
Сектор Одделение Работно место Име Презиме службена е-пошта

службен 

телефон

1 Директор Апостол Симовски apostol.simovski@stat.gov.mk 070 227 491

2 Заменик директор Иљми Селами ilmi.selamii@stat.gov.mk

3

Сектор за национални 

сметки

Oдделение за пресметка на БДП по 

расходен метод Раководител на Одделение за 

пресметка на БДП по расходен метод Лидија Ѓоргиевска lidija.gjorgievska@stat.gov.mk 070 318 243

4

Сектор за национални 

сметки

Oдделение за пресметка на БДП по 

расходен метод

Советник за нефинасиски средства Бобан Илиевски boban.ilievski@stat.gov.mk

5

Сектор за национални 

сметки

Oдделение за пресметка на БДП по 

расходен метод Советник за истражувања на 

паритетот на куповната моќ Верица Постолова verica.postolova@stat.gov.mk

6

Сектор за национални 

сметки

Oдделение за пресметка на БДП по 

расходен метод

Помлад соработник  за истражувања 

на паритетот на куповната моќ и 

ИНПУТ-ОУТПУТ табели Александар Лазаров aleksandar.lazarov@stat.gov.mk

7

Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

расходен метод Советник за понуда и употреба и 

ИНПУТ-ОУТПУТ табели Лидија Кралевска lidija.kralevska@stat.gov.mk

8

Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

производен метод и секторски 

национални сметки 

Раководител на Одделение за 

пресметка на БДП по производен 

метод и секторски национални сметки Наташа Наумовска natasa.naumovska@stat.gov.mk 070 274 737

9

Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

производен метод и секторски 

национални сметки 

Советник за секторот за финансиски  

претпријатија Емилија Билбиловска emilija.bilbilovska@stat.gov.mk

10

Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

производен метод и секторски 

национални сметки 

Помлад соработник за секторот на 

непрофитни институции кои им служат 

на домаќинствата (НПИСД) Билјана Јовановска biljana.jovanovska@stat.gov.mk

11

 Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

производен метод и секторски 

национални сметки  

Помлад соработник за секторот 

држава Елена Пееска elena.petreska@stat.gov.mk

12

Сектор за национални 

сметки

Одделение за пресметка на БДП по 

производен метод и секторски 

национални сметки  

Советник за секторот домаќинства и 

секторот непрофитни институции кои 

им служат на домаќинствата (НПИСД) Матилда Сретеновска matilda.sretenovska@stat.gov.mk

13

Сектор за национални 

сметки

Одделение за квартални пресметки 

на БДП и пресметка на БДП по 

постојани цени 

Раководител на Одделение за 

квартални  пресметки на БДП и 

пресметка на БДП по постојани цени Снежана Георгиевска snezana.georgievska@stat.gov.mk 075 402 325

