
СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Звање Име и  презиме Е-маил  контакт 
телефони  

Шеф на кабинет на министерот 
за култура ( Кабинетски 
службеник за координирање на 
проекти и програми на 
министерството 
 

д-р Биљана 
Туџаровска 
Ќупева  

btudzarovska@kultura.gov.mk 3240558 

Кабинетски  службеник  за  
односи со јавноста на 
министерството 

Марија 
Зафировска 

marija.zafirovska@kultura.gov.mk 3240571 

Кабинетски службеник следење 
на програма за Влада 

Дафина 
Џепаровска 

dafina.dzeparoska@kultura.gov.mk 3240571 

Посебен советник за правни 
работи 

   

Посебен советник за култура    

Посебен советник  за 
мегународна соработка  

   

Државен советник за европски 
прашања и креативни индустрии 

Бехиџудин 
Шехаби 

 071225054 

Државен советник за 
инвестициони објекти и јавни 
набавки 

Дарко 
Стефановски 

darko.stefanovski@consultant.com 3240615 

Државен советник за  правни 
работи 

м-р Весна 
Илиевска 

v.ilievska@kultura.gov.mk 3240 665 

Државен советник за дејности 
од областа на културата и 
уметноста 

м-р Снежана 
Ристовска 

s.ristovska@kultura.gov.mk 3240564 
 
075237875 

Државен советник за 
меѓународна соработка 

м-р Ирина 
Димовска irina.dimovska@kultura.gov.mk 3240594 

Државен советник за 
спроведување на програмата за 
работа на Министерството 

Лидија 
Лазарова 

l.lazarova@kultura.gov.mk 
3207435 

Државен советник за 
финансиски прашања 

Ѓургица 
Трајковска 

g.trajkovska@kultura.gov.mk 
07523786
9 

Државен советник за стратешко 
планирање 

Д-р Нермин 
Адеми 

n.ademi@kultura.gov.mk 

3240582 
07540270
2 

Државен советник за заштита на 
културното наследство 

Диме 
Маџовски 

dime.madzovski@kultura.gov.mk 072321148 
3 207-418 

  СЕКТОР ЗА СЛЕДЕЊЕ, РАЗВОЈ И ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА 

Раководител на Сектор за 
следење, развој и логистичка 

м-р Маја 
Седрак 

m.sedrak@kultura.gov.mk 3240509 
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поддршка 

Помошник-раководител на 
Сектор за следење, развој и 
логистичка поддршка Билјана 

Ќулавковска 
 

b.kulavkovska@kultura.gov.mk 
 
 
 
 

3240509 

Одделение за логистичка поддршка 

 

Раководител на Одделение за 
логистичка поддршка 

Анита 
Јанковска anita.jovanoska@kultura.gov. mk 

3240605 
 
075402349 

Помлад соработник за WEB 
страна 

м-р 
Александар 
Кукулев 

aleksandar.kukulev@kultura. 
gov.mk 3240605 

Помлад соработник за WEB 
страна 

Мартин  
Кржалоски martinkrzhaloski@yahoo.com  

Помлад соработник за WEB 
страна 

Стево 
Лазаревски stevo.lazarevski@kultura.gov. mk  

Самостоен референт за односи 
со јавноста 

Татјана 
Блажевска tatjana.blazevska@kultura.gov.mk 3240605 

Технички секретар-самостоен 
референт 

Маринела 
Јованоска   

Одделение за државни награди 
 

Виш соработник за подготовка 
за изработка на дипломи и 
плакети 

Зоран Коцевски Zoran.kocevski34@gmail.com 
3207-432 

Советник  за    подготовка на 
материјали за комисиите 

 

Шемси 
Мемиши 

shemsi.memishi@kultura.gov.mk 
3207-432 

Самостоен референт за државни 
награди 

Горан 
Богоевски 

  

СЕКТОР ЗА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА 
 

Помошник на раководителот на 
сектор за дејности од областа на 
културата и уметноста 

Снежана 
Иванова 
Китанова 

snezana.ik@kultura.gov.mk 3240548 
 
075273060 

Помошник на раководителот на 
сектор за дејности од областа на 
културата и уметноста 

