
Име и презиме Работно место Опис на работни задачи Нето плата / Хонорар

Јован Стојановски Посебен советник за координирање на КЗПВРСМ

Шефот на кабинет раководи со кабинетот и ја организира работата и условите за работа во 
кабинетот. Ги распоредува задачите и го следи процесот на организација, подготовка и 
спроведување на активностите во кабинетот. Решава и за правата и обврските на вработените 
во кабинетот.

54,000.00 ден.

Александра Ковачева 
Посебен советник за одржлив развој и човечки 

ресурси

Анализа на политики во поглед на одржлив развој и човечки ресурси; Подготвување на акциски 
планови и предлог проекти за работата на Кабинетот; Координација со меѓународни 
донаторски организации.

42,000.00 ден.

Иван Тодоровски 
Посебен советник за борба против корупцијата и 

криминалот

Изготвување правни мислења, меморандуми и брифинг документи за потребите на ЗПВРСМ 
Љупчо Николовски
Спроведување правни анализи и истражувања на правни прашања релванти за работата на 
кабинетот.
Координација и соработка со меѓународни организации во врска со проекти релевантни за 
мисијата на кабинетот.
Присуство на официјални состаноци.
Учество на домашни и меѓународни конференции од предметната област.

42,000.00 ден.

Неда Гацова Кабинетски советник за стручна помош Кабинетски службеник за тековни стручни работи на кабинетот

Соња Јанковска Кабинетски соработник за ПР

Организација на прес-конференции за заменик на Претседателот на Владата задолжен за 
борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, 
(пишување на говори, соопштенија, комуникација со медиуми);
Пишување на содржини за социјални медиуми;
Координација и подготовка на говори и соопштенија за присуство на надворешни настани;
Подготовка на содржини за интервјуа во медиуми и организација на гостувања во медиуми;
Комуникација со медиуми и одговори на новинарски прашања поврзани со кабинетот на 
ЗВРСМ Љупчо Николовски и за потребите на портпарол на Владата на РСМ;

22,000.00 ден.

Листа на вработени во кабинетот на Заменик на Претседателот за борба против корупција, за одржлив развој и човечки ресурси - Љупчо Николовски
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