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Северна Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
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генералниот секретар на Владата на Република
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генералниот секретар на Владата на Република

логистичка поддршка на министер без ресор
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ВИОЛЕТА

Emilija.Lazarevska@gs.gov.mk

Viktor.Trajceski@gs.gov.mk

Gorgi.Milosevski@gs.gov.mk

Dzejlan.Iseni@gs.gov.mk

Violeta.Dimitrovska@gs.gov.mk

Одделение за стручно-оперативна и
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седниците на Владата и работните тела на Владата
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Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
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логистичка поддршка на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој
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човечки ресурси и одржлив развој
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логистичка поддршка на Комисијата за
политички систем
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
политички систем
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
политички систем
Одделение за стручно-оперативна и

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

логистичка поддршка на Комисијата за

седниците на Владата и работните тела на Владата

економски систем и тековна економска
политика
Одделение за стручно-оперативна и

советник

КУКОСКИ ЉУБОМИР
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Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

логистичка поддршка на Комисијата за

седниците на Владата и работните тела на Владата

економски систем и тековна економска
политика
Одделение за стручно-оперативна и

самостоен референт

раководител на
одделение
советник

МИЛОШЕВСКА
БИЛЈАНА

СТОЈАНОВСКА АНА
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Marija.Arsova@gs.gov.mk

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

логистичка поддршка на Комисијата за

седниците на Владата и работните тела на Владата

економски систем и тековна економска

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата
Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата

политика
Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари

виш соработник

виш соработник

ДИМОСКА ВЕСНА

ВЕЛКОВСКА ЈАСМИНА

Vesna.Dimoska@gs.gov.mk

Jasmina.Velkovska@gs.gov.mk

ДАВИТКОВСКА помлад соработник

СПАСОВСКА

Aleksandra.Davitkovska@gs.gov.mk

АЛЕКСАНДРА
помлад соработник

самостоен референт
раководител на
одделение
советник

соработник

НИКОЛОВ ХРИСТИЈАН

МИХАЈЛОВСКИ ВИКТОР

ПАСКОВ НИКОЛА
КОРОВЕШОВСКИ
ФИЛИП
ЛАЗАРЕВСКИ
ВЛАДИМИР
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Viktor.Mihajlovski@gs.gov.mk

Nikola.Paskov@gs.gov.mk
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Vladimir.Lazarevski@gs.gov.mk

помлад соработник

ПЕТРОВСКА МАРИЈА

Marija.Petrovska@gs.gov.mk

помлад референт

ИСМАИЛ СУАДА

Suada.Ismail@gs.gov.mk

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата
Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата
Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата
Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата
Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата

Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
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логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Одделение за записници, заклучоци и други

седниците на Владата и работните тела на Владата

акти на Владата

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Одделение за записници, заклучоци и други

седниците на Владата и работните тела на Владата

акти на Владата

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Одделение за записници, заклучоци и други

седниците на Владата и работните тела на Владата

акти на Владата

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Одделение за записници, заклучоци и други

седниците на Владата и работните тела на Владата

акти на Владата

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Одделение за записници, заклучоци и други

седниците на Владата и работните тела на Владата

акти на Владата
Одделение за соработка со Собранието на

раководител на
одделение

БРЊАРЧЕВСКИ ЗОРАН

Zoran.Brnjarcevski@gs.gov.mk

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со

Република Северна Македонија и

седниците на Владата и работните тела на Владата

Претседателот на Република Северна
Македонија
Одделение за соработка со Собранието на

советник

ПЕТКОВСКИ ЉУПЧО

Ljupcho.Petkovski@gs.gov.mk

СЕРАФИМОВСКА

Olivera.Dimitrieva@gs.gov.mk

ОЛИВЕРА
раководител на

ЈАНЕВСКА КАТЕРИНА

Katerina.Janevska@gs.gov.mk

помлад соработник

БОГОЕВСКА МАЈА

Maja.Bogoevska@gs.gov.mk

помлад соработник

НИЧОТА АЛЕКСАНДРА

Aleksandra.Nichota@gs.gov.mk

одделение

самостоен референт
самостоен референт

КОСТАДИНОВА
МАКЕДОНКА
ПОПОВСКА ТАЊА

Република Северна Македонија и
Претседателот на Република Северна
Македонија

ДИМИТРИЕВАраководител на сектор

Сектор за нормативно-правни работи поврзани со
седниците на Владата и работните тела на Владата