Сопи Хајрие hajrie.sopi@kultura.gov.mk 3240553 
 
071239911 

                                                   Одделение за драмска и за филмска дејност 

Помлад соработник за програми 
од драмска и филмска дејност 

Теута Сефери  
 

 

Виш соработник за драмска и 
филмска дејност 

Бесим Ибраими besim.ibrahimi@kultura.gov. 3240548 
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Самостоен референт за 
административно-технички 
работи задрамска и филмска 
дејност 

 
 

Фатмире 
Идризи 

fatmire.idrizi@kultura.gov.mk 3240548 

               Одделение за центри на културата, фолклор и музичко-сценска дејност 

Раководител на одделение за 
центри на културата, фолклор и 
музичко-сценска дејност 
 

Љумтурије 
Зајази  

Ljumturije.zajazi@kultura.gov.mk 3240 597 

Советник за  спроведување на 
решенија и договори 

 

Беса Ода 
Муртеза 

besa.murteza@kultura.gov.mk 3240553 

Виш соработник за изготвување 
на документација за 
реализација на годишната 
програма 

Мандика Нича -
Божиновски 

 
mandika.nica@gmail.com 
muzickadejnost@gmail.com 

3240547 

Соработник за стручни 
појаснувања и мислења за 
центри на културата, фолклор и 
музичко-сценска дејност 

Анета Ќиркова aneta.kirkova@kultura.gov.mk 
muzickadejnost@gmail.com 
 

3240547 

Помлад соработник за 
прибирање и обработка на 
податоци за програмите 

Елена 
Николовска 

elena.nikolovska@kultura.gov.mk 07133918
4 
3240572 

Помлад референт за 
документациони работи 

Бесим Мемиш besim.memish@kultura.gov.mk 3240595 

 
Одделение за визуелни уметности, архитектура и дизајн 

Раководител на одделение за  
визуелни уметности, архитектура 
и дизајн  

Марија 
Станчевска-
Ѓоргова 

 

mgjorgjova@kultura.gov.mk 3240509 

Соработник за спроведување на 
решенија и договори од аспект 
на визуелните уметности, 
архитектура и дизајн 

м-р Мариела 
Мицевска 
Аџигогова 

mariela.adzigogova@kultura. gov.mk 
vizuelniumetnosti@gmail.com 

3240554 

Помлад соработник за 
прибирање и обработка на 
програмите од одделнието 

Елена 
Варошанец 

e.varoshanec@kultura.gov.mk 
vizuelniumetnosti@gmail.com 
 

3240554 

Одделение за креативни индустрии и интердисциплинари проекти 

Раководител на Одделение за 
креативни индустрии и 
интердисциплинарни проекти 

Арљинд 
Хусеини 

Arlind.huseini@kultura.gov.mk 
Kreativniindustrii.kultura@gmail.c
om 

3240624 

Советник за спроведување на 
активности  за  развој  на 

Александра 
Матиќ Север 

aleksandra.sever@kultura.go v.mk 
Kreativniindustrii.kultura@gmail.c

3240612 
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креативните индустрии и 
интердисциплинарните проекти 
во Република Северна 
Македонија 

om 

Помлад  соработник за  обработка  
на податоци 

Александар 
Димоски 

kreativni.industrii@kultura.gov.m
k  

3240612 

                                        СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ (СЕКТОР ЗА КНИГА) 

Помошник-раководител на 
сектор за издавачка дејност 

Македонка 
Коцева 

Makedonka.koceva@kultura.gov.
mk 

 

Одделение за литература и издавачка дејност 

Советник за реализација на 
проекти од областа на 
литература и издавачката 
дејност 

м-р Весна 
Ѓуровска 

Sektor.kniga@kultura.gov.mk 
vesna.gjurovska@kultura.gov.mk 
 

3240574 

Советник за реализација на 
проекти од облста на литература 
и издавачката дејност 

Наџие Круези 
Мурати 

  

Помлад соработник за 
изготвување на документи за 
реализација на проекти од 
национален интерес од областа 
на литературата и издавачката 
дејност 

