име и презиме

1 м-р Драган Тилев

Кабинетски
службеник, Помошник
на заменик на
Dragan.Tilev@sep.gov.mk

72205271

2 Љиља Трпковска

Државен советник за
поддршка на процесот
за подготовка на
националната верзија Ljilja.Trpkovska@sep.gov.mk

70234 504

3 м-р Орхидеја Каљошевска

Државен советник за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Orhideja.Kaljosevska@sep.gov.mk

70409519

4 Билјана Бутлевска

Кабинетски
службеник, Помошник
на заменик на
претседателот на
Владата на РМ
задолжен за европски
прашања, за
организација и
комуникација
(Раководител на
сектор за интеграција) Biljana.Butlevska@sep.gov.mk

75359220

6 Христина Конеска-Бероска

Помошник
раководител на сектор
за интеграција
Раководител на
Одделение за правда,
слобода и
безбедност,Сектор за
интеграција
Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

м-р Билјана Стојаноска
7 Дочински

Координатор за
правосудство, борба
против корупција и
избори, Одделение за
правда, слобода и
безбедност,Сектор за
интеграција
biljana.stojanoska@sep.gov.mk

8 Синела Аговиќ-Бугариќ

Координатор за
правда и внатрешни
работи, Одделение за
правда, слобода и
безбедност,Сектор за
интеграција
Sinela.Bugaric@sep.gov.mk

70409584

9 м-р Флутура Лазами

Координатор за
внатрешни работи,
Одделение за правда,
слобода и
безбедност,Сектор за
интеграција
Flutura.Lazami@sep.gov.mk

70409512

5 Мбареса Истрефи-Шаќири

70409614

10 д-р Викторија Баџакова

Координатор за
слобода и бебедност,
Одделение за правда,
слобода и
безбедност,Сектор за
интеграција
(мирување)

11
13 Богомил Темелковски

Координатор за
внатрешен пазар и
конкуренција,
Одделение за
внатрешен пазар и
конкуренција, Сектор
за интеграција

Bogomil.Temelkovski@sep.gov.mk

70409551

12 Ерсин Баки

Координатор
соработник за
внатрешен пазар,
Одделение за
внатрешен пазар и
конкуренција, Сектор
за интеграција

ersin.baki@sep.gov.mk

70409598

13 м-р Александра Жоглева

Координатор за
финансиски услуги,
Одделение за
внатрешен пазар и
конкуренција, Сектор
за интеграција

Aleksandra.Zogleva@sep.gov.mk

70409514

14 м-р Александар Зафировски

Координатор за
економскофинансиски прашања,
Одделение за
економскофинансиски прашања,
царина и даноци,
Сектор за интеграција Aleksandar.Zafiroski@sep.gov.mk

70409573

15 м-р Наташа Стојановска

Координатор за
економскофинансиски прашања
и статистика,
Одделение за
економско –
финансиски прашања,
царина и даноци,
Сектор за интеграција Natasha.Stojanovska@sep.gov.mk

70409562

16 м-р Рената Ивановска

Координатор за
економска и
монетарна унија,
Одделение за
економско –
финансиски прашања,
царина и даноци,
Сектор за интеграција Renata.Ivanovska@sep.gov.mk

70409565

17 м-р Даница Насова-Иванова

Координатор за
трговска политика,
царина и даноци,
Одделение за
економско –
финансиски прашања,
царина и даноци,
Сектор за интеграција Danica.Nasova-Ivanova@sep.gov.mk

70409492

18 м-р Зоран Доневски

Координатор за
земјоделство,
безбедност на храната,
Одделение за
земјоделство и
безбедност на храната,
Сектор за интеграција Zoran.Donevski@sep.gov.mk

70315256

19 Синиша Цветаноски

Координатор за
политика на
безбедност на храната
и заштита на
потрошувачите,
Одделение за
земјоделство и
безбедност на храната,
Сектор за интеграција Sinisa.Cvetanoski@sep.gov.mk