Makedonka.Kostadinova@gs.gov.mk
Tanja.Popovska@gs.gov.mk

Сектор за организациони работи, прием и достава
на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка

владина постапка

самостоен референт

САЛКОВИЌ МЕЈРЕМА

самостоен референт

ЗЕРДЕСКА САШКА

помлад референт

ЃОРЃИЕВСКА МИТРЕВСКА ИВОНА

Saska.Zerdeska@gs.gov.mk
Ivona.Gjorgjievska@gs.gov.mk

помлад референт

ЧЕКАЛОВИЌ НИКОЛА

Nikola.Cekalovik@gs.gov.mk

помлад референт

КАЛОШЕВ СТЕФАН

Stefan.Kaloshev@gs.gov.mk

виш соработник

КМЕТОВСКИ ВЛАТКО

Vlatko.Kmetovski@gs.gov.mk

помлад соработник
помлад соработник

ДАВИТКОВСКА
ДАНИЕЛА
СТАНОЈКОВСКИ
ДАЛИБОР

Daniela.Davitkovska@gs.gov.mk
Dalibor.Stanojkovski@gs.gov.mk

Сектор за организациони работи, прием и достава

Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за прием на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за достава на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за достава на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за достава на материјали во

на материјали во владина постапка
Сектор за организациони работи, прием и достава

владина постапка
Одделение за достава на материјали во

на материјали во владина постапка

владина постапка

самостоен референт

МИШЕВСКА ХРИСТИНА

Hristina.Kostadinova@gs.gov.mk

раководител на сектор

МИЛКОВ ЗОРАН

Zoran.Milkov@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

помошник раководител

МЕЃЕДОВИЌ-АБАЗ

на сектор

АЈСЕЛА

Ajsela.Megedovic@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

раководител на

РАЈЧИНОСКИ

одделение

СВЕТОМИР

Svetomir.Rajcinoski@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

советник

ЛАМОВСКА СЕНАДА

Senada.Lamovska@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

соработник

КАДРИУ ЕРВИНА

Ervina.Kadriu@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

помлад соработник

НЕГРИЕСКА ЕМИЛИЈА

Emilija.Vancevska@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

БАЈРАМ АДЕМ

Adem.Bayram@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

раководител на
одделение
виш соработник

Одделение за стратешко планирање и
следење
Одделение за стратешко планирање и
следење
Одделение за стратешко планирање и
следење
Одделение за стратешко планирање и
следење
Одделение за подготовка и следење на
спроведувањето на Годишната програма за
работа на Владата
Одделение за подготовка и следење на

ЈОВАНОВСКА БИЛЈАНА

Biljana.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

спроведувањето на Годишната програма за
работа на Владата

раководител на сектор
помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор

НИКОДИЈЕВИЌ-

Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

ТАСЕВСКА ВЕСНА

Vesna.Vasileva@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

ПЕТРЕСКИ ЈОВАН

Jovan.Petreski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

САВОВСКА САЊА

Sanja.Savovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

НАСТЕВСКИ ДАРКО

Darko.Nastevski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

ФИЛИПОВСКА СУЗАНА

Oдделение за следење и квалитетно
советник

спроведување на ИСО стандардите и
заедничката рамка за проценка (ЦАФ)

Одделение за соработка со невладини

советник

ЦОПА ИРЕНА

Irena.Copa@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

виш соработник

ЛЕЦАЈ ЉАВДИЈЕ

Lavdie.Lecaj@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

помлад соработник

ВИДОЕВСКА ЗАГОРКА

Zagorka.Todorovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Daniela.Simonovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Elpida.Petkovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Boris.Petrovski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Suzana.Kostoska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

помлад соработник
помлад соработник

СИМОНОВСКА
ДАНИЕЛА
САМАРЏИОСКА
ЕЛПИДА

организации
Одделение за соработка со невладини
организации
Одделение за соработка со невладини
организации
Одделение за соработка со невладини
организации
Одделение за соработка со невладини
организации
Одделение за соработка со невладини

