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Реден

Листа со вработени административни службеници во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година
Звање

Име

Презиме

е-mail адреса

1

државен советник

АЛЕКСАНДАР

НИКОЛОВСКИ

Aleksandar.Nikolovski@gs.gov.mk

2

државен советник

КАТЕРИНА

КРСТЕСКА

Katerina.Krsteska@gs.gov.mk

3

државен советник

АНТОНИО

ПЕТКОВ

Antonio.Petkov@gs.gov.mk

4

државен советник

ДЕЈАН

БУЈИШИЌ

Dejan.Bujisikj@gs.gov.mk

5

државен советник

ЉУБИЦА

РАДОВАНОВИЌ-ДИМОВСКА

LjubicaR.Dimovska@gs.gov.mk

6

државен советник

БИЛЈАНА

МИТЕВА

Biljana.Miteva@gs.gov.mk

7

државен советник

ХАЈРИ

ШАЌИРИ

Hajri.Shaqiri@gs.gov.mk

8

државен советник

ВЕСНА

МИТРЕСКА

Vesna.Mitrevska@gs.gov.mk

9

државен советник

ЈАШЕ

СЕФЕР

Jashe.Sefer@gs.gov.mk

10

државен советник

САЛИ

САЛИ

Sali.Sali@gs.gov.mk

11

државен советник

СНЕЖАНА

МАРКОВА-ПЕНДОВСКИ

SnezanaM.Pendovski@gs.gov.mk

12

државен советник

ЗОРА

ГЕЧЕСКА-ЈОВАНОВСКА

Zora.Jovanovska@gs.gov.mk

13

државен советник

КАТЕРИНА

ДИМОВСКА-ЛУКАНОСКА

Katerina.Dimovska@gs.gov.mk

14

државен советник

ИВАНА

ХАЏИ-НИКОЛОВА

Ivana.h@gs.gov.mk

15

државен советник

САША

ГРУЈЕВСКИ

Sasa.Grujevski@gs.gov.mk

16

државен советник

НАДЕЖДА

ДИМИТРОВСКА

Nadezda.Dimitrovska@gs.gov.mk

17

државен советник

ЉУПЧО

КАМЧЕВ

Ljupco.Kamcev@gs.gov.mk

18

државен советник

ЛИДИЈА

ЦВЕТАНОВИЌ

lidija.cvetanovic@gs.gov.mk

19

државен советник

БОРИС

АГОВСКИ

Boris.Agovski@gs.gov.mk

Сектор

Одделение

20

државен советник

ЉУПЧО

ПЕТКУЌЕСКИ

Ljupco.Petkuceski@gs.gov.mk

21

државен советник

СЛОБОДАН

СТОЈАНОВСКИ

Slobodan.Stojanovski@gs.gov.mk

22

државен советник

АНА

ВИТКОВА

Ana.Vitkova@gs.gov.mk
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

23

помошник раководител
на сектор

КАТЕРИНА

СТОЈАНОВСКА

Katerina.Stojanovska@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар и заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Северна Македонија и министрите без ресор

24

25

26

27

28

советник

советник

виш соработник

самостоен референт

самостоен референт

ЕЛЕНА

ДРИТЕРОН

ЉУБИЦА

ИВАНА

ЛИДИЈА

МИЈАЛОВА-ЈОРДЕВА

ИМЕРИ

СТАВРОВА - ПЕТРОВА

МАКСИМОВА-СТЕФАНОСКА

СТОЈАНОВСКА

Elena.Mijalova@gs.gov.mk

Driteron.Imeri@gs.gov.mk

Ljubica.Stavrova@gs.gov.mk

Ivana.Maksimova@gs.gov.mk

Lidija.Stojanovska@gs.gov.mk

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Одделение за стручно-оперативна и

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

логистичка поддршка на генералниот

генералниот секретар на Владата на Република

секретар на Владата на Република Северна

Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Oдделение за стручно-оперативна и

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

логистичка поддршка на генералниот

генералниот секретар на Владата на Република

секретар на Владата на Република Северна

Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Oдделение за стручно-оперативна и

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

логистичка поддршка на генералниот

генералниот секретар на Владата на Република

секретар на Владата на Република Северна

Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Одделение за стручно-оперативна и

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

логистичка поддршка на генералниот

генералниот секретар на Владата на Република

секретар на Владата на Република

Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Одделение за стручно-оперативна и