Список на вработени лица во Државниот завод за статистика 

mailto:ilmi.selamii@stat.gov.mk


14

Сектор за национални 

сметки

Одделение за квартални пресметки 

на БДП и пресметка на БДП по 

постојани цени 

Помлад соработник за пресметка  на 

БДП   расходниот метод по постојани 

цени на годишно ниво и квартално 

ниво Елена           Јорданоска elena.jordanoska@stat.gov.mk

15

Сектор за национални 

сметки

Одделение за квартални пресметки 

на БДП и пресметка на БДП по 

постојани цени 

Советник за пресметка на БДП на 

тримесечно ниво и годишно ниво  по 

тековни и постојани цени-производен 

метод Ленче Неданоска lence.nedanoska@stat.gov.mk

16

Сектор за национални 

сметки

Одделение за квартални пресметки 

на БДП и пресметка на БДП по 

постојани цени 

Советник за истражување на терен  

ДВ.КВ.ИН Гоце Димитровски goce.dimitrovski@stat.gov.mk

17

Сектор за национални 

сметки

Одделение за сателитски сметки 

Советник за индикатори за одржлив 

развој и здравствени сметки Вилма Гудеска vilma.gudeska@stat.gov.mk

18

Сектор за национални 

сметки

Одделение за сателитски сметки 

Помлад соработник за економски 

сметки во земјоделството Невена

Китановска 

Спенџарска nevena.spendzarska@stat.gov.mk

19

Сектор за национални 

сметки

Одделение за надворешна трговија

Раководител на Одделение за 

надворешна трговија Сузана Срчокова suzana.srcokova@stat.gov.mk 075 868 858

20

Сектор за национални 

сметки

Одделение за надворешна трговија

Советник за надворешна трговија Катерина Давкова katerina.davkova@stat.gov.mk

21

Сектор за национални 

сметки

Одделение за надворешна трговија

Помлад соработник за надворешна 

трговија Радица Новеска radica.noveska@stat.gov.mk

22

Сектор за деловни 

статистики Помошник раководител на Сектор за 

деловни статистики Виолета Крстева krsteva.v@stat.gov.mk 070 364 206

23

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции

Раководител на Одделение за 

индустрија, градежништво и деловни 

тенденции Зоран Станојковски zoran.stanojkovski@stat.gov.mk 070 364 121 

24

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции

Помлад соработник за индустрија Горан Стојковиќ goran.stojkovic@stat.gov.mk

25

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции

Советник за градежна статистика Наташа Ценова natasa.cenova@stat.gov.mk

26

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции Помлад соработник  за  градежна 

статистика Драган Неделчин dragan.nedelcin@stat.gov.mk

27

Сектор за деловни 

статистики

 Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции Помлад соработник за  деловни 

тенденции Татјана Трајковска tatjana.trajkovska@stat.gov.mk

28

Сектор за деловни 

статистики

 Одделение за индустрија, 

градежништво и деловни тенденции Помлад соработник за  деловни 

тенденции Јетмир Исмаили jetmir.ismaili@stat.gov.mk



29

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за цени

Раководител на Одделение за цени Оливера Илиевска olivera.ilievska@stat.gov.mk 070 991 689

30

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за цени

Советник за цени на земјоделски 

производи Билјана Ристовска biljana.ristovska@stat.gov.mk

31

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за цени Виш соработник за цени на 

производители на индустриски 

производи Елизабета Трајковска elizabeta.trajkovska@stat.gov.mk

32

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за цени

Соработник за цени на производители 

на индустриски производи Анета Костевска aneta.kostevska@stat.gov.mk

33

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за туризам, внатрешна 

трговија и услуги Раководител на Одделение за 

туризам, внатрешна трговија и услуги Тони Здравковски toniz@stat.gov.mk 070 364 079

34

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за туризам, внатрешна 

трговија и услуги Помлад соработник за туризам, 

внатрешна трговија и услуги Златко Мирчевски zlatko.mircevski@stat.gov.mk

35

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за туризам, внатрешна 

трговија и услуги Помлад соработник за туризам, 

внатрешна трговија и услуги Јана Гркова jana.grkova@stat.gov.mk

36

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за статистички деловен 

регистар Виш соработник за статистички 

деловен регистар Елена Јанковска elena.eftimova@stat.gov.mk

37

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за статистички деловен 

регистар Помлад соработник за статистички 

деловен регистар Мартина Славковски martina.mitkovska@stat.gov.mk

38

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за статистички деловен 

регистар Помлад соработник за статистички 

деловен регистар Фикрет Дурмиши fikret.durmisi@stat.gov.mk

39

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за структурни деловни 

статистики, демографија на 

претпријатија и ФАТС статистики

Раководител на Одделение за 

структурни деловни статистики, 

демографија на претпријатија и ФАТС 

статистики Снежана Шиповиќ snezana.sipovic@stat.gov.mk 070 349 643

40

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за структурни деловни 

статистики, демографија на 

претпријатија и ФАТС статистики

Помлад соработник за структурни 

деловни статистики и странски 

афилијации Македонка Трајкова makedonka.trajkova@stat.gov.mk

41

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за истражување и развој, 

иновации и информатичко 

комуникациски технологии 

Соработник за информатичко 

комуникациски технологии Аида Јакупи aida.redzepi@stat.gov.mk

42

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за истражување и развој, 

иновации и информатичко 

комуникациски технологии 

Помлад соработник за истражување и 

развој Ранко Стојановски ranko.stojanovski@stat.gov.mk

43

Сектор за деловни 

статистики

Одделение за истражување и развој, 

иновации и информатичко 

комуникациски технологии 

Помлад соработник за информатичко 

комуникациски технологии Киро Трајковски dragant@stat.gov.mk



44

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Раководител на Сектор за земјоделски 

