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1
државен 

советник
АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ 02 3118-022 aleksandar.nikolovski@gs.gov.mk 211-ГС 5 1 112 Државен советник Државен советник

2
државен 

советник
СЛОБОДАНКА ЧЕПИЉУГИН 02 3118-022 slobodanka.cepiljugin@gs.gov.mk 293-ГС 6 2 205 Државен советник Државен советник

3
државен 

советник
ЉУБИЦА РАДОВАНОВИЌ-ДИМОВСКА 02 3118-022 ljubicaR.dimovska@gs.gov.mk 267-ГС 6 2 213 Државен советник Државен советник

4
државен 

советник
МИТРА СПАСОВСКА 02 3118-022 mitra.spasovska@gs.gov.mk 267-ГС 6 2 213 Државен советник Државен советник

5
државен 

советник
ОЛИВИЈА ПОПЕСКА 02 3118-022 olivija.popeska@gs.gov.mk 316-ГС 6 4 402 Државен советник Државен советник

6
државен 

советник
БИЛЈАНА МИТЕВА - biljana.miteva@gs.gov.mk - 6 4 411 Државен советник Државен советник

7
државен 

советник
ИЉМИ СЕЛАМИ - ilmi.selami@gs.gov.mk 303-ГС 7 1 504 Државен советник Државен советник

8
државен 

советник
ХАЈРИ ШАЌИРИ 02 3118-022 Hajri.Shaqiri@gs.gov.mk 303-ГС 7 1 504 Државен советник Државен советник

9
државен 

советник
ВЕСНА МИТРЕСКА 02 3118-022 vesna.mitrevska@gs.gov.mk 127-ГС 7 1 502 Државен советник Државен советник

10
државен 

советник
ЈАШЕ СЕФЕР 02 3118-022 jashe.sefer@gs.gov.mk 130-ГС 7 1 512 Државен советник Државен советник

11
државен 

советник
САЛИ САЛИ 02 3118-022 Sali.Sali@gs.gov.mk 152-ГС 7 2 601 Државен советник Државен советник

12
државен 

советник
ЗОРА ГЕЧЕСКА-ЈОВАНОВСКА 02 3118-022 Zora.Jovanovska@gs.gov.mk 236-ГС 7 4 804 Државен советник Државен советник

13
државен 

советник
САШКО СТЕФКОВ 02 3118-022 sasko.stefkov@gs.gov.mk 236-ГС 7 4 804 Државен советник Државен советник

14
државен 

советник
БОЈАН ПЕТРОВСКИ 02 3118-022 - 320-ГС 7 4 809 Државен советник Државен советник

15
државен 

советник
КАТЕРИНА ДИМОВСКА-ЛУКАНОСКА 02 3118-022 katerinad@primeminister.gov.mk 277-ГС 6 3 304 Државен советник Државен советник

16
државен 

советник
ИВАНА ХАЏИ-НИКОЛОВА - ivana.h@gs.gov.mk - - - - Државен советник Државен советник

17
државен 

советник
САША ГРУЈЕВСКИ - sasa.grujevski@gs.gov.mk 374-ГС 7 4 806 Државен советник Државен советник

18
државен 

советник
НАДЕЖДА ДИМИТРОВСКА - nadezda.dimitrovska@gs.gov.mk - 7 4 805 Државен советник Државен советник

19
државен 

советник
ЉУПЧО КАМЧЕВ - ljupco.kamcev@gs.gov.mk 219-ГС 7 4 812 Државен советник Државен советник

20
државен 

советник
БОРИС АГОВСКИ - boris.agovski@gs.gov.mk 219-ГС 7 4 812 Државен советник Државен советник

21
државен 

советник
АНА ВИТКОВА - ana.vitkova@gs.gov.mk 119-СЕП 4 2 210 Државен советник Државен советник

22
посебен 

советник
ОЛИВЕРА КОСТИЌ-КИПРОВСКА 02 3118-022 Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk - 6 2 203 Кабинет на генералниот секретар Рашковски Кабинет на генералниот секретар Рашковски

23
посебен 

советник
СЛАВЧО ДУПКАРОВСКИ 02 3118-022 Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk - 6 2 214 Кабинет на генералниот секретар Рашковски Кабинет на генералниот секретар Рашковски

24
посебен 

советник
АЦО НИКОЛОВСКИ 02 3118-022 Aco.Nikolovski@gs.gov.mk - 6 2 214 Кабинет на генералниот секретар Рашковски Кабинет на генералниот секретар Рашковски

25 советник НАТАША ВЕЉАНОВСКА 02 3118-022 Natasha.Veljanovska@gs.gov.mk 227-ГС 4 1 107 Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев

26
државен 

советник
ЉУПЧО ПЕТКУЌЕСКИ 02 3118-022 Ljupco.Petkuceski@gs.gov.mk 344-СЕП 4 1 113 Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев

mailto:aleksandar.nikolovski@gs.gov.mk
mailto:slobodanka.cepiljugin@gs.gov.mk
mailto:ljubicaR.dimovska@gs.gov.mk
mailto:mitra.spasovska@gs.gov.mk
mailto:olivija.popeska@gs.gov.mk
mailto:biljana.miteva@gs.gov.mk
mailto:ilmi.selami@gs.gov.mk
mailto:Hajri.Shaqiri@gs.gov.mk
mailto:vesna.mitrevska@gs.gov.mk
mailto:jashe.sefer@gs.gov.mk
mailto:Sali.Sali@gs.gov.mk
mailto:Zora.Jovanovska@gs.gov.mk
mailto:sasko.stefkov@gs.gov.mk
mailto:katerinad@primeminister.gov.mk
mailto:ivana.h@gs.gov.mk
mailto:sasa.grujevski@gs.gov.mk
mailto:nadezda.dimitrovska@gs.gov.mk
mailto:ljupco.kamcev@gs.gov.mk
mailto:boris.agovski@gs.gov.mk
mailto:ana.vitkova@gs.gov.mk
mailto:Olivera.Kiprovska@gs.gov.mk
mailto:Slavco.Dupkarovski@gs.gov.mk
mailto:Aco.Nikolovski@gs.gov.mk
mailto:Natasha.Veljanovska@gs.gov.mk
mailto:Ljupco.Petkuceski@gs.gov.mk
www.vlada.mk
www.vlada.mk


27
посебен 

советник
МАРИНА УЗУНОВ 02 3118-022 Marina.Uzunov@gs.gov.mk 330-ГС 4 1 105 Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев

28
посебен 

советник
ВИОЛЕТА ЈОСИФОВСКА 02 3118-022 Violeta.Josifovska@gs.gov.mk 111-ГС 6 1 101 Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев

29
посебен 

советник
СОФЧЕ ЈОВАНОВСКА 02 3118-022 Sofche.Jovanovska@gs.gov.mk 335-ГС 6 1 105 Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев Кабинет на ЗПВРМ Анѓушев

30

помошник 

раководител 

на сектор

КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА 02 3118-022 katerina.stojanovska@msi.gov.mk 260-ГС 6 3 311 Кабинет на министерката Апостолоска Кабинет на министерката Апостолоска

31
посебен 

советник
СТОЈАНЧЕ МАНЕВ 02 3118-022 Stojance.Manev@gs.gov.mk 231-ГС 6 3 312 Кабинет на министерката Апостолоска Кабинет на министерката Апостолоска

32
посебен 

советник
ЈАНА ВЕЛКОВСКА 02 3118-022 Jana.Velkovska@gs.gov.mk 5 2 211 Кабинет на министерот Адеми Кабинет на министерот Адеми

33
посебен 

советник
МАЈА ПЕТКОВСКА-ЛЕСЕС 02 3118-022 Maja.Petkovska@gs.gov.mk - 4 2 214 Кабинет на министерот Поповски Кабинет на министерот Поповски

34
посебен 

советник
ЏЕНК АЈВАЗ 02 3118-022 Dzenk.Ajvaz@gs.gov.mk 298-ГС 6 3 305 Кабинет на министерот Ќахил Кабинет на министерот Ќахил

35
посебен 

советник
ЗОРАН ЈАНОВ 02 3118-022 zoran.janov@gs.gov.mk 303-ГС 7 1 507 Кабинет на министерот Шапуриќ Кабинет на министерот Шапуриќ

36
раководител 

на одделение
СУЗАНА КОСТОСКА-ГАЦЕВСКА 02 3118-022 Suzana.Kostoska@gs.gov.mk 143-ГС 7 2 602 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за ИПА

37 советник ДРАГАНА КОЛЕВСКА 02 3118-022 Dragana.Mitevska@gs.gov.mk 279-ГС 7 1 502 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за ИПА

38 советник МИА ДЕСПОТОВСКА 02 3118-022 Mia.Despotovska@gs.gov.mk 136-ГС 7 2 602 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за ИПА

39
виш 

соработник
ЈЕЛЕНА ПЕЕВА 02 3118-022 Jelena.Kostovska@gs.gov.mk 279-ГС 7 1 502 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за ИПА

40
виш 

соработник
ДАВИД БЕРАТ 02 3118-022 David.Berat@gs.gov.mk 143-ГС 7 2 602 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за ИПА

41 советник ДАРКО НАСТЕВСКИ 02 3118-022 Darko.Nastevski@gs.gov.mk 336-ГС 7 1 503 Сектор за анализа на политиките и координација
Одделение за следење и квалитетно спроведување на ИСО 

стандардите и заедничка рамка за проценка (ЦАФ)

42
виш 

соработник
ЉАВДИЈЕ ЛЕЦАЈ - Lavdie.Lecaj@gs.gov.mk 136-ГС 7 2 602 Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за следење и квалитетно спроведување на ИСО 

стандардите и заедничка рамка за проценка (ЦАФ)

43
помлад 

соработник
ДАНИЕЛА СИМОНОВСКА - Daniela.Simonovska@gs.gov.mk 336-ГС 7 1 503 Сектор за анализа на политиките и координација

Одделение за следење и квалитетно спроведување на ИСО 

стандардите и заедничка рамка за проценка (ЦАФ)

44 советник ИРЕНА ЦОПА - irena.copa@fdimacedonija.com 277-ГС 6 3 304 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за соработка со невладини организации

45
помлад 

соработник
ЗАГОРКА ВИДОЕВСКА - Zagorka.Todorovska@gs.gov.mk 191-ГС 7 1 505 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за соработка со невладини организации

46
помлад 

соработник
ЕЛПИДА ПЕТКОВСКА - Elpida.Petkovska@gs.gov.mk 191-ГС 7 1 505 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за соработка со невладини организации

47
самостоен 

референт
БОРИС ПЕТРОВСКИ 02 3118-022 Boris.Petrovski@gs.gov.mk 269-ГС 4 пр. 1 Сектор за анализа на политиките и координација Одделение за соработка со невладини организации

48
раководител 

на сектор
СУЗАНА НИКОДИЈЕВИЌ-ФИЛИПОВСКА 02 3118-022 Suzana.Nikodijevic@gs.gov.mk 191-ГС 7 1 505 Сектор за анализа на политиките и координација Сектор за анализа на политиките и координација

49

помошник 

раководител 

на сектор

ВЕСНА ТАСЕВСКА 02 3118-022 Vesna.Vasileva@gs.gov.mk 143-ГС 7 2 602 Сектор за анализа на политиките и координација Сектор за анализа на политиките и координација

50

помошник 

раководител 

на сектор

ЈОВАН ПЕТРЕСКИ 02 3118-022 Jovan.Petreski@gs.gov.mk 336-ГС 7 1 503 Сектор за анализа на политиките и координација Сектор за анализа на политиките и координација

51 соработник НАТАША ДИМЕСКА - natasa.dimeska@gs.gov.mk - 6 пр. 2 Сектор за документација и библиотека Одделение за библиотекарско работење и публикации

52
помлад 

соработник
ДАНИЕЛА ДАВИТКОВСКА 02 3118-022 daniela.davitkovska@gs.gov.mk 318-ГС 4 пр. арх Сектор за документација и библиотека Одделение за канцелариско и архивско работење

53
помлад 

соработник
ВЛАДИМИР ПЕТРОВСКИ 02 3118-022 vladimir.petrovski@gs.gov.mk - 6 пр. 2 Сектор за документација и библиотека Одделение за канцелариско и архивско работење
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54
самостоен 

референт
ИВАНА ТРАЈКОСКА 02 3118-022 ivana.trajkovska@gs.gov.mk - 6 пр. 2 Сектор за документација и библиотека Одделение за канцелариско и архивско работење

55
самостоен 

референт
МИЛКА СМИЛЕСКА 02 3118-022 Milka.Smileska@gs.gov.mk 318-ГС 4 пр. арх Сектор за документација и библиотека Одделение за канцелариско и архивско работење

56 виш референт ЗВЕЗДАНА ПЕТРОВСКА 02 3118-022 zvezdana.petrovska@gs.gov.mk 318-ГС 4 пр. арх Сектор за документација и библиотека Одделение за канцелариско и архивско работење