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

логистичка поддршка на генералниот

генералниот секретар на Владата на Република

секретар на Владата на Република

Македонија и министрите без ресор

Македонија

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
29

помлад соработник

ХЕЛИДОН

КИЦА

Helidon.Kica@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на заменикот на
генералниот секретар

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
30

помлад соработник

ВИОСА

ДЕМИРИ

Viosa.Demiri@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

31

советник

ДАУТИ

КАСТРИОТ

Kastriot.Dauti@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

32

виш соработник

НЕВЕНКА

МИЛЕВА

Nevenka Mileva@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

33

помлад соработник

ФЛОРИДА

ЉАТИФИ

Florida.Rexhepi@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на заменикот на
генералниот секретар

Oдделение застручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор,
задолжен за странски и домашни инвестиции

Oдделение застручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор,
задолжен за странски и домашни инвестиции

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор,
задолжен за странски инвестиции

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
34

раководител на
одделение

РАДИЦА

БОБИНСКА

Radica.Bobinska@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

Одделение за стручно-оперативна и

генералниот секретар на Владата на Република

логистичка поддршка на министер без ресор

Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка
35

советник

ИВАН

АНДРЕВСКИ

Ivan.Andrevski@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

Одделение за стручно-оперативна и

генералниот секретар на Владата на Република

логистичка поддршка на министер без ресор

Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка
36

помлад соработник

ДРИЉОН

ЛЕШИ

Drilon.Lleshi@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

Одделение за стручно-оперативна и

генералниот секретар на Владата на Република

логистичка поддршка на министер без ресор

Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка
37

самостоен референт

ТАЊА

ВЕЗЕНКОВСКА

Tanja.Vezenkovska@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

Одделение за стручно-оперативна и

генералниот секретар на Владата на Република

логистичка поддршка на министер без ресор

Македонија и министрите без ресор

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
38

советник

СЕНАДА

ЛАМОВСКА

Senada.Lamovska@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

39

советник

АНТУН

БЕЛАМАРИЌ

Antun.Belamarik@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

40

самостоен референт

СЕВЃУЉ

АБДУЛА

Sevgul.Abdula@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

41

виш референт

МЕРСИХА

УСЕИН

Mersiha.Usein@gs.gov.mk

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор
Сектор за стручно-оперативна и логистичка

42

43

соработник

помлад соработник

АНА

МАРТА

ЃОРГИЕВА

КУКОВСКА

Аna.Gorgieva@gs.gov.mk

Marta.Cvetkovska@gov.mk

советник

ЏАНЕР

ИСМАИЛ

Dzaner.Ismail@gs.gov.mk

ВЕРИЦА

ФИЛИПОВСКА

Verica.Filipovska@gs.gov.mk

раководител на сектор

ДЕЈАН

ЈАКИМОВСКИ

Dejan.Jakimovski@gs.gov.mk

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор
(Декада на Ромите)

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор
(Декада на Ромите)
Одделение за стручно-оперативна и
задолжен за промоција на деловната клима
за привлекување странски инвестиции

Сектор за стручно-оперативна и логистичка

Одделение за организациона и логистичка

поддршка на генералниот секретар, заменикот на

поддршка на министерот без ресор,

генералниот секретар на Владата на Република

задолжен за привлекување на странски

Македонија и министрите без ресор

инвестиции

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република

поддршка на генералниот секретар, заменикот на
генералниот секретар на Владата на Република
Македонија и министрите без ресор

46

(Декада на Ромите)

Македонија и министрите без ресор

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
помлад соработник

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор

генералниот секретар на Владата на Република

Македонија и министрите без ресор

45

(Декада на Ромите)

поддршка на генералниот секретар, заменикот на логистичка поддршка на министер без ресор,

Сектор за стручно-оперативна и логистичка
44

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на министер без ресор

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

Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Националниот
координатор за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република Северна
Македонија
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Националниот
координатор за намалување на ризици од
несреќи и катастрофи на Република Северна
Македонија