статистики и статистики на животната 

средина Марина Мијовска marina.mijovska@stat.gov.mk 071 364 107

45

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Помошник раководител на Сектор за 

земјоделски статистики и статистики 

на животната средина Мира Тодорова todorova.m@stat.gov.mk

46

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства

Раководител на Одделение 

земјоделство, шумарство, лов, 

риболов и регистар на земјоделски 

стопанства Катарина

Ѓурѓулова- 

Аговска katega@stat.gov.mk 078 434 743

47

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства

Советник за растително производство, 

откуп, реализација и риболов Љупчо Маџиров ljupco.madzirov@stat.gov.mk

48

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

 Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства Советник за шумарство, лов и риболов Ленче Петрова lence.petrova@stat.gov.mk

49

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства Советник за растително производство Слободан Прчковски slobodan.prckovski@stat.gov.mk

50

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

 Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства

Помлад соработник за растително 

производство, откуп, реализација и 

риболов Даут Хајдаровски daut.hajdarovski@stat.gov.mk

51

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за земјоделство, 

шумарство, лов и риболов и регистар 

на земјоделски стопанства

Помлад соработник за шумарство, лов 

и риболов Урим Абази urim.abazi@stat.gov.mk

52

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енеретика и транспорт

Раководител на Одделение за 

животна средина, енергетика и 

транспорт Татјана Стојановска tatjana.stojanovska@stat.gov.mk 070 364 128

53

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енергетика и транспорт Советник за статистики на животна 

средина - отпад Сузана Стојановска suzana.stojanovska@stat.gov.mk

54

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енергетика и транспорт Помлад соработник за статистики на 

животна средина Далибор Јаневски daliborj@stat.gov.mk

55

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енергетика и транспорт

Соработник за транспорт Марија Трифуновска marija.trifunovska@stat.gov.mk

56

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

 Одделение за животна средина, 

енеретика и транспорт

Помлад соработник за транспорт Зоран Атанасов zoran.atanasov@stat.gov.mk

57

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енергетика и транспорт

Виш соработник за енергетика Стојна Манева stojna.maneva@stat.gov.mk

58

Сектор за земјоделски 

статистики и статистики 

на животна средина

Одделение за животна средина, 

енергетика и транспорт

Виш соработник за енергетика Ѓурѓица Милошевска gjurgica.milosevska@stat.gov.mk



59

Сектор за социјални 

статистики Раководител на Сектор за социјални 

статистики Јованчо Сапунџиоски jovanco.sapundzioski@stat.gov.mk 070 398 726

60

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за статистика на 

население Раководител на Одделение за 

статистика на население Дијана Крстевска dijana.krstevska@stat.gov.mk 070 364 125

61

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за статистика на 

население Советник за витална статистика и 

миграции Даница Митковска danica.mitkovska@stat.gov.mk

62

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за статистика на 

население Советник за пописи на населението и 

други демографски статистики Јане Крстески jane.krsteski@stat.gov.mk

63

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за статистика на 

население Советник за миграции и статистички 

регистар на население Бојкица Марковска bojkica.markovska@stat.gov.mk

64

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за социјална заштита, 

судски и јавни статистики

Виш соработник за судски статистики Стојанка Крстева stojanka.krsteva@stat.gov.mk

65

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за социјална заштита, 

судски и јавни статистики

Виш соработник за судски статистики Селајдин Курти selajdin.kurti@stat.gov.mk

66

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за социјална заштита, 

судски и јавни статистики Соработник за судски и јавни 

статистики Орхидеја Просинас orhideja.prosinas@stat.gov.mk

67

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за социјална заштита, 

судски и јавни статистики Помлад соработник за социјални 

услуги Маја Јованоски maja.veljanoska@stat.gov.mk

68

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Раководител на Одделение за 

образование Славка Трпкова slavka.trpkova@stat.gov.mk 076 613 928

69

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Советник за образование Беким Бериша bekim.berisha@stat.gov.mk

70

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Соработник за образование Перо Илиевски pero.ilievski@stat.gov.mk

71

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Соработник за образование Недрета Нухии nedreta.nuhii@stat.gov.mk

72

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Соработник за образование Билјана Здравковска biljana.zdravkovska@stat.gov.mk