самостоен референт

ПЕТРОВСКИ БОРИС

раководител на

КОСТОСКА-ГАЦЕВСКА

одделение

СУЗАНА

советник

КОЛЕВСКА ДРАГАНА

Dragana.Mitevska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

советник

ДЕСПОТОВСКА МИА

Mia.Despotovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

виш соработник

БЕРАТ ДАВИД

David.Berat@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

виш соработник

ПЕЕВА ЈЕЛЕНА

Jelena.Kostovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

ДУПКАРОВСКИ СЛАВЧЕ

Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

НЕШОВСКА СНЕЖАНА

Snezana.Nesovska.gs@gov.mk

Сектор за човечки ресурси

Svetlana.Dimitrovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
раководител на

ДИМИТРОВСКА

одделение

СВЕТЛАНА

советник

ГАЦОВА НЕДА

Neda.Gacova@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

помлад соработник

СТОЈАНОВСКИ НАДИЦА

Nadica.Stojanovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

помлад соработник

СЕЛМАНИ ЏЕЈЛАН

Dejlan.Selmani@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

самостоен референт

ЈОВАНОВСКА ВЕРИЦА

Verica.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

РИСТОВСКИ ОГНЕН

Ognen.Ristovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

ДИМЕСКА НАТАША

Natasha.Dimeska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

Simona.Velkovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

Aleksandra.Kitanovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

Nadica.Apostolovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

раководител на
одделение
соработник
помлад соработник
самостоен референт

ВЕЛКОВСКАВАСИЛЕВСКА СИМОНА
КИТАНОВСКА
АЛЕКСАНДРА

раководител на

АПОСТОЛОВСКА

одделение

НАДИЦА

организации

Одделение за управување со човечки
ресурси
Одделение за управување со човечки
ресурси
Одделение за управување со човечки
ресурси
Одделение за управување со човечки
ресурси
Одделение за управување со човечки
ресурси
Одделение за оценување и стручно
оспособување
Одделение за оценување и стручно
оспособување
Одделение за оценување и стручно
оспособување
Одделение за оценување и стручно
оспособување
Oдделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Kомисијата за
именување

помлад соработник

советник

ТРАЈКОВСКА
МАКЕДОНКА

ЈОРДАНОСКА СЛАВИЦА

Oдделение за стручно-оперативна и
Makedonka.Trajkovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

логистичка поддршка на Kомисијата за
именување
Одделение за координација и подготовка на

Slavica.Jordanoska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола на финансиската
документација и следeње на реализација на
буџетот
Одделение за координација и подготовка на

советник

СТАМЕНКОВСКИ ИВАНА

Ivana.Dievska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола на финансиската
документација и следeње на реализација на
буџетот
Одделение за координација и подготовка на

виш соработник

БЕТИНСКА СИНАДИНОВСКА САЊА

SanjaB.Sinadinovska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола на финансиската
документација и следeње на реализација на

советник

МУРТЕЗАНИ РИЈАТ

Rijat.Murtezani@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџетот
Одделение за сметководство и плаќања

самостоен референт

ПЕТКОВА ЉУПКА

LjupkaPetkova@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

Одделение за сметководство и плаќања

помошник раководител

КИПРОВСКА-КОСТИЌ

на сектор

ОЛИВЕРА

Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk

Сектор за јавни набавки

Svetlana.Krstevska@gs.gov.mk

Сектор за јавни набавки

Stojanco.Radicevski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

СТОЈАНОВИЌ ЗОРИЦА

Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

БОБОЛИНСКИ ГОЦЕ

Goce.Bobolinski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

ЧАВДАРЕВСКИ ФИЛИП

Filip.Cavdarevski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

советник

АЛЕКСОВСКА ДРАГАНА

Dragana.Spaseva@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

советник

МОЈСОСКА БИСЕРА

Bisera.Mojsoska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

соработник

ЗАРКОВСКА ЕЛЕНА

Elena.Zarkovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

помлад соработник

ТОЗИЕВСКА СИМОНА

Simona.Kruntovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

виш соработник

НИКОЛОВ ДАНИЕЛ

Daniel.Nikolov@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

помлад соработник

АМЕТИ ДРИТОН

Driton.Ameti@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Tanja.Stamenova@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