57

помошник 

раководител 

на сектор

СОЊА КОЧОВСКА 02 3118-022 Sonja.Kocovska@gs.gov.mk 215-ГС 6 пр. 2 Сектор за документација и библиотека Сектор за документација и библиотека

58
раководител 

на сектор
ОЛИВЕР СТЕФАНОСКИ 02 3118-022 oliver.stefanoski@gs.gov.mk - 6 пр. 2 Сектор за документација и библиотека Сектор за документација и библиотека

59 советник САНДРА АНДОВСКА 02 3118-022 sandra.andovska@gs.gov.mk 256-СЕП 4 1 111
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за регионален и одржлив развој

60 советник МАРИЈА ПАНТИЌ-КАТУШЕВСКА 02 3118-022 marija.pantic@gs.gov.mk 207-СЕП 4 1 111
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, 

конкурентност, деловна клима и координација на проекти 

помогнати од межународната заедница

61 советник ДАНЕ ЈОСИФОВСКИ 02 3118-022 dane.josifovski@gs.gov.mk 230-СЕП 4 1 115
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, 

конкурентност, деловна клима и координација на проекти 

помогнати од межународната заедница

62 советник АЛЕКСАНДАР АНДОВСКИ 02 3118-022 aleksandar.andovski@gs.gov.mk 256-СЕП 4 1 111
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за структурни реформи и регулатива

63 советник АНА ЈОВАНОВСКА 02 3118-022 ana.jovanovska@gs.gov.mk 118-СЕП 4 1 115
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за структурни реформи и регулатива

64
виш 

соработник
ДАНИЕЛ ЈОСИФОВСКИ 02 3118-022 daniel.josifovski@gs.gov.mk 230-СЕП 4 1 115

Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за структурни реформи и регулатива

65 соработник ЕЛЕНА ТРПЕСКА 02 3118-022 elena.trpeska@gs.gov.mk 202-СЕП 4 1 109
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за стручно-оперативна поддршка на ЗПВРМ

66
самостоен 

референт
МАРИЈА МУСТАЧКА 02 3118-022 marija.mustacka@gs.gov.mk 111-ГС 6 1 101

Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за стручно-оперативна поддршка на ЗПВРМ

67 советник БОЈАН АТАНАСОВСКИ 02 3118-022 bojan.atanasovski@gs.gov.mk 330-ГС 4 1 105
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за тековни економски политики

68 советник МАЈА БАРИЌ-ЧОЧКОВА 02 3118-022 maja.barik@gs.gov.mk 202-ГС 4 1 109
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за тековни економски политики

69 советник СТОЈНЕ ДАНИЛОВА-ИВАНОСКИ 02 3118-022 stojnedanilova.ivanoski@gs.gov.mk 205-ГС 4 1 111
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Одделение за тековни економски политики

70

помошник 

раководител 

на сектор

БОБЕ ЦЕЦЕВ 02 3118-022 bobe.cecev@gs.gov.mk 202-ГС 4 1 109
Сектор за економски политики, структурни реформи и 

инвестиции
Сектор за економски политики, структурни реформи и инвестиции

71
раководител 

на одделение
СТЕВЧО ЌОСЕВСКИ 02 3118-022 stevce.cosevski@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за веб и мултимедија

72 советник БИЉАНА СТОИЛОВСКА 02 3118-022 biljana.stoilovska@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за веб и мултимедија

73
виш 

соработник
ПАНЧЕ АЛЕКСАНДАР 02 3118-022 panche.aleksandar@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за веб и мултимедија

74
виш 

соработник
ПИТЕР СИМЕОНОВ - Piter.S@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за информатичка инфраструктура и експлоатација

75
помлад 

соработник
МИМОЗА СТОЈАНОВСКА - Mimoza.Stojanovska@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за информатичка инфраструктура и експлоатација

76
самостоен 

референт
НИКОЛА КИРОПУЛОС 02 3118-022 nikola.kiropulos@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за информатичка инфраструктура и експлоатација

77
самостоен 

референт
ЧЕДОМИР ХРИСТОВСКИ 02 3118-022 cedomir.hristovski@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за информатичка инфраструктура и експлоатација

78 советник ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ 02 3118-022 goce.serafimovski@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Одделение за организација, планирање, прокетирање и развој

79
раководител 

на сектор
ГОРАН МАРКОСКИ 02 3118-022 goran.markoski@gs.gov.mk 197-ГС 7 1 513 Сектор за информатичка технологија Сектор за информатичка технологија

Листа на вработени во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија
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80

помошник 

раководител 

на сектор

ВЛАТКО АТАНАСОВ 02 3118-022 vlatko.atanasov@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Сектор за информатичка технологија

81

помошник 

раководител 

на сектор

КИРИЛ САМАРЏИОСКИ 02 3118-022 kiril.samardzioski@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за информатичка технологија Сектор за информатичка технологија

82
раководител 

на одделение
ДАЛИБОР АЛЕШКОВИЌ 02 3118-022 Dalibor.Aleskovic@gs.gov.mk 235-ГС 6 3 308 Сектор за јавни набавки

Одделение за планирање на јавните набавки и следење на 

реализацијата на договорите

83
виш 

соработник
ДАЛИБОР АНЧЕВСКИ - Dalibor.Ancevski@gs.gov.mk 235-ГС 6 3 308 Сектор за јавни набавки Одделение за спроведување постапки за јавни набавки

84
виш 

соработник
ДАРИНКА ЈОВАНОВСКА - Darinka.Jovanovska@gs.gov.mk 235-ГС 6 3 308 Сектор за јавни набавки Одделение за спроведување постапки за јавни набавки

85
раководител 

на сектор
АНЕТА СТЕВКОВСКА 02 3118-022 Aneta.Stevkovska@gs.gov.mk 188-ГС 6 4 404 Сектор за јавни набавки Сектор за јавни набавки

86

помошник 

раководител 

на сектор

ДЕБОРА ЛАКОРДОВА 02 3118-022
debora.lakordova@fdimacedonia.gov.m

k
231-ГС 6 3 312 Сектор за координација со проекти и други стручни работи Сектор за координација со проекти и други стручни работи

87
раководител 

на одделение
НИКОЛА ПАСКОВ 02 3118-022 Nikola.Paskov@gs.gov.mk 265-ГС 6 2 210

Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

88 советник КАТЕРИНА ЈАНЕВСКА 02 3118-022 Katerina.Janevska@gs.gov.mk 295-ГС 6 2 204
Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

89 советник МАРИЈА МИЦЕВСКА 02 3118-022 Marija.Micevska@gs.gov.mk 244-ГС 6 2 211
Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