73

Сектор за социјални 

статистики

Одделение за образование 

Помлад соработник за образование Арсим Нуредини arsim.nuredin@stat.gov.mk

mailto:selajdin.kurti@stat.gov.mk


74

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за плати

Раководител на Одделение за плати Севдие Рамуко sevdie.ramuko@stat.gov.mk 071 338 005

75

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за плати

Помлад соработник за цена на труд и 

структура за заработувачка Јане Мирчески jane.mirceski@stat.gov.mk

76

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за животен стандард

Раководител на Одделение за 

животен стандард Стасе Нолев stase.nolev@stat.gov.mk 070 364 126

77

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за животен стандард

Соработник за анкета за 

потрошувачка во домаќинствата и 

други истражувања за животен 

стандард Дарко Настоски darko.nestoski@stat.gov.mk

78

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за животен стандард

Советник за анкета СИЛК и анкета за 

користење на времето Силвија Крстевска silvija.krstevska@stat.gov.mk

79

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за животен стандард

Помлад соработник за цени на мало и 

трошоци на живот Елвидина Луковиќ elvidina.lukovic@stat.gov.mk

80

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за животен стандард

Помлад референт за цени на мало Еран Зекир eran.zekir@stat.gov.mk

81

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за пазар на трудот

Раководител на Одделение за пазар 

на трудот Ајрије Чаушоска ajrija.causoska@stat.gov.mk 075 402 327

82

Сектор за пазар на 

трудот и жиотен 

стандард

Одделение за пазар на трудот Советник за анкета на работна сила  и 

други истражувања за пазарот на 

трудот Наташа Стоилковска natasas@stat.gov.mk

83

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за пазар на трудот Виш соработник за анкета на работна 

сила  и други истражувања за пазарот 

на трудот Даниела Аврамоска danielaa@stat.gov.mk 070 364 181

84

Сектор за пазар на 

трудот и животен 

стандард

Одделение за пазар на трудот Помлад соработник за анкета на 

работна сила и други истражувања за 

пазарот на трудот Јасмина Василева jasmina.markovska@stat.gov.mk

85

Сектор за пазар на 

трудот и жиотен 

стандард

Одделение за пазар на трудот

Советник за анкета на работна сила - 

КАТИ Веселинка Тодоровска veselinka.todorovska@stat.gov.mk

86

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка

Раководител на Одделение за 

техничка поддршка Слободан Карајовановиќ slobodan.karajovanovic@stat.gov.mk 070 246 471

87

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка

Советник за администрирање на 

систем и системско програмирање Валентина

Џукеска - 

Стефановска valentina.dzukeska@stat.gov.mk

88

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка Помлад соработник за 

администрирање на  систем и 

системско програмирање Зирап Адеми zirap.ademi@stat.gov.mk

mailto:zirap.ademi@stat.gov.mk


89

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка

Советник за информатички развој Ивана Карајовановиќ ivana.karajovanovic@stat.gov.mk

90

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка

Советник - инженер за комуникации и 

мрежи Кирил Мурџев kiril.murdzev@stat.gov.mk

91

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка

Помлад соработник - инженер за 

комуникации и мрежи Александар Арсов aleksandar.arsov@stat.gov.mk

92

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за техничка поддршка Самостоен референт за техничка 

поддршка на корисниците на 

информациониот систем Жарко Божиновски zarko.bozinovski@stat.gov.mk

93

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Елизабета Димовска elizabeta.dumik@stat.gov.mk

94

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Весна Милевска vesna.milevska@stat.gov.mk

95

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Валентина

Скандева 

Чипишкова valentina.skandeva@stat.gov.mk

96

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Славица Липиќ slavica.lipic@stat.gov.mk

97

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Соња Керамичиева sonja.keramicieva@stat.gov.mk

98

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Советник за дизајн и апликативен 

развој Кристина Крстеска kristina.papadopulos@stat.gov.mk

99

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој Виш соработник за дизајн и 

апликативен  развој Биљана

Томеска 

Богоеска biljana.tomeska@stat.gov.mk

100

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој 

Соработник за апликативен развој Анета Дамјаноска aneta.damjanoska@stat.gov.mk

101

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој 

Соработник за апликативен развој Ремзи Бајрами remzi.bajrami@stat.gov.mk

102

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за дизајн и апликативен 

развој 

Соработник за апликативен развој Ивана Костадиновска ivana.kostadinovska@stat.gov.mk