советник

ЛАЗЕВСКА- КРСТЕВСКА
СВЕТЛАНА

помошник раководител

РАДИЧЕВСКИ

на сектор

СТОЈАНЧО

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение

помлад соработник

СТАМЕНОВА ДРАКУЛОВСКА ТАЊА

самостоен референт

ЈОВЧЕВА МАКЕДОНКА

Makedonka.Jovceva@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

помлад референт

ЈОВАНОВСКА ЉУПКА

Ljupka.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за спроведување постапки за
јавни набавки

Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен карактер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен карактер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен карактер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен карактер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен карактер

советник

ПАЧОВСКА ГАБРИЕЛА

Gabriela.Pacovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за посебни комисии

соработник

СРБИНОВСКА ЈАГОДА

помлад соработник

ПЕЧЕВСКА СОФИЈА

Jagoda.Jovanova@gs.gov.mk
Sofija.Pechevska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи
Сектор за правни работи

Одделение за посебни комисии
Одделение за посебни комисии

помлад соработник

ЦЕКОВ ДИМИТАР

Dimitar.Cekov@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за посебни комисии

самостоен референт

ЈОНУЗОВСКА ФИДАЈЕТ

Fidajet.Jonuzovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за посебни комисии

раководител на сектор

СТОЈЧЕВА ИВОНА

Ivona.Lazarova@gs.gov.mk

ЛАКОРДОВА ДЕБОРА

Debora.Lakardova@gs.gov.mk

ТОДОРОВА СЛАВИЦА

Slavica.Todorova@gs.gov.mk

советник

СТЕФАНОВСКИ САШО

Saso.Stefanoski@gs.gov.mk

помлад соработник

ПЛЕУРАТ АЈАЗИ

Pleurat.Ajazi@gs.gov.mk

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор

помошник раководител

Сектор за координација со проекти и други стручни
работи
Сектор за координација со проекти и други стручни
работи
Сектор за координација со проекти и други стручни
работи
Сектор за координација со проекти и други стручни

Одделение за стручна подготовка и

работи

координација на проекти
Одделение за други стручни работи од

Сектор за координација со проекти и други стручни
работи

делокругот на работа на Генералниот
секретаријат

АТАНАСОВ ВЛАТКО

Vlatko.Atanasov@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

САМАРЏИОСКИ КИРИЛ

Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

МАРКОСКИ ГОРАН

Goran.Markoski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

советник

СЕРАФИМОВСКИ ГОЦЕ

Goce.Serafimovski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

помлад соработник

НЕЗИРОВСКА СЕВГИ

Sevgi.Nezirovska@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

советник

СТОИЛОВСКА БИЉАНА

Biljana.Stoilovska@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

Одделение за веб и мултимедија

виш соработник
помлад референт

АЛЕКСАНДАР ПАНЧЕ
РАКИП ЏЕВАТ

Panche.Aleksandar@gs.gov.mk
Dzevat.Rakip@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија
Сектор за информатичка технологија

Одделение за веб и мултимедија
Одделение за веб и мултимедија

раководител на сектор

СТЕФАНОСКИ ОЛИВЕР

Oliver.Stefanoski@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

КОЧОВСКА СОЊА

Sonja.Kocovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

МАШОВИЌ АЛМИР

Almir.Masovic@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

Vladimir.Petrovski@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

на сектор
помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор

помошник раководител
на сектор
советник
помлад соработник

ПЕТРОВСКИ
ВЛАДИМИР

самостоен референт

НИКОЛОВСКИ ЃОКО

Gjoko.Nikolovski@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

самостоен референт

ТРАЈКОСКА ИВАНА

ivana.trajkoska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

Zvezdana.Petrovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

виш референт

ЛАЗАРЕВСКА
ЗВЕЗДАНА

Одделение за организација, планирање,
проектирање и развој
Одделение за информатичка
инфраструктура и експлоатација

Одделение за канцелариско и архивско
работење
Одделение за канцелариско и архивско
работење
Одделение за канцелариско и архивско
работење
Одделение за канцелариско и архивско
работење
Одделение за канцелариско и архивско
работење

помлад референт

ФЕТА КЕРТИС

Kertis.Feta@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

соработник

КАСТРАТОВИЌ ЛИДИЈА

Lidija.Kastratovic@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

помлад соработник

КОСТОВСКА НИНА

Nina.Kostovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

Stefanija.Madzoska@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

помошник раководител
на сектор
раководител на

Одделение за канцелариско и архивско
работење
Oдделение за библиотекарско работење и
публикации
Oдделение за библиотекарско работење и
публикации