70409545

20 м-р Неда Дојчиновска

21 м-р Цветанка Данилоска

Координатор за
слободно движење на
работници и за
социјална политика и
вработување,
Одделение за
иновации,
информатичко
општество и социјална
политика,Сектор за
интеграција
Neda.Dojcinovska@sep.gov.mk
Координатор за
информатичко
општество,Одделение
за иновации,
информатичко
општество и социјална
политика, Сектор за
интеграција
Cvetanka.stojanoska@sep.gov.mk

70409602

70409513

22 м-р Ирена Николов

Координатор за
регионална политика и
координација на
структурни
инструменти,
Одделение за
транспорт, енергетика,
животна средина и
регионална политика,
Сектор за интеграција
(мирување)

23 Надица Угриноска

Виш соработник за
политика животна
средина и климатски
промени, Одделение
за транспорт,
енергетика, животна
средина и регионална
политика, Сектор за
интеграција
Nadica.Andonovska@sep.gov.mk

70409611

24 Њомза Рочи Џеладини

Координатор за
енергетика,
Одделение за
транспорт, енергетика,
животна средина и
регионална политика,
Сектор за интеграција
(породилно отсуство)

25 м-р Јасна Бољат

Раководител на Сектор
за стратешко
планирање и
поддршка на процесот
на пристапување
(мирување)

26 Златко Јанковски

Помошник
раководител на Сектор
за стратешко
планирање и
поддршка на процесот
на пристапување
Zlatko.Jankovski@sep.gov.mk

70409510

27 м-р Марија Грубовиќ

Раководител на
Одделение за
стратешко планирање,
градење на политики и
мониторинг и техничко
спроведување на ЕУ
проекти, Сектор за
стратешко планирање
и поддршка на
процесот на
пристапување
Marija.Grubovic@sep.gov.mk

70409607

28 Мемет Жаку

Помлад соработник за
стратешко планирање
и мониторинг на ЕУ
проекти, Одделение
за стратешко
планирање, градење
на политики и
мониторинг и техничко
спроведување на ЕУ
проекти, Сектор за
стратешко планирање
и поддршка на
процесот на
пристапување
(решение за времено
распоредување во
СЕП)
memet.zhaku@sep.gov.mk

29 Симона Китаноска

Помлад соработник за
стратешко планирање
и техничко
спроведување на ЕУ
проекти, Одделение за
стратешко планирање,
градење на политики и
мониторинг и техничко
спроведување на ЕУ
проекти, Сектор за
стратешко планирање
и поддршка на
процесот на
пристапување
simona.kitankovska@sep.gov.mk

70409581

30 Мемет Жаку

Помлад соработник за
стратешко планирање
и мониторинг на ЕУ
проекти, Одделение за
стратешко планирање,
градење на политики и
мониторинг и техничко
спроведување на ЕУ
проекти, СЕКТОР ЗА
СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ И
ПОДДРШКА НА
ПРОЦЕСОТ НА
ПРИСТАПУВАЊЕ
memet.zaku@sep.gov.mk

31 Агрон Беќири

Помошник
раководител на Сектор
за координација на
европски фондови и
друга странска помош Agron.Beqiri@sep.gov.mk

72 204 011

32 Љубица Ѓерасимова

Соработник за
програмирање на
секторите
земјоделство и
рурален развој и
демократија и
владеење(управување
со јавни финансии),
Одделение за
програмирање на
европски
фондови,Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Ljubica.Gerasimova@sep.gov.mk

70409553

33 Елидона Белули

Помлад соработник за
програмирање на
образование,
вработување и
социална политика и
владеење на право и
човекови права,
демокрарија и
владеење (реформа на
јавна администрација),
Одделение за
програмирање на
европски
фондови,Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош
(породилно отсуство)

34 Едон Кадриу

Помлад соработник за
програмирање на
транспорт и
енергетика и
комуникации,
Одделение за
програмирање на
европски фондови,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Edon.Kadriu@sep.gov.mk