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

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

помлад соработник

раководител на
одделение

советник

соработник

помлад соработник

самостоен референт
раководител на
одделение

МИОДРАГ

АНДРИЕСКИ

Miodrag.Andieski@gs.gov.mk

БИЉАНА

ЦОНЕВСКА

Biljana.Velinovska@gs.gov.mk

СТЕФАН

КУКОВСКИ

Stefan.Kukovski@gs.gov.mk

РОДНА

ПАНГОВСКА

Rodna.Manevska@gs.gov.mk

ЕМИЛИЈА

ВИКТОР

ЃОРЃИ

ЏЕЈЉАН

СТЕФАН

ВИОЛЕТА

ЉУБОМИР

ИРМА

БИЛЈАНА

АНА

ЛАЗАРЕВСКА-НАУМОВСКА

ТРАЈЧЕСКИ

МИЛОШЕВСКИ

ИСЕНИ

ВОЛКАНОВСКИ

ДИМИТРОВСКА

КУКОСКИ

МАНДЕВА

МИЛОШЕВСКА

СТОЈАНОВСКА

Emilija.Lazarevska@gs.gov.mk

Viktor.Trajceski@gs.gov.mk

Gorgi.Milosevski@gs.gov.mk

Dzejlan.Iseni@gs.gov.mk

Stefan.Volkanovski@gs.gov.mk

violeta.dimitrovska@gs.gov.mk

ljubomir.kukoski@gs.gov.mk

Irma.Mandeva@gs.gov.mk

biljana.milosevska@gs.gov.mk

ana.stojanovska@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
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-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој
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
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

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

политика
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
економски систем
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
економски систем
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
економски систем
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Комисијата за
човечки ресурси и одржлив развој
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари

61

62

63

64

65

66

виш соработник

виш соработник

помлад соработник

помлад соработник

помлад соработник
раководител на
одделение

ВЕСНА

ЈАСМИНА

АЛЕКСАНДРА

МАРИЈА

ХРИСТИЈАН

ДИМОСКА

ВЕЛКОВСКА

ДАВИТКОВСКА- СПАСОВСКА

АРСОВА

НИКОЛОВ

Vesna.Dimoska@gs.gov.mk

Jasmina.Velkovska@gs.gov.mk

Aleksandra.Davitkovska@gs.gov.mk

marija.arsova@gs.gov.mk

Hristijan.Nikolov@gs.gov.mk

НИКОЛА

ПАСКОВ

Nikola.Paskov@gs.gov.mk

67

советник

КАТЕРИНА

ЈАНЕВСКА

Katerina.Janevska@gs.gov.mk

68

виш соработник

ФИЛИП

КОРОВЕШОВСКИ

Filip.Korovesovski@gs.gov.mk

69

соработник

ВЛАДИМИР

ЛАЗАРЕВСКИ

Vladimir.Lazarevski@gs.gov.mk

70

помлад соработник

МАРИЈА

ПЕТРОВСКА

Marija.Petrovska@gs.gov.mk

71

72

73

раководител на
одделение

советник

помлад соработник

ЗОРАН

ЉУПЧО

ЕМИЛИЈА

БРЊАРЧЕВСКИ

ПЕТКОВСКИ

НЕГРИЕСКА

Zoran.Brnjarcevski@gs.gov.mk

Ljupcho.Petkovski@gs.gov.mk

Emilija.Vancevska@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-оперативна и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-оперативна и
логистичка поддршка на Генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-организациона и
логистичка поддршка на генералниот
колегиум на државните секретари
Одделение за стручно-оперативна 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

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 соработка со Собранието на
Република Македонија и претседателот на
Република Македонија
Одделение за соработка со Собранието на
Република Македонија и претседателот на
Република Македонија
Одделение за соработка со Собранието на
Република Македонија и претседателот на
Република Македонија