90
виш 

соработник
ФИЛИП КОРОВЕШОВСКИ 02 3118-022 Filip.Korovesovski@gs.gov.mk 244-ГС 6 2 211

Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

91 соработник ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВСКИ 02 3118-022 Vladimir.Lazarevski@gs.gov.mk 207-ГС 6 2 207
Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

92
помлад 

соработник
МАРИЈА ПЕТРОВСКА 02 3118-022 Marija.Petrovska@gs.gov.mk 207-ГС 6 2 207

Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

93
помлад 

соработник
ГЕРЕ ТРИПКОВ 02 3118-022 gere.tripkov@gs.gov.mk 132-ГС 6 2 209

Сектор за нормативно правни работи поврзани со седниците на 

Владата и работните тела на Владата
Одделение за записници, заклучоци и други акти на Владата

94
раководител 

на одделение
ЗОРАН БРЊАРЧЕВСКИ 02 3118-022 Zoran.Brnjarcevski@gs.gov.mk 265-ГС 6 2 210

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

95 советник ЉУПЧО ПЕТКОВСКИ 02 3118-022 Ljupcho.Petkovski@gs.gov.mk 207-ГС 6 2 207
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

96
помлад 

соработник
ЕМИЛИЈА ВАНЧЕВСКА 02 3118-022 Emilija.Vancevska@gs.gov.mk 265-ГС 6 2 210

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

97
раководител 

на одделение
АНА СТОЈАНОВСКА 02 3118-022 ana.stojanovska@gs.gov.mk 189-ГС 6 4 410

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

98
виш 

соработник
ВЕСНА ДИМОСКА 02 3118-022 Vesna.Dimoska@gs.gov.mk 183-ГС 6 4 409

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

99
виш 

соработник
ЈАСМИНА ВЕЛКОВСКА 02 3118-022 Jasmina.Velkovska@gs.gov.mk 189-ГС 6 4 410

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

100
помлад 

соработник
ХРИСТИЈАН НИКОЛОВ 02 3118-022 Hristijan.Nikolov@gs.gov.mk 183-ГС 6 4 409

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

101
помлад 

соработник
АЛЕКСАНДРА ДАВИТКОВСКА 02 3118-022 Aleksandra.Davitkovska@gs.gov.mk 189-ГС 6 4 410

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

102
раководител 

на одделение
СТЕФАН ВОЛКАНОВСКИ 02 3118-022 stefan.volkanovski@gs.gov.mk 244-ГС 6 2 211

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 економски систем

103 советник ВИОЛЕТА ДИМИТРОВСКА 02 3118-022 violeta.dimitrovska@gs.gov.mk 293-ГС 6 2 205
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 економски систем

104 соработник ЉУБОМИР КУКОСКИ 02 3118-022 ljubomir.kukoski@gs.gov.mk 293-ГС 6 2 205
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 економски систем

Листа на вработени во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија
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105
раководител 

на одделение
ВИКТОР ТРАЈЧЕСКИ - viktor.trajceski@gs.gov.mk 262-ГС 6 2 206

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 политички систем

106 советник ЃОРЃИ МИЛОШЕВСКИ 02 3118-022 gorgi.milosevski@gs.gov.mk 262-ГС 6 2 206
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 политички систем

107
раководител 

на одделение
РОДНА ПАНГОВСКА 02 3118-022 rodna.manevska@gs.gov.mk 201-ГС 6 3 306

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

108 советник ЕМИЛИЈА ЛАЗАРЕВСКА-НАУМОВСКА 02 3118-022 emilija.lazarevska@gs.gov.mk 201-ГС 6 3 306
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

109
самостоен 

референт
БИЛЈАНА МИЛОШЕВСКА 02 3118-022 biljana.milosevska@gs.gov.mk 201-ГС 6 3 306

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

110
помлад 

соработник
МАРИЈА АРСОВА 02 3118-022 marija.arsova@gs.gov.mk 125-ГС 6 4 411

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

111
раководител 

на сектор
ДЕЈАН ЈАКИМОВСКИ 02 3118-022 dejan.jakimovski@gs.gov.mk 355-ГС 6 2 212

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

112

помошник 

раководител 

на сектор

БИЉАНА ЦОНЕВСКА 02 3118-022 biljana.velinovska@gs.gov.mk 201-ГС 6 3 306
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

113

помошник 

раководител 

на сектор

МИОДРАГ АНДРИЕСКИ 02 3118-022 miodrag.andieski@gs.gov.mk 293-ГС 6 2 205
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

114

помошник 

раководител 

на сектор

СУЗАНА КУЗМАНОВСКА 02 3118-022 suzana.kuzmanovska@gs.gov.mk 262-ГС 6 2 206
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

115

помошник 

раководител 

на сектор

СНЕЖАНА МАРКОВА-ПЕНДОВСКИ 02 3118-022 snezanam.pendovski@gs.gvo.mk 132-ГС 6 2 209
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

116

помошник 

раководител 

на сектор

СТЕФАН КУКОВСКИ 02 3118-022 stefan.kukovski@gs.gov.mk 203-ГС 6 4 406
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

117

помошник 

раководител 

на сектор

СЛОБОДАН СТОЈАНОВСКИ 02 3118-022 slobodan.stojanovski@gs.gov.mk 203-ГС 6 4 406
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

118 советник РЕНАТА МАТЕСКА 02 3118-022 renata.mateska@gs.gov.mk 261-ГС 4 2 206 Сектор за односи со јавноста
Одделение за дноси со медиумите, координација и организација 

на информтивните активности

119 референт ГОРДАНА ЗАФИРОВА 02 3118-022 gordana.zafirova@gs.gov.mk 239-ГС 4 2 206 Сектор за односи со јавноста
Одделение за дноси со медиумите, координација и организација 

на информтивните активности

120 советник ЈОВАН ПРОДИЌ 02 3118-022 jovan.prodic@gs.gov.mk 194-ГС 7 4 404 Сектор за односи со јавноста
Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски 

медиуми

121 советник КОСТА МИТРОВСКИ 02 3118-022 kosta.mitrovski@gs.gov.mk 194-ГС 7 4 814 Сектор за односи со јавноста
Одделение за интернет комуникација и комуникација со странски 

медиуми

122 советник ДАНИЕЛ ЈАКИМОВСКИ 02 3118-022 daniel.jakimovski@gs.gov.mk 135-ГС 7 1 514 Сектор за односи со јавноста Одделение за информативно-промотивна дејност

123
виш 

соработник
СНЕЖАНА ЌУКА - - - 4 2 206 Сектор за односи со јавноста Одделение за информативно-промотивна дејност