72204276

35 м-р Лира Бојко

Помлад соработник за
програмирање на
сектор животна
средина, климатски
промени, сектор
конкурентност и
иновации, и повеќе
корисничка ИПА,
Одделение за
програмирање на
европски фондови,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Lira.Bojku@sep.gov.mk

70409586

Евгенија Серафимовска36 Кирковски

Раководител на
Одделение за
следење и евалуација
на програмите на
ЕУ,Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Evgenija.Kirkovski@sep.gov.mk

70409537

37 м-р Дана Петреска

Советник за
мониторинг на ИПА,
Одделение за
следење и евалуација
на програмите на ЕУ,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Dana.Petreska@sep.gov.mk

38 Лумтурије Дервиши

Помлад соработник за
мониторинг на
спроведувањето на
ИПА, Одделение за
следење и евалуација
на програмите на ЕУ,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Lumturije.Dervishi@sep.gov.mk

72 204 059

72204082

39 Агрон Беќири

Помлад соработник за
евалуација на
програмите на ЕУ,
Одделение за
следење и евалуација
на програмите на ЕУ,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Agron.Beqiri@sep.gov.mk

72204011

40 Софче Крстиќ

Раководител на
Одделение за
билатерална и
мултилатерална
помош, Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Sofce.Zafirovska@sep.gov.mk

70409525

44. 41 Џеладин Локмани

42 Валон Хаскај

Соработник за
координација на
билатерални
програми, Одделение
за билатерална и
мултилатерална
помош, Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Xheladin.Llokmani@sep.gov.mk

70234 176

Помлад соработник за
спроведување на
проекти, Одделение за
билатерална и
мултилатерална
помош, Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Valon.Haskaj@sep.gov.mk

70234 874

43 Елизабета Буова

Раководител на
Одделение за обука за
користење на
европски фондови и
друга странска помош,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Elizabeta.Buova@sep.gov.mk

70409609

44 м-р Марија Петрушевска

Соработник за
координација на обука
за користење на
европска и друга
странска помош,
Одделение за обука за
користење на
европски фондови и
друга странска помош,
Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Marija.Petrusevska@sep.gov.mk

70409503

45 Шефајет Сала

Помлад соработник за
спроведување на
анализа за потребите
од обука, Одделение
за обука за користење
на европски фондови
и друга странска
помош,Сектор за
координација на
европски фондови и
друга странска помош Shefajet.Salla@sep.gov.mk

70409564

46 м-р Мирјана Димчова

Виш соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот за
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ),
(породилно отсуство)

47 Ален Ибраимоски

Помлад соработник за
координација на
процесот на
преведување,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Alen.Ibraimoski@sep.gov.mk

70409536

48 Љупка Стојчевска

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Ljupka.Stojcevska@sep.gov.mk

70409533

49 м-р Марија Бојкова-Блажеска

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Marija.Bojkova@sep.gov.mk

70409535

50 м-р Марија Павлова

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Marija.Pavlova@sep.gov.mk

70409508

51 м-р Сања Георгиевска

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Sanja.Georgievska@sep.gov.mk

70409556

52 м-р Марио Јорданов

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Mario.Jordanov@sep.gov.mk

70409566

53 Аида Башовиќ

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Aida.Basovik@sep.gov.mk

70409557

54 м-р Васка Апостолова

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Vaska.Apostolova@sep.gov.mk

70409491

55 Ивана Стоиљковиќ

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Ivana.Stoilkovic@sep.gov.mk

70409511

56 м-р Кристина Велевска

Помлад соработник за
преведување правни
акти и други
документи за европска
интеграција,
Одделение за
преведување и
координација на
процесот на
преведување, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Kristina.Velevska@sep.gov.mk

70409585

57 м-р Јулија Стојановска

Виш соработник за
јазична ревизија и
терминологија,
Одделение за јазична
ревизија и
терминологија, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Julija.Stojanovska@sep.gov.mk