Сектор за организациони работи, прием и достава

74

раководител на сектор

ОЛИВЕРА

ДИМИТРИЕВА-СЕРАФИМОВСКА

Olivera.Dimitrieva@gs.gov.mk

75

помлад соработник

МАЈА

БОГОЕВСКА

Maja.Bogoevska@gs.gov.mk

76

самостоен референт

МАКЕДОНКА

КОСТАДИНОВА

Makedonka.Kostadinova@gs.gov.mk

77

самостоен референт

ТАЊА

ПОПОВСКА

Tanja.Popovska@gs.gov.mk

78

самостоен референт

МЕЈРЕМА

САЛКОВИЌ

79

помлад соработник

АЛЕКСАНДРА

НИЧОТА

Aleksandra.Nichota@gs.gov.mk

80

самостоен референт

САШКА

ЗЕРДЕСКА

Saska.Zerdeska@gs.gov.mk

81

помлад референт

ИВОНА

ЃОРЃИЕВСКА- МИТРЕВСКА

Ivona.Gjorgjievska@gs.gov.mk

82

помлад референт

НИКОЛА

ЧЕКАЛОВИЌ

Nikola.Cekalovik@gs.gov.mk

83

помлад референт

СТЕФАН

КАЛОШЕВ

Stefan.Kaloshev@gs.gov.mk

84

виш соработник

ВЛАТКО

КМЕТОВСКИ

Vlatko.Kmetovski@gs.gov.mk

85

помлад соработник

ДАЛИБОР

СТАНОЈКОВСКИ

Dalibor.Stanojkovski@gs.gov.mk

86

самостоен референт

ХРИСТИНА

МИШЕВСКА

Hristina.Kostadinova@gs.gov.mk

87

раководител на сектор

ЗОРАН

МИЛКОВ

Zoran.Milkov@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

АЈСЕЛА

МЕЃЕДОВИЌ-АБАЗ

Ajsela.Megedovic@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење

СВЕТОМИР

РАЈЧИНОСКИ

Svetomir.Rajcinoski@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење;

АДЕМ

БАЈРАМ

Adem.Bayram@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење;

88
89
90

помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение
раководител на
одделение

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
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

владина постапка

91

соработник

ЕРВИНА

КАДРИУ

Ervina.Kadriu@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, планирање и следење;

92

виш соработник

БИЛЈАНА

ЈОВАНОВСКА

Biljana.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за стратегија, 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 стратешко планирање и
следење
Одделение за подготовка и следење на
спроведувањето на годишната програма за
работа на Владата

93

раководител на сектор

СУЗАНА

НИКОДИЈЕВИЌ-ФИЛИПОВСКА

Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

94

95

96

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

ВЕСНА

ТАСЕВСКА

Vesna.Vasileva@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

ЈОВАН

ПЕТРЕСКИ

Jovan.Petreski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

САЊА

САВОВСКА

sanja.savovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

ДАРКО

НАСТЕВСКИ

Darko.Nastevski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за следење и квалитетно
97

советник

спроведување на ИСО стандардите и
заедничка рамка за проценка (ЦАФ)
Одделение за соработка со невладини