124
раководител 

на одделение
АТАНАС ГЕОРГИЕВ 02 3118-022 atanas.georgiev@gs.gov.mk 194-ГС 7 4 814 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

125 советник РЕЗАРТА АДЕМИ - rezarta.ademi@gs.gov.mk 147-ГС 7 пр. 402 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

126
виш 

соработник
ПЕТРЕ МИХАЈЛОВСКИ 02 3118-022 petre.mihajlovski@gs.gov.mk 194-ГС 7 4 814 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

127
виш 

соработник
ТАШЈАН ЧАБУЛЕВ 02 3118-022 tasjan.cabulev@gs.gov.mk 147-ГС 7 пр. 402 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

128
помлад 

соработник
КЕФСЕРЕ ЕМИН - kefsere.latifi@gs.gov.mk 147-ГС 7 пр. 402 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување
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129
помлад 

соработник
МАРИЈА МИХАЈЛОСКА 02 3118-022 marija.mihajloska@gs.gov.mk 147-ГС 7 пр. 402 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

130
помлад 

соработник
САШКО ДИМОВ - sasko.dimov@gs.gov.mk 219-ГС 7 4 812 Сектор за односи со јавноста Одделение за медиумско следење, анализа и истражување

131

помошник 

раководител 

на сектор

БИЛЈАНА ПЕРКОВСКА 02 3118-022 biljana.perkovska@gs.gov.mk 261-ГС 4 2 204 Сектор за односи со јавноста Сектор за односи со јавноста

132

помошник 

раководител 

на сектор

ЛИДИЈА ЦВЕТАНОВИЌ 02 3118-022 lidija.cvetanovic@gs.gov.mk 261-ГС 4 2 214 Сектор за односи со јавноста Сектор за односи со јавноста

133

помошник 

раководител 

на сектор

ВЕСНА ПОПОСКА 02 3118-022 vesna.poposka@gs.gov.mk 194-ГС 7 4 814 Сектор за односи со јавноста Сектор за односи со јавноста

134
помлад 

соработник
МАКЕДОНКА ТРАЈКОВСКА - trajkovskadone@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи  Одделение за заеднички работи

135
помлад 

соработник
ЕРЏАН СЕЛИМИ - erdzan.selimi@gs.gov.mk 130-ГС 7 1 512 Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

136
помлад 

соработник
ВЕРИЦА ФИЛИПОВСКА - verica.filipovska@gs.gov.mk - 6 пр. 2 Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

137
помлад 

референт
МИТЕ АЦКОВ - mite.ackov@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

138
помлад 

референт
АЛЕН САКИПОВСКИ - almir_aldina@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

139
помлад 

референт
БЕСИР САЛИУ - saliu.besir@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

140
помлад 

референт
ЌЕМАЛ ЌЕМАЛ - kemco1983@gmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за заеднички работи

141
помлад 

соработник
ДУШКО СИМЈАНОСКИ - dusko_duci@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за одржување и ракување со техничка опрема

142
помлад 

соработник
ДИМЧЕ СТОЈАНОСКИ - dimchestojanoski@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за одржување и ракување со техничка опрема

143 референт КРИСТИНА ТОМИЌ - kristina.tomic@gs.gov.mk 126-ГС 7 2 606 Сектор за општи работи Одделение за одржување и ракување со техничка опрема

144
помлад 

референт
СТЕФАН КАЛОШЕВ - Stefan.Kaloshev@gs.gov.mk 154-ГС 7 2 606 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

145 советник ИВАН АНДРЕВСКИ 02 3118-022 ivan.andrevski@gs.gov.mk 137-ГС 7 2 606 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

146 советник ВЕБИ РУСТЕМИ 02 3118-022 vebi.rustemi@gs.gov.mk - 7 пр. 815 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

147 соработник АНА ЃОРГИЕВА 02 3118-022 ana.gorgieva@gs.gov.mk 137-ГС 7 2 606 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

148
помлад 

соработник
БОЈАН ВЕЛЕВСКИ - velevski_bojan@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

149
помлад 

соработник
ЕНЕС АДЕМИ - enes.ademi.90@gmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

150
помлад 

соработник
САБИХА ПИРГОЗИ - sabiha_89gv@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

151
помлад 

соработник
СОЊА СТЕФАНОВИЌ - stefanovic_sonja@yahoo.com 126-ГС 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

152
помлад 

соработник
АФФАН МИФТАРИ - affan1453@hotmail.com - 7 1 502 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

153
помлад 

соработник
ЕННУР БЕБА - ennurb@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

154
помлад 

соработник
ЕРСИН ЌЕРАЛА - ersin_kerala@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

155
помлад 

соработник
МЕСУТ МЕМЕТИ - mesut_vr@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

156
помлад 

соработник
БИЛЕНТ ЛИМАНОВ - - 150-ГС 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи
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157
помлад 

соработник
АРЗУ БЕЌИРИ - arzuidrizi@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

158
помлад 

соработник
ТУРЌАН САЛИЈИ - turkan77@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

159
помлад 

соработник
ЗЕЌИРИЈА БАЈРАМИ - bayramizekiriya@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

160
помлад 

соработник
МИРСАДА ХАСИПИ - mirsada__a@hotmail.com - 7 1 502 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

161
самостоен 

референт
ПЕРО КИТАНОВСКИ - pero.kitanovski@gs.gov.mk 376-ГС 7 4 813 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

162
самостоен 

референт
ЉУПКА ПЕТКОВА 02 3118-022 ljupka.petkova@gs.gov.mk 210-ГС 5 1 108 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

163
помлад 

референт
СЕВЃУЉ АБДУЛА 02 3118-022 Sevgul.Abdula@gs.gov.mk 134-ГС 7 4 815 Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

164
помлад 

референт
АРМАНДО ИЉАЗ - - - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за општи и нормативни работи

165
помлад 

соработник
МАВИЕ МЕХМЕТИ - mavie_mehmeti@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

166
помлад 

соработник
ПАЦА АЏИ СКЕРЛЕВА - pacedoneva@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

167
помлад 

соработник
ИГОР БОЖИНОВСКИ - - - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

168
помлад 

соработник
НАЗМИ ХАНЏИУ - nazmihanci@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

169
помлад 

соработник
СЕРЏАН ХАСАНИ - serxhanhasani@live.com - 7 1 502 Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

170
помлад 

соработник
ФЕЈМЕ АРУЧ - feyme_a@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

171
помлад 

соработник
ВЕСНА КОСТАДИНОВА-ЧАГОРСКИ - - - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

