
Име и презиме Работно место Е-маил адреси Нето плата

Мирјана Јанева Шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија mirjana.janeva@primeminister.gov.mk

Весна Марашевиќ
Заменик шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна 

Македонија
vesna.marasevic@primeminister.gov.mk

д-р Драги Рашковски
Секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа 

на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти во Канцеларијата на 
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

dragi.raskovski@gs.gov.mk

Елена Паговска Пелтековски

Помошник секретар за финансиски прашања во Секретаријатот за мониторинг и поддршка на 
институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна 

Македонија и на стратешки проекти во Канцеларијата на Претседателот на Владата на 
Република Северна Македонија

elena.pagovska@gs.gov.mk

Љупка Цветкова Советник за администрација ljupka.cvetkova@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Сандра Поповска Советник за општествени дејности и јавни политики sandra.popovska@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Фидан Колев Советник за транспорт и врски fidan.kolev@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Љубе Бошкоски Советник за странски инвестиции ljube.boskoski@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Ѓорги Тасев Советник за млади и младински политики gjorgi.tasev@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Зоран Бојаровски Советник за медиумски реформи zoran.bojarovski@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Илија Жупаноски Советник за дигитални комуникации ilija.zhupanoski@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Весна Коваческа Трпчевска Советник за информативни активности vesna.kovacheska.t@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Иванна Хаџиевска Кошевалиски Советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни и домашни организации ivanna.hadjievska@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Светлана Сиљјаноска Советник за организација на настани svetlana.siljanoska@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Теодор Богоевски Советник за лица со попреченост teodor.bogoevski@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Виктор Андонов Советник за енергетика viktor.andonov@primeminister.gov.mk 60,546.00 ден

Милан Живковиќ Советник за труд и социјална политика milan.zivkovic@primeminister.gov.mk 60,546.00 ден

Вјоса Исмаили Советник за организација на прес активности vjosa.ismaili@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Леон Бакрачески Советник за промоција на евро-атлантските интеграции leon.bakracheski@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Марија Мустрик Советник за комуникација на економски политики marija.mustrik@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Марија Теговска Советник за комуникација на реформските процеси marija.tegovska@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Eлвис Мемети Советник за инклузија на Роми elvis.memeti@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Сања Божовиќ Стојкоска Советник за истражување, анализи, транспарентност и отчетност sanja.bozovic@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Силвија Митевска Советник за спорт silvija.mitevska@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Виктор Петрушевски Советник за локална самоуправа viktor.petrusevski@primeminster.gov.mk 55,268.00 ден.

Едмонд Адеми Советник за надворешни работи edmond.ademi@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Аксел Ахмедовски Советник за решавање на правни прашања и постапки aksel.ahmedovski@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Зоран Верушевски Советник за национална безбедност 74,618.00 ден.

Зоран Ѓорѓиев
Советник за шумарство, водостопанство и спроведување на реформи во шумарството и 

водостопанството
zoran.gjorgjiev@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Елена Митева Советник за организација на медиумски активности elena.miteva@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Зоран Атанасов Советник за земјоделство, безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика zoran.atanasov@primeminister.gov.mk 55,268.00 ден.

Нина Чоловиќ Советник за организација на протоколарни активности nina.colovic@vlada.gov.mk 55,268.00 ден.

Еида Реџа Кабинетски службеник  за економски прашања eida.rexha@primeminister.gov.mk

Јулијана Станкоска
Кабинетски службеник за стручно - оперативна и логистичка поддршка при спроведување на 

надлежностите на Претседателот на Владата и Канцеларијата на претседателот на Владата на 
Република Северна Македонија

julijana.stankoska@primeminister.gov.mk

Милка Смилеска
Кабинетски службеник за следење и реализација на насоките дадени од Претседателот на 

Владата до членовите на Владата
milka.smileska@primeminister.gov.mk

Елена Ласло
Кабинетски службеник за следење на стратешките приоритети на Владата на Република 

Северна Македонија
elena.laslo@vlada.gov.mk,

Стефани Арсовска
Кабинетски службеник за следење на процесот на организација, подготовка и спроведување на 

Програмата на Владата
stefani.arsovska@primeminister.gov.mk

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

Ана Малцева-Маринковиќ
Кабинетски службеник за координација на соработката на Претседателот на Владата со 

државните органи, јавни претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и 
други правни лица

ana.malceva@primeminister.gov.mk

Биљана Николовска Жагар
Кабинетски службеник за стручна поддршка на претседателот на Владата во реализирање на 

прашања поврзани со остварувањето на соработката со претседатели и претставници на влади 
на други држави и со претставници на меѓународни органи и организации

biljana.zagar@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
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Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија
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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 правни работи 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

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 односи со медиуми goran.lazov@primeminister.gov.mk
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	Преглед на вработени