98

советник

ИРЕНА

ЦОПА

Irena.Copa@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

99

помлад соработник

ЗАГОРКА

ВИДОЕВСКА

Zagorka.Todorovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

100

помлад соработник

ЕЛПИДА

ПЕТКОВСКА

Elpida.Petkovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

101

виш соработник

ЉАВДИЈЕ

ЛЕЦАЈ

Lavdie.Lecaj@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

102

помлад соработник

ДАНИЕЛА

СИМОНОВСКА

Daniela.Simonovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

103

самостоен референт

БОРИС

ПЕТРОВСКИ

Boris.Petrovski@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

СУЗАНА

КОСТОСКА-ГАЦЕВСКА

Suzana.Kostoska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

104

раководител на
одделение

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
организации

105

советник

ДРАГАНА

КОЛЕВСКА

Dragana.Mitevska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

106

советник

МИА

ДЕСПОТОВСКА

Mia.Despotovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

107

виш соработник

ЈЕЛЕНА

ПЕЕВА

Jelena.Kostovska@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

108

виш соработник

ДАВИД

БЕРАТ

David.Berat@gs.gov.mk

Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за ИПА

СЛАВЧЕ

ДУПКАРОВСКИ

Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

Сектор за човечки ресурси

СНЕЖАНА

НЕШОВСКА

Snezana.Nesovska.gs@gov.mk

Сектор за човечки ресурси

ОГНЕН

РИСТОВСКИ

Ognen.Ristovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

109

110
111

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение

Одделение за оценување и стручно
оспособување

112
113

раководител на
одделение
раководител на
одделение

Одделение за стручно-оперативна и
НАДИЦА

АПОСТОЛОВСКА

Nadica.Apostolovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

СВЕТЛАНА

ДИМИТРОВСКА

Svetlana.Dimitrovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

114

советник

НЕДА

ГАЦОВА

Neda.Gacova@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

115

соработник

НАТАША

ДИМЕСКА

natasa.dimeska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

116

помлад соработник

ЏЕЈЛАН

СЕЛМАНИ

Dejlan.Selmani@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

117

помлад соработник

СИМОНА

ВЕЛКОВСКА- ВАСИЛИЕВСКА

Simona.Velkovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

118

помлад соработник

НАДИЦА

СТОЈАНОВСКИ

Nadica.Stojanovski@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

119

помлад соработник

ИРЕНА

СИМОНОВСКА

Irena.Simonovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

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

120

помлад соработник

МАКЕДОНКА

ТРАЈКОВСКА

Makedonka.Trajkovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

121

самостоен референт

АЛЕКСАНДРА

КИТАНОВСКА

Aleksandra.Kitanovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

122

самостоен референт

ВЕРИЦА

ЈОВАНОВСКА

Verica.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

123

помлад соработник

ИВАН

КОЦЕВ

Ivan.Kocev@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

124

помлад соработник

МИРЧЕ

ЈАНЕВ

Mirce.Janev@gs.gov.mk

Сектор за човечки ресурси

логистичка поддршка на Комисијата за
именување
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 координација и подготовка на

125

советник

СЛАВИЦА

ЈОРДАНОСКА

Slavica.Jordanoska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола и финансиска документација
и следење на реализација на буџетот
Одделение за координација и подготовка на

126

советник

ИВАНА

СТАМЕНКОВСКИ

Ivana.Dievska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола и финансиска документација
и следење на реализација на буџетот
Одделение за координација и подготовка на

127

виш соработник

САЊА

БЕТИНСКА - СИНАДИНОВСКА

SanjaB.Sinadinovska@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

буџет, контрола и финансиска документација
и следење на реализација на буџетот

128

самостоен референт

ЉУПКА

ПЕТКОВА

ljupka.petkova@gs.gov.mk

Сектор за финансиски работи

Одделение за сметководство и плаќања

129
130

131

132

133
134

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

АНЕТА

СТЕВКОВСКА

Aneta.Stevkovska@gs.gov.mk

Сектор за јавни набавки

ОЛИВЕРА

КОСТИЌ-КИПРОВСКА

Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk

Сектор за јавни набавки

ЗОРИЦА

СТОЈАНОВИЌ

Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

ГОЦЕ

БОБОЛИНСКИ

Goce.Bobolinski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

СТОЈАНЧО

РАДИЧЕВСКИ

Stojanco.Radicevski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

ФИЛИП

ЧАВДАРЕВСКИ

Filip.Cavdarevski@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

135

советник

ДРАГАНА

АЛЕКСОВСКА

Dragana.Spaseva@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

136

помлад соработник

ИВОНА

СТОЈАНОВСКА

Ivona.Stojanovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

137

помлад соработник

СИМОНА

ТОЗИЕВСКА

Simona.Kruntovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

138

соработник

ЕЛЕНА

ЗАРКОВСКА

Elena.Zarkovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

Одделение за нормативно-правни работи

139

виш соработник

ДАНИЕЛ

НИКОЛОВ

Daniel.Nikolov@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

140

помлад соработник

ТАЊА

СТАМЕНОВА - ДРАКУЛОВСКА

Tanja.Stamenova@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

141

самостоен референт

МАКЕДОНКА

ЈОВЧЕВА

Makedonka.Jovceva@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

142

помлад референт

ЉУПКА

ЈОВАНОВСКА

Ljupka.Jovanovska@gs.gov.mk

Сектор за правни работи

143
144
145
146
147

советник
соработник
помлад соработник
помлад соработник
самостоен референт

ГАБРИЕЛА
ЈАГОДА
СОФИЈА
ДИМИТАР
ФИДАЈЕТ

ПАЧОВСКА
СРБИНОВСКА
ПЕЧЕВСКА
ЦЕКОВ
ЈОНУЗОВСКА

Gabriela.Pacovska@gs.gov.mk
Jagoda.Jovanova@gs.gov.mk
Sofija.Pechevska@gs.gov.mk
Dimitar.Cekov@gs.gov.mk
Fidajet.Jonuzovska@gs.gov.mk