103

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за стaтистички и 

математички методи Раководител на Одделение за 

стaстистички и математички методи Весна Димитровска vesna.dimitrovska@stat.gov.mk 070 481 276



104

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за стaтистички и 

математички методи Советник за статистички и 

математички методи Маја Спасовска maja.spasovska@stat.gov.mk

105

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за бази, метабази и 

складиште на податоци
Раководител на Одделение за бази, 

метабази и складиште на податоци
Билјана

Ристевска - 

Карајовановиќ biljana.ristevska@stat.gov.mk 071 311 571

106

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за бази, метабази и 

складиште на податоци
Советник аналитичар за метабази и 

излезни бази на податоци
Валентина

Тодорова 

Христовска valentina.todorova@stat.gov.mk

107

Сектор за информатичка 

поддршка

Одделение за бази, метабази и 

складиште на податоци
Виш соработник програмер за 

метабази и излезни бази на податоци
Ленче

Мазновска 

Јордева lence.maznovska@stat.gov.mk

108

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање

Раководител на Одделение за 

дисеминација, статистички 

територијален регистар и 

информирање Горан Киранџиски goran.kirandziski@stat.gov.mk 070 363 885

109

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Советник за тематска картографија Дарко Златков darko.zlatkov@stat.gov.mk

110

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање 

Самостоен референт-администратор 

за ВЕБ страна Павле Чалоски pavle.caloski@stat.gov.mk

111

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Советник за информирање Билјана Стефанова biljana.stefanova@stat.gov.mk

112

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Помлад соработник за информирање Емине Рамадани emine.ismaili@stat.gov.mk

113

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Советник за промоција и маркетинг Гоце Петковски goce.petkovski@stat.gov.mk

114

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Виш соработник за информирање Кирил Ангелов kiril.angelov@stat.gov.mk

115

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Советник - лектор по македонски јазик Јасмина Ѓорѓиева jasmina.gjorgieva@stat.gov.mk
075 402 335

116

Сектор за дисеминација Oдделение за дисеминација, 

статистички територијален регистар 

и информирање Соработник - лектор за англиски јазик Милан Василев milan.vasilev@stat.gov.mk

117

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали Советник за техничко уредување Татјана Ѓорѓиевска tatjana.gjorgjievska@stat.gov.mk

118

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали

Самостоен референт за техничко 

уредување Сеат Ибраими seat.ibraimi@stat.gov.mk



119

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали

Самостоен референт за техничко 

уредување Магделина Талевска magdelina.talevska@stat.gov.mk

120

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали Виш референт за техничко уредување Благоја Здравковски blagoja.zdravkovski@stat.gov.mk

121

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали Референт за техничко уредување Лилјана Стојановиќ liljana.stojanovic@stat.gov.mk

122

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали

Помлад соработник - лектор за 

англиски јазик Ема Зекировиќ ema.skenderovikj@stat.gov.mk

123

Сектор за дисеминација Одделение за оперативно-техничка 

подготовка на публикациони 

материјали Соработник - лектор за албански јазик Ридван Исмаили ridvan.ismaili@stat.gov.mk

124

Сектор за регионални 

одделенија Помошник раководител на Сектор за 

регионални одделенија Селајдин Мемеди selajdin.memedi@stat.gov.mk

125

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Советник за статистички истражувања Благица Велкоска blagica.velkoska@stat.gov.mk

126

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Советник за статистички истражувања Мирко Пановски mirkop@stat.gov.mk

127

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Советник за статистички истражувања Валентина Парлиќ valentina.parlic@stat.gov.mk

128

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Виш соработник за статистички 

истражувања Јанаќи Меговски janaki.megovski@stat.gov.mk

129

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Виш соработник за статистички 

истражувања Весна Хорватовиќ vesna.horvatovik@stat.gov.mk

130

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Виш соработник за статистички 

истражувања Тони Крстев toni.krstev@stat.gov.mk

131

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Виш соработник за статистички 

истражувања Ќенан Буши kenan.busi@stat.gov.mk 070 243 275

132

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Помлад соработник за статистички 