172
помлад 

соработник
ВЛАДО ВЕЛЈАНОВСКИ - vlado.veljanovski@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

173
помлад 

соработник
МЕМЕД МЕХМЕДИ - memed.mehmedi@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

174
помлад 

соработник
ХУСЕИН ЕМИНОВ - huseineminov@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

175
помлад 

соработник
СЕВГИ НЕЗИРОВСКА - sorrybull@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

176
помлад 

соработник
ОМЕР ЈУСУФОСКИ - omerjusuf@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

177
помлад 

соработник
КАШМИР САЛИУ - kashmirsaliu.dsr@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

178
помлад 

соработник
ЏЕЈЛАН СЕЛМАНИ - dejlanselmani@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

179
помлад 

соработник
ПЕТАР СТОЈАНОСКИ - stojanoskipetar@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

180
самостоен 

референт
ЃОКО НИКОЛОВСКИ - Gjoko.Nikolovski@gs.gov.mk 376-ГС 7 4 813 Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

181
самостоен 

референт
ВИКТОР МИХАЈЛОВСКИ - - 376-ГС 7 4 813 Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

182
помлад 

референт
ЕДИС ХАСАН 02 3118-022 edis.hasan@gs.gov.mk 154-ГС 7 2 606 Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

183
помлад 

референт
БАХТИЈАН АБДУЛА - - - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

184
помлад 

референт
ГОЦЕ СТЕВАНОВСКИ - monika_bt_@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

185
помлад 

референт
ИРЕНА ДИМИТРОВСКА - irenajankulovska@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи
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186
помлад 

референт
ЈОВАН МУШОВСКИ - anastasmushovski1@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

187
помлад 

референт
НЕДИМ ДЕВА - nedim.deva71@gmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

188
помлад 

референт
НУРЏАН ДЕМИР - fe_ali@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

189
помлад 

референт
СЕВЃУН ЕТЕМ - sevgun_stevce@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

190
помлад 

референт
СУАДА ИМЕР-АМЕТИ - roma.progress@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

191
помлад 

референт
ТУРКЕР КАМБЕРИ - turker.kamber@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

192
помлад 

референт
ХАНИФЕ ЈАЈА - cunka1453@gmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

193
помлад 

референт
АЛМА МЕМЕДОВСКА - alma.memedoska@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

194
помлад 

референт
ЕЛИЗАБЕТА ДЕМИРОВА-ПИЛОВА - eliza.riki@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

195
помлад 

референт
КЕРТИС ФЕТА - toni-kertis@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

196
помлад 

референт
НУРИ ХАЗИР - nyri_hazir@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

197
помлад 

референт
САНДРИНО МЕМИШ - sandrinomemis@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

198
помлад 

референт
СЕМРА ЕТЕМИ - micait-@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

199
помлад 

референт
ФАДИЉ ЏЕМАЛИ - vietnamska@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

200
помлад 

референт
ЏЕВАТ РАКИП - jevatstar@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

201
помлад 

референт
ДАЛИБОР МИЛАНОВСКИ - / - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

202
помлад 

референт
САБИНА САЛИ - sabi.sali35@hotmail.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

203
помлад 

референт
ГАЈАНЕ СТОЈАНОВСКА - gajane.step@live.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

204
помлад 

референт
ЈОНУЗ САЛИУ - suadazenilova@yahoo.com - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

205
помлад 

референт
СУАДА ИСМАИЛ - / - 4 пр. - Сектор за општи работи Одделение за стручни и административно-технички работи

206

помошник 

раководител 

на сектор

САЊА САВОВСКА - sanja.savovska@gs.gov.mk 347-ГС 7 4 802 Сектор за општи работи Сектор за општи работи

207
раководител 

на сектор
АГИМ МАХМУТИ 02 3118-022 agim.mahmuti@gs.gov.mk 139-ГС 7 пр. 408 Сектор за општи работи Сектор за општи работи;

208

помошник 

раководител 

на сектор

ИВАНА АЛЖУРОСКА 02 3118-022 ivana.alzuroska@gs.gov.mk - 6 4 411 Сектор за општи работи Сектор за општи работи;

209

помошник 

раководител 

на сектор

БЉЕРТА КАМБЕРИ-ТАИПИ - blerta.kamberi@gs.gov.mk 139-ГС 7 пр. 408 Сектор за општи работи Сектор за општи работи;

210
виш 

соработник
ВЛАТКО КМЕТОВСКИ 02 3118-022 Vlatko.Kmetovski@gs.gov.mk - 4 пр. 3

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за достава на материјали во владина постапка

211
помлад 

соработник
ДАЛИБОР СТАНОЈКОВСКИ 02 3118-022 Dalibor.Stanojkovski@gs.gov.mk 183-ГС 6 4 409

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за достава на материјали во владина постапка

212
самостоен 

референт
ЛАДИСЛАВ ФАЗЕКАШ 02 3118-022 Ladislav.Fazekas@gs.gov.mk - 4 пр. 3

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за достава на материјали во владина постапка

213
самостоен 

референт
ХРИСТИНА МИШЕВСКА 02 3118-022 Hristina.Kostadinova@gs.gov.mk - 4 пр. 3

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за достава на материјали во владина постапка

Листа на вработени во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија
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214
помлад 

соработник
МАЈА БОГОЕВСКА 02 3118-022 Maja.Bogoevska@gs.gov.mk 213-ГС 6 2 202

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

215
самостоен 

референт
МАКЕДОНКА КОСТАДИНОВА 02 3118-022 Makedonka.Kostadinova@gs.gov.mk 214-ГС 6 2 202

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

216
самостоен 

референт
ТАЊА ПОПОВСКА 02 3118-022 Tanja.Popovska@gs.gov.mk 213-ГС 6 2 202

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

217
самостоен 

референт
МЕЈРЕМА САЛКОВИЌ 02 3118-022 - 249-ГС 6 4 401

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

218
самостоен 

референт
САШКА ЗЕРДЕСКА 02 3118-022 Saska.Zerdeska@gs.gov.mk 214-ГС 6 2 202

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

219
помлад 

референт
ИВОНА ЃОРЃИЕВСКА - Ivona.Gjorgjievska@gs.gov.mk 214-ГС 6 2 202

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

220
помлад 

референт
НИКОЛА ЧЕКАЛОВИЌ 02 3118-022 Nikola.Cekalovik@gs.gov.mk - 4 пр. 3

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка
Одделение за прием на материјали во владина постапка

221
раководител 

на сектор
ОЛИВЕРА ДИМИТРИЕВА-СЕРАФИМОВСКА 02 3118-022 Olivera.Dimitrieva@gs.gov.mk 183-ГС 6 4 409

