЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ СО СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ  
(со Договор) 
Одд.за комунални работи, уредување на градежно земјиште и ЛЕР 
Соработник за просторно планирање и урбанизам 20 000 
Виш соработник за урбанизам 20 000 
Одд.за утврдување и наплата и такси и други надоместоци 
Советник за утврдување на даноци и такси и други надоместоци 30 000 

 