истражувања Дејан Србиноски dejan.srbinoski@stat.gov.mk

133

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Помлад соработник за статистички 

истражувања Лулзиме Ибраими lulzime.limani@stat.gov.mk



134

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Помлад соработник за статистички 

истражувања Злате Спировски zlate.spirovski@stat.gov.mk

135

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје Помлад соработник за статистички 

истражувања Себаат Мемети sebahat.iseni@stat.gov.mk

136

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Самостоен референт за контрола Софче Георгиевска sofce.georgievska@stat.gov.mk

137

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Виш референт за внес и контрола Марика

Шуковска - 

Минческа mares@stat.gov.mk

138

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Скопје 

Референт за внес на податоци Гордана Симоноска gordana.simonoska@stat.gov.mk

139

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Раководител на Регионално 

одделение за статистика во Битола Лилјана Кузмановска liljanak@stat.gov.mk

140

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола

Советник за статистички истражувања Љупчо Лаковски gordana.lazarova@stat.gov.mk

141

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола

Советник за статистички истражувања Виолета Китановска kvioleta@stat.gov.mk

142

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Виш соработник за статистички 

истражувања Петре Кривчевски petrek@stat.gov.mk

143

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Соработник за статистички 

истражувања Мира Илиевска mira.ilievska@stat.gov.mk

144

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Соработник за статистички 

истражувања Марија Штрковска marija.radeska@stat.gov.mk

145

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Соработник за статистички 

истражувања Мирлинда Мазеска mirlinda.mazeska@stat.gov.mk

146

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Помлад соработник за статистички 

истражувања Шкодран Амети skodran.ameti@stat.gov.mk

147

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола Помлад соработник за статистички 

истражувања Весна

Велкоска 

Димоска vesna.velkoska@stat.gov.mk

148

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Битола

Самостоен референт за контрола Јане Чамески jane.chameski@stat.gov.mk

mailto:liljanak@stat.gov.mk


149

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Велес Раководител на Регионално 

одделение за статистика во Велес Драган Стојаноски dragan.stojanoski@stat.gov.mk 070 364 066

150

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Велес Помлад соработник за статистички 

истражувања Софија Наунова sofija.naunova@stat.gov.mk

151

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Велес Помлад соработник за статистички 

истражувања Мaрјана Димовска marjana.dimovska@stat.gov.mk

152

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид

Советник за статистички истражувања Владо Јанески vladoj@stat.gov.mk

153

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид

Советник за статистички истражувања Илче Здравески ilcez@stat.gov.mk 071 734 255

154

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид Помлад соработник за статистички 

истражувања Иван Котоски ivan.kotoski@stat.gov.mk

155

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид Помлад соработник за статистички 

истражувања Милош Петруновиќ milosh.petrunovikj@stat.gov.mk

156

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид Помлад соработник за статистички 

истражувања Оја Абдураман oja.abduraman@stat.gov.mk

157

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид Помлад соработник за статистички 

истражувања Косте Мариноски koste@stat.gov.mk

158

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Охрид

Виш референт за внес и контрола Весна Џајко vesnadz@stat.gov.mk

159

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово

Советник за статистички истражувања Даниела Петровска daniela.petrovska@stat.gov.mk 070 364 083

160

Сектор за регионални 

одделенија

 Регионално одделение за 

статистика во Куманово Соработник за статистички 

истражувања Елена           Бошковска elenab@stat.gov.mk

161

Сектор за регионални 

одделенија

 Регионално одделение за 

статистика во Куманово Соработник за статистички 

истражувања Вулнет Рустеми vulnet.rustemi@stat.gov.mk

162

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад соработник за статистички 

истражувања Авуше Сулимани avushe.veseli@stat.gov.mk

163

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад соработник за статистички 

истражувања Ивана

Јовановиќ 

Давидовиќ ivana.jovanovic@stat.gov.mk

mailto:elenab@stat.gov.mk


164

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад соработник за статистички 

истражувања Светлана Цветковска svetlana.cvetkovska@stat.gov.mk

165

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад соработник за статистички 

истражувања Мухсин Муадини muhsin.muadini@stat.gov.mk

166

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад соработник за статистички 