148

раководител на сектор

ИВОНА

СТОЈЧЕВА

Ivona.Lazarova@gs.gov.mk

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

СЛАВИЦА

ТОДОРОВА

Slavica.Todorova@gs.gov.mk

149

помошник раководител
на сектор

работи
Сектор за координација со проекти и други стручни
работи

Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен каракатер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен каракатер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен каракатер
Одделение за претставки и предлози и
информации од јавен каракатер
Одделение за посебни комисии
Одделение за посебни комисии
Одделение за посебни комисии
Одделение за посебни комисии
Одделение за посебни комисии

150

помошник раководител
на сектор

ДЕБОРА

ЛАКОРДОВА

Debora.Lakardova@gs.gov.mk

151

советник

САШО

СТЕФАНОВСКИ

Saso.Stefanoski@gs.gov.mk

152

помлад соработник

АЈАЗИ

ПЛЕУРАТ

Pleurat.Ajazi@gs.gov.mk

153

154

155

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

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

ГОРАН

МАРКОСКИ

Goran.Markoski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

ВЛАТКО

АТАНАСОВ

Vlatko.Atanasov@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

КИРИЛ

САМАРЏИОСКИ

Kiril.Samardzioski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

делокругот на работа на Генералниот
секретаријат

156

советник

БИЉАНА

СТОИЛОВСКА

Biljana.Stoilovska@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

Одделение за веб и мултимедија

157

виш соработник

ПАНЧЕ

АЛЕКСАНДАР

Panche.Aleksandar@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

Одделение за веб и мултимедија

158

советник

ГОЦЕ

СЕРАФИМОВСКИ

Goce.Serafimovski@gs.gov.mk

Сектор за информатичка технологија

159

раководител на сектор

ОЛИВЕР

СТЕФАНОСКИ

Oliver.Stefanoski@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

СОЊА

КОЧОВСКА

Sonja.Kocovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

160

помошник раководител
на сектор

161

советник

АЛМИР

МАШОВИЌ

Almir.Masovic@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

162

помлад соработник

ДАНИЕЛА

ДАВИТКОВСКА

Daniela.Davitkovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

163

помлад соработник

ВЛАДИМИР

ПЕТРОВСКИ

Vladimir.Petrovski@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

164

самостоен референт

ИВАНА

ТРАЈКОСКА

Ivana.Trajkovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

165

виш референт

ЗВЕЗДАНА

ПЕТРОВСКА

Zvezdana.Petrovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

166

соработник

ЛИДИЈА

КАСТРАТОВИЌ

Lidija.Kastratovic@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

167

помлад соработник

НИНА

КОСТОВСКА

Nina.Kostovska@gs.gov.mk

Сектор за документација и библиотека

Одделение за организација, планирање,
прокетирање и развој

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
Одделение за библиотекарско работење и
публикации
Одделение за библиотекарско работење и
публикации

168

помошник раководител
на сектор

СТЕФАНИЈА

МАЏОСКА-БАЛУКОВСКА

Stefanija.Madzoska@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

169

виш соработник

МОНИКА

ЈОВАНОВА

Monika.Jovanova@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за протокол

170

самостоен референт

НАЗА

РАМАНИ

Naza.Ramani@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за протокол

171

советник

ЕМИЛИЈА

ЈОВАНОВА

Emilija.Jovanova@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за преведување

172

помлад соработник

МАВИЕ

МЕХМЕТИ

Mavie.Mehmeti@gs.gov.mk

Сектор за протокол и преведување

Одделение за преведување

БИЛЈАНА

ПЕРКОВСКА

Biljana.Perkovska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

ВЕСНА

ПОПОСКА

Vesna.Poposka@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

РЕНАТА

МАТЕСКА

Renata.Mateska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

173

174

175

помошник раководител
на сектор
помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение

Одделение за односи со медиумите,

176

советник

СНЕЖАНА

ЌУКА

Snezana.Кjuka@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

177

референт

ГОРДАНА

ЗАФИРОВА

Gordana.Zafirova@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

178

раководител на
одделение

АТАНАС

ГЕОРГИЕВ

Atanas.Georgiev@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

179

советник

РЕЗАРТА

АДЕМИ

Rezarta.Ademi@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

180

советник

ВЕРОНИКА

МАРОСКА - ЛЕОВА

Veronika.M.Leova@vlada.gov.mk'