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во 

владина постапка

222

помошник 

раководител 

на сектор

РИСТЕ МИШЕ 02 3118-022 Riste.Mishe@gs.gov.mk 183-ГС 6 4 409
Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали 

во владина постапка

Сектор за организациони работи, прием и достава на материјали во 

владина постапка

223
раководител 

на одделение
ФИЛИП ЧАВДАРЕВСКИ 02 3118-022 Filip.Cavdarevski@gs.gov.mk 205-ГС 6 4 413 Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

224 советник ДРАГАНА АЛЕКСОВСКА 02 3118-022 Dragana.Spaseva@gs.gov.mk 266-ГС 6 4 414 Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

225 советник БИСЕРА МОЈСОСКА 02 3118-022 Bisera.Mojsoska@gs.gov.mk 266-ГС 6 4 414 Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

226
помлад 

соработник
СИМОНА КРУНТОВСКА - Simona.Kruntovska@gs.gov.mk 205-ГС 6 4 413 Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

227 советник ЕЛЕНА ГИЧЕВА - - - - - - Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

228 соработник ЕЛЕНА ЗАРКОВСКА - - - 4 2 207 Сектор за правни работи Одделение за нормативно-правни работи

229 советник ГАБРИЕЛА ПАЧОВСКА - Gabriela.Pacovska@gs.gov.mk 270-ГС 7 1 511 Сектор за правни работи Одделение за посебни комисии

230 соработник ЈАГОДА СРБИНОВСКА - Jagoda.Jovanova@gs.gov.mk - 6 пр. 3 Сектор за правни работи Одделение за посебни комисии

231
самостоен 

референт
ГОЛУБИНКА ПОПОВСКА - Golubinka.Popovic@gs.gov.mk 270-ГС 7 1 511 Сектор за правни работи Одделение за посебни комисии

232
помлад 

соработник
СЕМИРА ШАБАНИ - enes.saban@hotmail.com - 7 1 502 Сектор за правни работи Одделение за посебни комисии

233
виш 

соработник
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ 02 3118-022 Daniel.Nikolov@gs.gov.mk 205-ГС 6 2 413 Сектор за правни работи

Одделение за претставки и предлози и информации од јавен 

каракатер

234
самостоен 

референт
МАКЕДОНКА ЈОВЧЕВА - Makedonka.Jovceva@gs.gov.mk - 6 пр. 3 Сектор за правни работи

Одделение за претставки и предлози и информации од јавен 

каракатер

235
помлад 

референт
ЉУПКА ЈОВАНОВСКА - Ljupka.Jovanovska@gs.gov.mk - 6 пр. 3 Сектор за правни работи

Одделение за претставки и предлози и информации од јавен 

каракатер

236

помошник 

раководител 

на сектор

ЗОРИЦА СТОЈАНОВИЌ 02 3118-022 Zorica.Stojanovic@gs.gov.mk 204-ГС 6 4 412 Сектор за правни работи Сектор за правни работи

237

помошник 

раководител 

на сектор

ГОЦЕ БОБОЛИНСКИ - Goce.Bobolinski@gs.gov.mk - 6 4 414 Сектор за правни работи Сектор за правни работи

238

помошник 

раководител 

на сектор

СТОЈАНЧО РАДИЧЕВСКИ 02 3118-022 Stojanco.Radicevski@gs.gov.mk 266-ГС 6 4 414 Сектор за правни работи Сектор за правни работи

239
раководител 

на одделение
РАДИЦА БОБИНСКА 02 3118-022 radica.bobinska@gs.gov.mk 117-ГС 6 3 310 Сектор за протокол и преведување Одделение за преведување
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240 советник ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВА - emilija.jovanova@gs.gov.mk 270-ГС 7 1 511 Сектор за протокол и преведување Одделение за преведување

241
самостоен 

референт
НАЗА РАМАНИ 02 3118-022 naza.ramani@gs.gov.mk 139-ГС 7 пр. 408 Сектор за протокол и преведување Одделение за протокол

242
виш 

соработник
БИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 02 3118-022 Biljana.Jovanovska@gs.gov.mk 150-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење;

Одделение за подготовка и следење на спроведувањето на 

годишната програма за работа на Владата

243
раководител 

на одделение
СВЕТОМИР РАЈЧИНОСКИ 02 3118-022 Svetomir.Rajcinoski@gs.gov.mk 150-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење; Одделение за стратешко планирање и следење

244 советник АДЕМ БАЈРАМ 02 3118-022 Adem.Bayram@gs.gov.mk 152-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење; Одделение за стратешко планирање и следење

245
помлад 

соработник
АЛМИР МАШОВИЌ 02 3118-022 Almir.Masovic@gs.gov.mk 150-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење; Одделение за стратешко планирање и следење

246
раководител 

на сектор
ЗОРАН МИЛКОВ 02 3118-022 Zoran.Milkov@gs.gov.mk 152-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење; Сектор за стратегија, планирање и следење;

247

помошник 

раководител 

на сектор

ЉИЉАНА КОСТИЌ 02 3118-022 Ljiljana.Kostic@gs.gov.mk 150-ГС 7 2 601 Сектор за стратегија, планирање и следење; Сектор за стратегија, планирање и следење;

248
виш 

соработник
АЛЕКСАНДАР ЧАМИНСКИ - aleksandar.chaminski@gs.gov.mk 303-ГС 7 1 507

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

Одделение за организациона и логистичка поддршка на 

министерот без ресор, задолжен за привлекување на странски 

инвестиции

249
помлад 

соработник
МАРТА ЦВЕТКОВСКА - marta.cvetkovska@invest.gov.mk 334-ГС 7 3 711

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

Одделение за организациона и логистичка поддршка на 

министерот без ресор, задолжен за привлекување на странски 

инвестиции

250 советник МАРИЈА ГУДЕСКА - marija.G@gs.gov.mk - 6 4 411

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

генералниот секретар на Владата на Република Македонија

251
самостоен 

референт
ИВАНА МАКСИМОВА 02 3118-022 ivana.maksimova@gs.gov.mk 255-СЕП 5 1 101

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

генералниот секретар на Владата на Република Македонија

252
помлад 

соработник
СЕВИМ МУСТАФА 02 3118-022 sevim.mustafa@gs.gov.mk 113-ГС 7 3 708

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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

253
помлад 

соработник
АРТОН БАЈРАМИ 02 3118-022 arton.bajrami@gs.gov.mk 307-ГС 7 пр. 401

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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