истражувања Дејан Ристов dejanr@stat.gov.mk

167

 Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово

Самостоен референт за контрола Александра Гроздановска aleksandra.dimishkova@stat.gov.mk

168

 Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Куманово

Виш референт за внес и контрола Магбуле Демири magbule.demiri@stat.gov.mk

169

Сектор за регионални 

одделениј

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад референт за внес на 

податоци Дарко Петковски darkop@stat.gov.mk

170

Сектор за регионални 

одделениј

Регионално одделение за статистика 

во Куманово Помлад референт за внес на 

податоци Елена           Ајдарска elena.ajdarska@stat.gov.mk

171

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица

Советник за статистички истражувања Снежана Василева snezanav@stat.gov.mk

172

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица

Советник за статистички истражувања Билјана Митева biljana.miteva@stat.gov.mk 070 364 058

173

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица Виш соработник за статистички 

истражувања Тони Љончев tonilj@stat.gov.mk

174

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица Помлад соработник за статистички 

истражувања Павлинка Гоцкова pavlinka.miseva@stat.gov.mk

175

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица Помлад соработник за статистички 

истражувања Виолета Миланова violeta.deleva@stat.gov.mk

176

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица Соработник за статистички 

истражувања Елизабета Христова elizabeta.hristova@stat.gov.mk

177

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Струмица

Самостоен референт за контрола Киро Божинов kirob@stat.gov.mk

178

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Штип

Советник за статистички истражувања Димитар Рунчев dimitarr@stat.gov.mk 07 364 060

mailto:svetlana.cvetkovska@stat.gov.mk
mailto:dejanr@stat.gov.mk
mailto:darkop@stat.gov.mk


179

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Штип

Советник за статистички истражувања Славица Панова slavicap@stat.gov.mk

180

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Штип Соработник за статистички 

истражувања Љупка Сакалиска ljupka.tasevska@stat.gov.mk

181

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Штип Помлад соработник за статистички 

истражувања Деспина 

Бојчева 

Панајотова despina.bojcheva@stat.gov.mk

182

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Штип

Самостоен референт за контрола Тони Јованов tonij@stat.gov.mk

183

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово

Советник за статистички истражувања Мирјана Серафимоска mirjanas@stat.gov.mk

184

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Виш соработник за статистички 

истражувања Љуљјета Хаџихасани luljetah@stat.gov.mk

185

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Виш соработник за статистички 

истражувања Љиридон Амети liridon.ameti@stat.gov.mk

186

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Соработник за статистички 

истражувања Ријат Велии rijat.velii@stat.gov.mk

187

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Макфирете Хусеини makfirete.seferi@stat.gov.mk

188

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Љејља Демири lejla.mustafi@stat.gov.mk

189

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Адељина Мустафи adelina.mustafi@stat.gov.mk

190

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Амир Зибери amir.ziberi@stat.gov.mk

191

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово

Самостоен референт за контрола Мирјана Андоноска mirjanaa@stat.gov.mk

192

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Хавуше Мемеди havuse.ademi@stat.gov.mk

193

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово Помлад соработник за статистички 

истражувања Теута Арифи teutai@stat.gov.mk



194

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово

Виш референт за внес и контрола Осман Даути osman.dauti@stat.gov.mk

195

Сектор за регионални 

одделенија

Регионално одделение за статистика 

во Тетово

Референт за внес и контрола Ардиан Љатифи ardianl@stat.gov.mk

196

Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци

Виш референт за внес на податоци Линдита Рустеми lindita.redzepovska@stat.gov.mk

197

Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци Помлад референт за внес на 

податоци Исмете Шабани ismete.sabani@stat.gov.mk

198

 Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци Самостоен референт за организација 

и контрола на анкети Славица Шукова slavica.sukova@stat.gov.mk

199

 Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци Самостоен референт за организација 

и контрола на анкети Севиме Ферати sevime.ferati@stat.gov.mk

200

 Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци Самостоен референт за организација 

и контрола на анкети Агим Бурники agim.burniki@stat.gov.mk

201

 Сектор за регионални 

одделенија

Одделение за поддршка на анкети и 

внес на податоци Самостоен референт за организација 

и контрола на анкети Оливер Ташковски oliver.taskovski@stat.gov.mk

202

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Раководител на Сектор за поддршка 