МАЏОСКА БАЛУКОВСКА
СТЕФАНИЈА

одделение
советник

БОБИНСКА РАДИЦА

Radica.Bobinska@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

ЈОВАНОВА ЕМИЛИЈА

Emilija.Jovanova@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за преведување

помлад соработник

МЕХМЕТИ МАВИЕ

Mavie.Mehmeti@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за преведување

ПЕРКОВСКА БИЛЈАНА

Biljana.Perkovska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

ЈОВАНОВА МОНИКА

Monika.Jovanova@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

МАТЕСКА РЕНАТА

Renata.Mateska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение
советник

Одделение за преведување

Одделение за односи со медиумите,
координација и организација на
информативните активности
Одделение за односи со медиумите,
ЌУКА СНЕЖАНА

Snezana.Кjuka@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

координација и организација на
информативните активности
Одделение за односи со медиумите,

помлад соработник

БАКИУ ФАРИЈА

farija.bakiu@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

координација и организација на
информативните активности
Одделение за односи со медиумите,

референт
раководител на
одделение
советник
советник

ЗАФИРОВА ГОРДАНА

Gordana.Zafirova@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

ГЕОРГИЕВ АТАНАС

atanas.georgiev@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

АДЕМИ РЕЗАРТА

rezarta.ademi@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

veronika.m.leova@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

МАРОСКА - ЛЕОВА
ВЕРОНИКА

виш соработник

МИХАЈЛОВСКИ ПЕТРЕ

Petre.Mihajlovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

виш соработник

ЧАБУЛЕВ ТАШЈАН

Tasjan.Cabulev@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

Marija.Mihajloska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

помлад соработник

МИХАЈЛОСКА ЈАНКУЛОВСКА МАРИЈА

советник

МИТРОВСКИ КОСТА

Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

советник

ПРОДИЌ ЈОВАН

Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

помлад соработник

КАСУМ СЕЛМА

Selma.Kasum@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

советник

ЈАКИМОВСКИ ДАНИЕЛ

Daniel.Jakimovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

координација и организација на
информативните активности
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за медиумско следење, анализа и
истражување
Oдделение за интернет комуникација и
комуникација со странски медиуми
Oдделение за интернет комуникација и
комуникација со странски медиуми
Oдделение за интернет комуникација и
комуникација со странски медиуми
Одделение за информативно-промотивна
дејност

Одделение за информативно-промотивна

самостоен референт

ЧУНИХИН ДАМЈАН

damjan.chunihin@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

самостоен референт

АНГЕЛОВСКИ АНГЕЛ

angel.angelovski@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

самостоен референт

СЕЛМАНИ АДРИЈАНА

adrijana.selmani@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

самостоен референт

АЛЕКСОВСКИ САШКО

sashko.aleksovski@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

помошник раководител

КАМБЕРИ-ТАИПИ

на сектор

БЉЕРТА

Blerta.Kamberi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

АЛЖУРОСКА ИВАНА

Ivana.Alzuroska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

ЏИГАЛ СЕИДА

Seida.Dzigal@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

ЉИМАНИ РАИМ

Raim.limani@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

советник

РУСТЕМИ ВЕБИ

Vebi.Rustemi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

советник

ДРИТЕРОН ИМЕРИ

Driteron.Imeri@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

соработник

ЈОВЧЕСКА СЛАВИЦА

slavica.jovcheska@vlada.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

ЗАФИРКОВСКА ИВАНА

Ivana.Zafirkovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

ВЕЛЕВСКИ БОЈАН

Bojan.Velevski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

СТЕФАНОВИЌ СОЊА

Sonja.Stefanovic@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

МИФТАРИ АФФАН

Affan.Miftari@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

БЕБА ЕННУР

Ennur.Beba@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

МЕМЕТИ МЕСУТ

Mesut.Memeti@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

ЛИМАНОВ БИЛЕНТ

Bilent.Limanov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

БЕЌИРИ АРЗУ

Arzu.Bekiri@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

БАЈРАМИ ЗЕЌИРИЈА

Zekiriya.Bayrami@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

ХАСИПИ МИРСАДА

Mirsada.Hasipi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад референт

ИЉАЗ АРМАНДО

Armando.Iljaz@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

помлад соработник

ЧАЈЉАНСКИ ФЕТИЈЕ

Fetije.Cajlanski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

БОЖИНОВСКИ ИГОР

Igor.Bozinovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор

дејност
Одделение за информативно-промотивна
дејност
Одделение за информативно-промотивна
дејност
Одделение за информативно-промотивна
дејност

Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи

помлад соработник

КОСТАДИНОВАЧАГОРСКИ ВЕСНА

Vesna.Kostadinova@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

ВЕЛЈАНОВСКИ ВЛАДО

Vlado.Veljanovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

МЕХМЕДИ МЕМЕД

Memed.Mehmedi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

ЕМИНОВ ХУСЕИН

Husein.Eminov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

ЈУСУФОСКИ ОМЕР

Omer.Jusufoski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

САЛИУ КАШМИР

Kashmir.Saliu@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

самостоен референт

ХАСАН ЕДИС

Edis.Hasan@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

ЈАЈА ХАНИФЕ

Hanife.Jaja@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

МЕМЕДОВСКА АЛМА

Alma.Memedovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

ЕТЕМИ СЕМРА

Semra.Etemi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

ЏЕМАЛИ ФАДИЉ

Fadil.Dzemali@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

СТОЈАНОВСКА ГАЈАНЕ

Gajane.Stojanovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад референт

ФЕРА КЕНАН

Kenan.Fera@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник
помлад референт

СЕЛИМИ ЕРЏАН
САКИПОВСКИ АЛЕН

Erdzan.Selimi@gs.gov.mk
Alen.Sakipovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи
Сектор за општи работи

помлад соработник

РИДВАН МАРИНА

Ridvan.Marina@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

СТОЈАНОСКИ ДИМЧЕ

Dimce.Stojanoski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

помлад соработник

ЈАХИЈА САХИДЕ

Sahide.Jahija@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

самостоен референт

АТАНАСОВ ВЕНЦО

Venco.Atanasov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

референт

МАНЕВСКИ МАРТИН

martin.manevski@vlada.gov.mk

Сектор за општи работи

ЦЕЦЕВ БОБЕ

Bobe.Cecev@gs.gov.mk

помлад соработник

МЕХМЕД СЕЛМА

Selma.Mehmed@gs.gov.mk

советник

АНДОВСКА САНДРА

Sandra.Andovska@gs.gov.mk

соработник

РИСТОВСКИ ИВАН

Ivan.Ristovski@gs.gov.mk

помошник раководител
на сектор

Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Oдделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за заеднички работи
Одделение за заеднички работи
Одделение за одржување и ракување со
техничка опрема
Одделение за одржување и ракување со
техничка опрема
Одделение за одржување и ракување со
техничка опрема
Одделение за одржување и ракување со
техничка опрема
Одделение за одржување и ракување со
техничка опрема

Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции
Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции
Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции
Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции

Одделение за тековни економски политики
Одделение за регионален и одржлив развој
Одделение за регионален и одржлив развој
Одделение за следење и анализа на државни

раководител на
одделение

БАРИЌ-ЧОЧКОВА МАЈА

Maja.Barik@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

координација на проекти помогнати од
меѓународна заедница

Одделение за следење и анализа на државни
советник

ПАНТИЌ-КАТУШЕВСКА
МАРИЈА

Marija.Pantic@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

координација на проекти помогнати од
меѓународна заедница
Одделение за следење и анализа на државни

помлад соработник

ФАЗЛИОВА ВЕРДА

Verda.Fazliova@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

координација на проекти помогнати од
меѓународна заедница

раководител на

ДАНИЛОВА-ИВАНОСКИ

одделение

СТОЈНЕ

StojneD.Ivanoski@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни
реформи и инвестиции

Одделение за структурни реформи и
регулатива
Одделение за стручно-оперативна поддршка

раководител на
одделение

АТАНАСОВСКИ БОЈАН

Bojan.Atanasovski@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

на заменикот на претседателот на Владата,

реформи и инвестиции

задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори
Одделение за стручно-оперативна поддршка

виш соработник

НИКОЛОВСКА КСЕНИЈА

Ksenija.Nikolova@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни
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