Сектор за односи со јавноста

181

виш соработник

ПЕТРЕ

МИХАЈЛОВСКИ

Petre.Mihajlovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

182

виш соработник

ТАШЈАН

ЧАБУЛЕВ

Tasjan.Cabulev@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

183

помлад соработник

МАРИЈА

МИХАЈЛОСКА-ЈАНКУЛОВСКА

Marija.Mihajloska@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

184

советник

ЈОВАН

ПРОДИЌ

Jovan.Prodic@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

185

советник

КОСТА

МИТРОВСКИ

Kosta.Mitrovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

186

советник

ДАНИЕЛ

ЈАКИМОВСКИ

Daniel.Jakimovski@gs.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

187

самостоен референт

ДАМЈАН

ЧУНИХИН

Damjan.Chunihin@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

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

188

самостоен референт

АНГЕЛ

АНГЕЛОВСКИ

Angel.Angelovski@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

189

самостоен референт

АДРИЈАНА

СЕЛМАНИ

Adrijana.Selmani@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

190

самостоен референт

САШКО

АЛЕКСОВСКИ

Sashko.Aleksovski@vlada.gov.mk

Сектор за односи со јавноста

191

раководител на сектор

АГИМ

МАХМУТИ

Agim.Mahmuti@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

ИВАНА

АЛЖУРОСКА

Ivana.Alzuroska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

БЉЕРТА

КАМБЕРИ-ТАИПИ

Blerta.Kamberi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

СЕИДА

ЏИГАЛ

Seida.Dzigal@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

РАИМ

ЉИМАНИ

Raim.limani@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

192

193

194

195

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

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

196

советник

ВЕБИ

РУСТЕМИ

Vebi.Rustemi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

197

соработник

СЛАВИЦА

ЈОВЧЕСКА

Slavica.Jovcheska@vlada.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

198

помлад соработник

ИВАНА

ЗАФИРКОВСКА

Ivana.Zafirkovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

199

помлад соработник

БОЈАН

ВЕЛЕВСКИ

Bojan.Velevski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

200

помлад соработник

СОЊА

СТЕФАНОВИЌ

Sonja.Stefanovic@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

201

помлад соработник

АФФАН

МИФТАРИ

Affan.Miftari@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

202

помлад соработник

ЕННУР

БЕБА

Ennur.Beba@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

203

помлад соработник

МЕСУТ

МЕМЕТИ

Mesut.Memeti@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

204

помлад соработник

БИЛЕНТ

ЛИМАНОВ

Bilent.Limanov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

205

помлад соработник

АРЗУ

БЕЌИРИ

Arzu.Bekiri@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

206

помлад соработник

ЗЕЌИРИЈА

БАЈРАМИ

Zekiriya.Bayrami@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

207

помлад соработник

МИРСАДА

ХАСИПИ

Mirsada.Hasipi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

208

помлад референт

АРМАНДО

ИЉАЗ

Armando.Iljaz@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за општи и нормативни работи

209

помлад соработник

ИГОР

БОЖИНОВСКИ

Igor.Bozinovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

210

помлад соработник

ВЕСНА

КОСТАДИНОВА-ЧАГОРСКИ

Vesna.Kostadinova@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

211

помлад соработник

ВЛАДО

ВЕЛЈАНОВСКИ

vlado.veljanovski@yahoo.com

Сектор за општи работи

212

помлад соработник

МЕМЕД

МЕХМЕДИ

Memed.Mehmedi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

213

помлад соработник

ХУСЕИН

ЕМИНОВ

Husein.Eminov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

214

помлад соработник

СЕВГИ

НЕЗИРОВСКА

Sevgi.Nezirovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

215

помлад соработник

ОМЕР

ЈУСУФОСКИ

Omer.Jusufoski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

216

помлад соработник

КАШМИР

САЛИУ

Kashmir.Saliu@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

217

самостоен референт

ЃОКО

НИКОЛОВСКИ

Gjoko.Nikolovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

218

самостоен референт

ВИКТОР

МИХАЈЛОВСКИ

Viktor.Mihajlovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

219

помлад референт

ЕДИС

ХАСАН

Edis.Hasan@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

220

помлад референт

ХАНИФЕ

ЈАЈА

Hanife.Jaja@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

221

помлад референт

АЛМА

МЕМЕДОВСКА

Alma.Memedovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

222

помлад референт

КЕРТИС

ФЕТА

Kertis.Feta@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

223

помлад референт

СЕМРА

ЕТЕМИ

Semra.Etemi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

224

помлад референт

ФАДИЉ

ЏЕМАЛИ

Fadil.Dzemali@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

225

помлад референт

ЏЕВАТ

РАКИП

Dzevat.Rakip@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

226

помлад референт

ГАЈАНЕ

СТОЈАНОВСКА

Gajane.Stojanovska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

227

помлад референт

СУАДА

ИСМАИЛ

Suada.Ismail@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи
Одделение за стручни и административнотехнички работи