на работењето на директорот Слободан Малевски slobodan.malevski@stat.gov.mk 070 364 202

203

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение-кабинет на директорот

Советник за координирање на 

работењето на директорот Бранко Хиниќ branko.hinic@stat.gov.mk 076 433 601

204

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение-кабинет на директорот

Помлад соработник за координирање 

на работењето на директорот Соња Чарапиќ sonja.carapic@stat.gov.mk 075 402 331

205

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение-кабинет на директорот

Самостоен референт - технички 

секретар на директорот Весела Алексовска vesela.aleksovska@stat.gov.mk

206

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за правни работи и 

официјална статистика Советник за правни работи и 

официјална статистика Кристина Рочевска kristina.rocevska@stat.gov.mk 070 299 874

207

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за правни работи и 

официјална статистика Советник за подготовка и ажурирање 

на избирачки список Катерина Палевска katerina.palevska@stat.gov.mk

208

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи Раководител на Одделение за јавни 

набавки и општи работи Зоран Георгиевски zoran.georgievski@stat.gov.mk



209

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи

Советник за општи работи Бранислав Ристиќ branislav.ristic@stat.gov.mk

210

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи Работник на приемен пулт 

(пријавница) Саша Сиљановски sasa.siljanovski@stat.gov.mk

211

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи

Соработник за јавни набавки Јетон Сума jeton.suma@stat.gov.mk

212

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи

Самостоен референт за јавни набавки Јасминка Цветковска jasminka.cvetkovska@stat.gov.mk

213

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи

Самостоен референт за јавни набавки Зоран Наумовски zoran.naumovski@stat.gov.mk

214

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за јавни набавки и општи 

работи

Самостоен референт за организација 

и контрола за техничко оддржување 

на згради и опрема Југослав Саздевски jugoslav.sazdevski@stat.gov.mk 071 247 083

215

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за меѓународна 

соработка и европска интеграција

Раководител на Одделение за 

меѓународна соработка и европска 

интеграција Татјана Митевска tatjana.mitevska.@stat.gov.mk
075 402 328

216

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за меѓународна 

соработка и европска интеграција Помлад соработник за европска 

интеграција Кирил Трајаноски kiril.trajanoski@stat.gov.mk

217

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за меѓународна 

соработка и европска интеграција Помлад соработник за европска 

интеграција Илир Јакупи ilir.jakupi@stat.gov.mk

218

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за меѓународна 

соработка и европска интеграција Виш соработник за меѓународна 

соработка и европска интеграција Елена           Гиновска elena.georgievska@stat.gov.mk

219

Сектор за поддршка на 

работењето на 

директорот

Одделение за управување со 

квалитет, развој и координација на 

статистичкиот систем

Виш соработник за развој и 

координација на статистичкиот систем Мира Дојчиновска mira.dojcinovska@stat.gov.mk

220

Одделение за финансиски прашања

Раководител на Одделение за 

финансиски прашања Весна Јаковлеска vesna.jakovleska@stat.gov.mk 075 402 329

221

Одделение за финансиски прашања

Советник за буџетска контрола
Соња Рошкова sonja.roskova@stat.gov.mk

222

Одделение за финансиски прашања

Помлад соработник за буџетска 

координација Искра Крстевска iskra.krstevska@stat.gov.mk

223

Одделение за финансиски прашања

Советник за сметководство и плаќања - 

одговорен сметководител Даниела Алексовска daniela.aleksovska@stat.gov.mk



224

Одделение за финансиски прашања

Помлад референт за технички работи 

во благајна АнаМарија Петрушевски anamarija.dimovska@stat.gov.mk

225

Одделение за внатрешна ревизија

Советник внатрешен ревизор
Томислав Филиповски tomislav.filipovski@stat.gov.mk

226

Одделение за внатрешна ревизија

Советник внатрешен ревизор
Наташа Милановска natasa.milanovska@stat.gov.mk

227

Одделение за управување со 

човечки ресурси
Советник за оценување, стручно 

оспособување и усовршување
Магда Арсовска magda.arsovska@stat.gov.mk

075 402 332 

228

Одделение за управување со 

човечки ресурси Соработник за оценување, стручно 

оспособување и усовршување Ана Арапинова ana.arapinova@stat.gov.mk




















































































































































































































































































































































































































































