70409570

63. 58 Слаѓана Анѓелова

Виш соработник за
јазична ревизија и
терминологија,
Одделение за јазична
ревизија и
терминологија, Сектор
за подготовка на
националната верзија
на Acquis
communautaire
(Правото на ЕУ)
Sladjana.Angelova@sep.gov.mk

59 м-р Силвија Есмерова

Раководител на
Одделение за односи
со јавноста, Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста
(мирување)

60 Блаженка Митовска

Соработник за
информирање на
јавноста, Одделение
за односи со јавноста,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста blazenka.mitovska@sep.gov.mk

70409550

70409593

61 Славица Карова

Соработник за
информирање на
јавноста, Одделение
за односи со јавноста,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Slavica.Karova@sep.gov.mk

70409561

62 Ермира Сулејмани

Вршител на должност
помошник
раководител на Сектор
за организациски
работи и односи со
јавноста
ermira.sulejmani@sep.gov.mk

70409600

63 Гзиме Ислами

Помлад соработник за
информирање,
Одделение за односи
со јавноста, Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста gzime.islami@sep.gov.mk

70 409549

64 Емел Караџа-Ќоку

Помлад соработник за
инфо – центар и вебадминистратор,
Одделение за односи
со јавноста, Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Emel.Karadza@sep.gov.mk

70409583

65 Зулејха Рамадани

Самостоен референт
за административна
поддршка, Одделение
за односи со јавноста,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Zulejha.Ramadani@sep.gov.mk

70234 511

66 Благица Митковска

Раководител на
Одделение за
протокол и
организациски работи,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста
(породилно отсуство)

67 Валентина Јаневска

Виш соработник за
организациско
административна
поддршка, Одделение
за протокол и
организациски работи,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Valentina.Janevska@sep.gov.mk

70409501

68 Симона Леви

Соработник за
организациско
административна
поддршка, Одделение
за протокол и
организациски работи,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Simona.Levi@sep.gov.mk

70409530

69 Арлинда Исљами

Помлад соработник за
протокол и
организациска
поддршка, Одделение
за протокол и
организациски работи,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста
(мирување)

Даниела Ѓеоргиевска70 Костадиновска

Помлад соработник за
административна
поддршка, Одделение
за протокол и
организациски работи,
Сектор за
организациски работи
и односи со јавноста Daniela.Gjorgievska@sep.gov.mk

70409618

71 д-р Љубиша Стефаноски

Раководител на Сектор
за општи и правни
работи
ljubisa.stefanoski@sep.gov.mk

70409500

72 м-р Атанас Стамнов

Раководител на
Одделение за
административна
поддршка и
нормативно – правни
работи, Сектор за
општи и правни
работи

73 Иван Донев

Соработник за
нормативно – правни
работи, Одделение за
административна
поддршка и
нормативно – правни
работи, Сектор за
општи и правни
работи
Ivan.Donev@sep.gov.mk

70409498

74 Олга Гештаковска

Помлад соработник за
административна
поддршка, Одделение
за административна
поддршка и
нормативно – правни
работи, Сектор за
општи и правни
работи
Olga.Gestakovska@sep.gov.mk

70409495

Atanas.Stamnov@sep.gov.mk

70409538

75 Марјан Најдановски

Помлад референт за
административна и
техничка поддршка,
Одделение за
административна
поддршка и
нормативно – правни
работи, Сектор за
општи и правни
работи

70409617

76 м-р Енис Зеќири

Помлад соработник за
спроведување на
постапка за јавни
набавки, Одделение
за јавни набавки,
Сектор за општи и
правни работи
Enis.Zeqiri@sep.gov.mk

70234953

77 Даут Хајрулахи

78 м-р Марјан Велкоски

Кабинетски
службеник, Помошник
на заменик на
претседателот на
Владата на РМ
задолжен за европски
прашања, за
администрација и
финансии
(Раководител на
сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско Daut.hajrullahi@sep.gov.mk
Советник за
информационен
систем, Одделение за
информационен
систем и техничка
поддршка, Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
Marjan.Velkoski@sep.gov.mk