Одделение за стручни и административно-

228

помлад референт

КЕНАН

ФЕРА

Kenan.Fera@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

229

советник

БИСЕРА

МОЈСОСКА

Bisera.Mojsoska@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за заеднички работи

230

помлад соработник

ЕРЏАН

СЕЛИМИ

erdzan.selimi@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за заеднички работи

231

помлад соработник

АТАНАС

ЈАНЕВ

-

Сектор за општи работи

Одделение за заеднички работи

232

помлад референт

АЛЕН

САКИПОВСКИ

Alen.Sakipovski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

Одделение за заеднички работи

233

помлад соработник

РИДВИН

МАРИНА

Ridvan.Marina@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

234

помлад соработник

ДРИТОН

АМЕТИ

Driton.Ameti@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

235

помлад соработник

ДУШКО

СИМЈАНОСКИ

Dusko.Simjanoski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

236

помлад соработник

ДИМЧЕ

СТОЈАНОСКИ

Dimce.Stojanoski@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

237

помлад соработник

САХИДЕ

ЈАХИЈА

Sahide.Jahija@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

238

самостоен референт

ВЕНЦО

АТАНАСОВ

Venco.Atanasov@gs.gov.mk

Сектор за општи работи

239

референт

МАРТИН

МАНЕВСКИ

Martin.Manevski@vlada.gov.mk'

Сектор за општи работи

БОБЕ

ЦЕЦЕВ

Bobe.Cecev@gs.gov.mk

ДАНЕ

ЈОСИФОВСКИ

Dane.Josifovski@gs.gov.mk

240
241

помошник раководител
на сектор
раководител на
одделение

242

советник

ДАНИЕЛ

ЈОСИФОВСКИ

Daniel.Josifovski@gs.gov.mk

243

помлад соработник

СЕЛМА

МЕХМЕД

Selma.Mehmed@gs.gov.mk

244

советник

САНДРА

АНДОВСКА

Sandra.Andovska@gs.gov.mk

245

соработник

ИВАН

РИСТОВСКИ

Ivan.Ristovski@gs.gov.mk

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

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

246

раководител на
одделение

МАЈА

БАРИЌ-ЧОЧКОВА

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
247

советник

МАРИЈА

ПАНТИЌ-КАТУШЕВСКА

Marija.Pantic@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

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

248

соработник

ЈЕТМИРЕ

МАЛИЌИ

Jetmire.Maliqi@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

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

249

помлад соработник

ВЕРДА

ФАЗЛИОВА

Verda.Fazliova@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

стратегии, конкурентност, деловна клима и

реформи и инвестиции

координација на проекти помогнати од
межународната заедница

250
251

раководител на
одделение
советник

СТОЈНЕ

ДАНИЛОВА-ИВАНОСКИ

StojneD.Ivanoski@gs.gov.mk

АЛЕКСАНДАР

АНДОВСКИ

Aleksandar.Andovski@gs.gov.mk

Сектор за економски политики, структурни

Одделение за структурни реформи и

реформи и инвестиции
Сектор за економски политики, структурни

регулатива
Одделение за структурни реформи и

реформи и инвестиции

регулатива
Одделение за стручно-оперативна поддршка

252

раководител на
одделение

БОЈАН

АТАНАСОВСКИ

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

253

виш соработник

КСЕНИЈА

НИКОЛОВА

Ksenija.Nikolova@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

254

соработник

ЕЛЕНА

ТРПЕСКА-БОГДАНОВСКА

Elena.Trpeska@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

255

помлад соработник

ЕВА

БАКАЛОВА

Eva.Bakalova@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
256

самостоен референт

МАРИЈА

МУСТАЧКА

marija.mustacka@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

257

самостоен референт

НАТАША

КРСТЕВСКА - СТАНИШКОВСКА

Natasha.S.Krstevska@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

