
Име и презиме Работно место Е-маил адреси

Мирјана Јанева Шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Весна Марашевиќ Заменик Шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија vesna.marasevic@primeminister.gov.mk

Стефанија Беламариќ Кабинетски службеник за правни прашања stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk

Катерина Витанова
Кабинетски службеник за стручно-оперативна и логистичка поддршка при спроведување на 

надлежностите на ПВРСМ  и КПВРСМ
katerina.vitanova@primeminister.gov.mk

Тања Чачарова Илиевска Посебен советник за правда tanja.ilievska@primeminister.gov.mk

Дане Талески Посебен советник за надворешни работи dane.taleski@primeminister.gov.mk

Ленче Николовска Посебен советник за земјоделство,шумарство и водостопанство lence.nikolovska@primeminister.gov.mk

Цветанка Ласкова Посебен советник за култура cvetanka.laskova@primeminister.gov.mk

Драган Јованов Посебен советник за животна средина и просторно планирање dragan.jovanov@primeminister.gov.mk

Љупка Цветкова Посебен советник за администрација ljupka.cvetkova@primeminister.gov.mk

Бојан Маричиќ Посебен советник за евроатлански интеграции bojan.marichikj@primeminister.gov.mk

Марјан Забрчанец Посебен советник за односи со јавност marjan.zabrchanec@vlada.gov.mk

Сандра Поповска Посебен советник за труд и социјална политика sandra.popovska@primeminister.gov.mk

Фидан Колев Посебен советник за транспорт и врски fidan.kolev@primeminister.gov.mk

Љубе Бошкоски Посебен советник за странски инвестиции ljube.boskoski@primeminister.gov.mk

Фатмир Битиќи Посебен советник за спроведување на Рамковниот договор fatmir.bitiqi@primeminister.gov.mk

Ѓорги Тасев Посебен советник за млади и спорт gjorgi.tasev@primeminister.gov.mk

Зоран Верушевски Советник за национална безбедност

Леон Бакрачески Советник за комуникација со министерства leon.bakracheski@vlada.gov.mk

Зоран Бојаровски Советник за медиумски реформи zoran.bojarovski@vlada.gov.mk

Илија Жупаноски Советник за дигитални комуникации ilija.zhupanoski@vlada.gov.mk

Сања Богатиновска Советник за истражувања и анализи sanja.bogatinovska@vlada.gov.mk

Весна Коваческа Трпчевска Советник за информативни активности vesna.kovacheska.t@vlada.gov.mk

Иванна Хаџиевска Кошевалиски Советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни и домашни организации ivanna.hadjievska@primeminister.gov.mk

Олимпија Христова-Заевска Советник за меѓународна економија и развој olimpija.zaevska@vlada.gov.mk

Христијан Ѓоргиевски Советник за односи со собранието на Република Северна Македонија и законодавство hristijan.gjorgievski@vlada.gov.mk

Светлана Сиљјаноска Советник за организација на настани svetlana.siljanoska@vlada.gov.mk

Теодор Богоевски Советник за лица со попреченост teodor.bogoevski@primeminister.gov.mk

Лура Положани Советник за соработка со меѓународни организации lura.polozhani@primeminister.gov.mk

Огнен Граорковски Државен советник за човечки ресурси и нивен развој ognen.graorkovski@primeminister.gov.mk

Марија Апостолова Николовска Државен советник за човечки ресурси и нивен развој marija.apostolova@primeminister.gov.mk

Христина Келемен Државен советник за економски прашања hristina.kelemen@primeminister.gov.mk

Зоран Поповиќ Државен советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации zoran.popovic@primeminister.gov.mk

Елизабета Панговска Државен советник за поддршка на инвестиции и промоција на извозот elizabeta.pangovska@primeminister.gov.mk

Димче Лазаревски Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија dimche.lazarevski@primeminister.gov.mk

Драган Маневски Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија dragan.manevski@primeminister.gov.mk

Ивана Тасевска Државен советник за правни прашања ivana.tasevska@primeminister.gov.mk

Дејан Герасимовски Државен советник за правни прашања dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk

Елена Ивановска Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Северна Македонија elena.ivanovska@primeminister.gov.mk

Лидија Крстевска Дојчиновска Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Северна Македонија lidija.dojcinovska@primeminister.gov.mk

Вера Димитриева Помлад соработник за постапување по претставки и предлози vera.dimitrieva@primeminister.gov.mk

Соња Тодороска Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол sonja.todoroska@primeminister.gov.mk

Наталија Пешиќ Аката Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протоко natalija.peshikj@primeminister.gov.mk

Мартина Тевчева Стефанова Помошник раководител на сектор за поддршка на домашна економија martina.tevceva@primeminister.gov.mk

Марија Карапанчева Помошник раководител на сектор за Човечки ресурси и нивен развој marija.karapancheva@primeminister.gov.mk

Мирвет Рамадани Раководител на одделение за односи со јавност mirvet.ramadani@primeminister.gov.mk

Христина Костовска Радинска Раководител на одделение за оперативно техничка поддршка за реализација на проекти hristina.radinska@primeminister.gov.mk
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Марина Ефремовска Раководител на сектор за странски инвестиции marina.efremovska@primeminister.gov.mk

Вања Доневска Раководител на сектор за стручно-административни работи vanja.donevski@primeminister.gov.mk

Виолета Урошевска Самостоен референт - архивар violeta.urosevska@primeminister.gov.mk

Вања Христовска Советник - административен асистент vanja.hristovska@primeminister.gov.mk

Весела Костовска Петковска Советник - административен асистент vesela.kostovska@primeminister.gov.mk

Лазо Трпков Соработник за подготовка на официјални меѓудржавни средби lazo.trpkov@primeminister.gov.mk

Горан Лазов Соработник за постапување по претставки и предлози goran.lazov@primeminister.gov.mk
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