76 431 307

70409599

79 м-р Тони Манџуковски

80 м-р Бурхан Рахмани

Соработник –
администратор на
систем за управување
на документи (ДМС),
Одделение за
информационен
систем и техничка
поддршка, Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
Toni.Mandzukovski@sep.gov.mk
Помлад соработник за
информационен
систем, Одделение за
информационен
систем и техничка
поддршка, Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
burhan.rahmani@sep.gov.mk

70409499

70409 595

81 Шпреса Гафури

Самостоен референт
за архивско –
канцелариско
работење, Одделение
за архивско работење,
Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
Shpresa.Gafuri@sep.gov.mk

82 Валбона Зеќири

Виш референт за
архивско –
канцелариско
работење, Одделение
за архивско работење,
Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење (мирување)

70234 696

83 Ѓултен Челебиу

Виш референт за
архивско –
канцелариско
работење, Одделение
за архивско работење,
Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
Gjulten.Chelebiu@sep.gov.mk

84 Сабрије Илјази

Помлад референт за
архивско –
канцелариско
работење,Одделение
за архивско работење,
Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење
sabrije.suma@sep.gov.mk

70409597

85
89 Ирфан Мустафа

Помлад референт за
архивскоканцелариско
работење, Одделение
за архивско работење,
Сектор за
информатичка и
комуникациска
технологија и архивско
работење (решение за
времено
распоредување во
СЕП)
irfan.mastafa@sep.gov.mk

86 м-р Мевљан Мемети

Помошник
раководител на Сектор
за финансиски
прашања, Сектор за
финансиски прашања mevlan.memeti@sep.gov.mk

70409576

87 Дафинка Вучковска

Вршител на должност
раководител на
одделение за буџетска
контрола, Сектор за
финансиски прашања dafinka.vuckovska@sep.gov.mk

70409515

72235121

88 Сефер Рамадани

Помлад соработник за
извршени контроли,
Одделение за
буџетска контрола,
Сектор за финансиски
прашања
sefer.ramadani@sep.gov.mk

72311311

89 Илинка Делева

Вршител на должност
раководител на
одделение за буџетска
координација, Сектор
за финансиски
прашања
ilinka.deleva@sep.gov.mk

70409579

90 Амет Амиди

Раководител на
Одделение за
внатрешна ревизија,
Одделение за
внатрешна ревизија

70409524

Amet.Amidi@sep.gov.mk

Раководител на
Одделение за
управување со
човечки ресурси,
Одделение за
управување со
91 м-р Маја Фузевска-Вељановска човечки ресурси
Советник за стручно
усовршување,
Одделение за
м-р Љубица Сиљановскауправување со
92 Дуковска
човечки ресурси

93 Владимир Палашевски

Maja.Fuzevska@sep.gov.mk

70409575

Ljubica.Siljanovska@sep.gov.mk

70409559

Соработник за
вработување,
унапредување,
мобилност,
службенички односи и
информациски систем
за управување со
човечки ресурси,
Одделение за
управување со
човечки ресурси
vladimir.palasevski@sep.gov.mk

70409494

94 Хирмете Мусли

Помлад соработник за
персонална
евиденција,
Одделение за
управување со човечки
ресурси (породилно
отсуство)

95 Мирослав Саздовски

Посебен советник за
поддршка на процесот
на интеграција
miroslav.sazdovski@sep.gov.mk

1
2
3
4

Упатени во постојаната мисија
на Република Македонија при
Европската унија во Брисел:
м-р Селвет Барути
Зуица Змејковска
м-р Александра Вуковиќ
м-р Кирил Ангелов

Советник
Прв секретар
Прв секретар
Втор секретар

selvet.baruti@sep.gov.mk
zuica.zmejkovska@sep.gov.mk
aleksandra.vukovic@sep.gov.mk
kiril.angelov@sep.gov.mk

70344997