254
помлад 

соработник
МЕМЕТ ЖАКУ 02 3118-022 memet.zhaku@gs.gov.mk - - - -

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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

255
самостоен 

референт
ФИДАЈЕТ ЈОНУЗОВСКА 02 3118-022 fidajet.jonuzovska@gs.gov.mk 113-ГС 7 3 708

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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

256
раководител 

на одделение
ФИЛИЗ НЕЗИР-ЕМИН 02 3118-022 filiz.nezir@gs.gov.mk 255-СЕП 5 1 101

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор

257
помлад 

соработник
ЏАНЕР ИСМАИЛ 02 3118-022 Dzaner.Ismail@gs.gov.mk 255-СЕП 5 1 101

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор

Листа на вработени во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија
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258
помлад 

соработник
ЕРГИН ЈАКУПИ 02 3118-022 - 255-СЕП 5 1 101

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор

259
помлад 

соработник
ФУАД ХАЏИ-ЕЈУП 02 3118-022 FuadHadziEjup@gs.gov.mk 255-СЕП 5 1 101

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор

260
самостоен 

референт
ТАЊА ВЕЗЕНКОВСКА 02 3118-022 tanja.vezenkovska@gs.gov.mk 320-ГС 7 4 809

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор

261 советник СЕНАДА ЛАМОВСКА 02 3118-022 senada.lamovska@gs.gov.mk 116-ГС 7 3 702

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор (Декада на Ромите)

262
помлад 

соработник
АНТУН БЕЛАМАРИЌ - Antun.Belamarik@gs.gov.mk 128-ГС 7 3 702

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор (Декада на Ромите)

263
самостоен 

референт
ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА - Elena.Mircevska@gs.gov.mk 116-ГС 7 2 705

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор (Декада на Ромите)

264 виш референт МЕРСИХА УСЕИН - Mersiha.Usein@gs.gov.mk 128-ГС 7 3 702

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор (Декада на Ромите)

265
раководител 

на одделение
ДИЈАНА КЕТОЛА - Dijana.Ketola@fdimacedonia.com - - - -

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор, задолжен за промоција на деловната клима за 

привлекување странски инвестиции

266
помлад 

соработник
ФЛОРИДА РЕЏЕПИ 02 3118-022 Florida.Rexhepi@gs.gov.mk - 5 2 208/9

Сектор за стручно-оперативна и логистичка 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 

министер без ресор, задолжен за странски инвестиции

267

помошник 

раководител 

на сектор

СЕИДА ЏИГАЛ 02 3118-022 seida.dzigal@gs.gov.mk 238-СЕП 5 1 111

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

268

помошник 

раководител 

на сектор

РАИМ ЉИМАНИ 02 3118-022 raim.limani@gs.gov.mk 307-ГС 7 пр. 401

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

269
раководител 

на сектор
ЕЛЕНА МИЈАЛОВА-ЈОРДЕВА - Elena.Mijalova@gs.gov.mk - 6 2 203

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

Сектор за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар на 

Владата на Република Македонија и министрите без ресор

270 советник СЛАВИЦА ЈОРДАНОСКА 02 3118-022 Slavica.Jordanoska@gs.gov.mk 215-ГС 6 4 403 Сектор за финансиски работи
Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола и 

финансиска документација и следење на реализација на буџетот

271 советник ИВАНА ДИЕВСКА 02 3118-022 Ivana.Dievska@gs.gov.mk 215-ГС 6 4 403 Сектор за финансиски работи
Одделение за координација и подготовка на буџет, контрола и 

финансиска документација и следење на реализација на буџетот

272
раководител 

на сектор
ИВОНА СТОЈЧЕВА 02 3118-022 Ivona.Lazarova@gs.gov.mk 182-ГС 6 4 402 Сектор за финансиски работи Сектор за финансиски работи

273

помошник 

раководител 

на сектор

ЕЛЕНА ПАГОВСКА-ПЕЛТЕКОВСКИ 02 3118-022 Elena.Pagovska@gs.gov.mk 182-ГС 6 4 403 Сектор за финансиски работи Сектор за финансиски работи
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274
раководител 

на одделение
ОГНЕН РИСТОВСКИ 02 3118-022 Ognen.Ristovski@gs.gov.mk 177-ГС 5 1 110 Сектор за човечки ресурси Одделение за оценување и стручно оспособување

275
раководител 

на одделение
НАДИЦА АПОСТОЛОВСКА 02 3118-022 Nadica.Apostolovska@gs.gov.mk 177-ГС 5 1 110 Сектор за човечки ресурси

Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

Комисијата за именување

276
помлад 

соработник
ИРЕНА СИМОНОВСКА - irena.simonovska@fdimacedonia.com 210-ГС 5 1 108 Сектор за човечки ресурси

Одделение за стручно-оперативна и логистичка поддршка на 

Комисијата за именување

277
раководител 

на одделение
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВСКА 02 3118-022 Svetlana.Dimitrovska@gs.gov.mk 177-ГС 5 1 110 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

278 советник ЕМИЛИЈА ГОЛУБОВСКА 02 3118-022 Emilija.Golubovska@gs.gov.mk 377-ГС 5 1 109 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

279
помлад 

соработник
НАДИЦА СТОЈАНОВСКИ - Nadica.Stojanovski@gs.gov.mk 221-ГС 5 1 109 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

280
самостоен 

референт
МИЛЕНКО МАРИНКОВИЌ 02 3118-022 Milenko.Marinkovik@gs.gov.mk 218-СЕП 5 1 107 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

281
самостоен 

референт
ВЕРИЦА ЈОВАНОВСКА 02 3118-022 Verica.Jovanovska@gs.gov.mk 192-ГС 5 1 106 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

282
помлад 

соработник
СИМОНА ВЕЛКОВСКА-ВАСИЛЕВСКА 02 3118-022 Simona.Velkovska@gs.gov.mk 377-ГС 5 1 109 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

283
помлад 

соработник
ВИОЛЕТА ИЛИЕВСКА 02 3118-022 Violeta.Ilievska@gs.gov.mk 238-СЕП 5 1 111 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

284
самостоен 

референт
АЛЕКСАНДРА КИТАНОВСКА 02 3118-022 Aleksandra.Kitanovska@gs.gov.mk 115-ГС 6 3 303 Сектор за човечки ресурси Одделение за управување со човечки ресурси

285

помошник 

раководител 

на сектор

АЈСЕЛА МЕЃЕДОВИЌ-АБАЗ - Ajsela.Megedovic@gs.gov.mk 238-СЕП 5 1 111 Сектор за човечки ресурси Сектор за човечки ресурси
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