Филип 
Ивановски 

Filip.ivanovski@kultura.gov.mk 

3240673 

Самостоен референт за прибирање 
на податоци 

Емина Пројка 

e_projka@yahoo.com 

 
3240574 

Одделение за стратешко планирање,развој,анализи 
истражување и унапредување на издавачката дејност во Република Северна Македонија 

 
Советник –лектор 

Даниела 
Бишкоска 

 
daniela.biskoska@kultura.gov.mk 

 
3240575 

Советник за изготвување на 
документи и класирани 
податоци за издавачата дејност 

Исние Бериша 
 isnie.berisha@kultura.gov.mk  

 
3240575 

Помлад  соработник за обработка 
на податоци за стратешко 
планирање, развој и анализа 

Десанка 
Николова 
Кузмановска 
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СЕКТОР ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

 

Помошник-раководител на 
сектор за заштита на културното 
наследство 

Оливера 
Ливриниќ 

 
olivera.livrinik@kultura.gov.mk 

 

Помошник-раководител на 
сектор за заштита на културното 
наследство 

Афед Јашари afet.jashari@kultura.gov.mk  

Одделение за библиотечна дејност 

Раководител на одделение за 
библиотечната дејност 

Зоја 
Андоновска 

zoja.andonovska@kultura.gov.m
k 
bibliotecna@kultura.gov.mk 
 

3207415 

Советник за стручни појаснувања 
за библиотечната дејност 

Елизабета 
Јанкуловска  

bibliotecna@kultura.gov.mk 3207415 

Помлад  соработник за 
евиденција за стручни звања 

Калина 
Стојановска 

bibliotecna@kultura.gov.mk  3207-415 

Одделение за музејска дејност и заштита на нематеријално културно наследство 

Раководител на Одделение за 
музејска дејност и заштита на 
нематеријално културно 
наследство 

Лилјана 
Мострова 

liljana.mostrova@kultura.gov. mk 3207428 
 
07644602
1 

Советник за подготовка на 
одобрени проекти 

Рефик Бајрами 

muzejska@kultura.gov.mk  3207-417 

Советник за заштита на културно 
наследство 

Абази Ибуш 
muzejska@kultura.gov.mk  

3207428 

Одделение за недвижно културно наследство и заштита на аудиовизуелни добра 

Раководител на одделение за 
недвижно културно наследство 
и заштита на аудиовизуелни 
добра 

Елена Павлова zastita@kultura.gov.mk 3207405 

Советник за одбраната и 
цивилната заштита 

Нада Пешева 
zastita@kultura.gov.mk  3207-405 

Советник за стручно-аналитички 
работи 

Давча Спасова zastita@kultura.gov.mk 3207455 

Помлад соработник за 
изготвување на документи за 
реализацијата на годишната 
програма 

Даим Мифтари zastita@kultura.gov.mk 

3207-455 

Помлад                                 соработник   за 
евиденција      на стручни звања 

Марина 
Милошевска 
 

zastita@kultura.gov.mk 3207455 
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                  СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И СОРАБОТКА СО УНЕСКО 

Помошник на раководителот на 
Сектор за меѓународна 
соработка и соработка со 
УНЕСКО 

Ирина Кроткова i.krotkova@kultura.gov.mk 3240518 
 
076445153 

Помошник на раководителот на 
Сектор за меѓународна 
соработка и соработка со 
УНЕСКО 

Љуљзим 
Селмани  

lulzim11@gmail.com 

lulzim.selmani@kultura.gov.mk 

 
3240549 

Одделение за билатерална соработка 

Советник за планирање на 
билатералната културна 
соработка 

м-р Ненад 
Каталиниќ 

nenad.katalinik@kultura.gov. mk 3240594 
 

3240533 
 

Советник за планирање на 
билатералната културна 
соработка 

Илина Тосевска ilina.manasieska@kultura.gov. mk 3240594 
 

3240533 
 

Виш соработник за следење на 
билатералната соработка 

Љубица 
Стефановска 

lj.stefanovska@kultura.gov.mk 3240594 
 

3240533 
 

Одделение за мултилатерална соработка и соработка со УНЕСКО 

Раководител на Одделение за 
мултилатерална соработка и 
соработка со УНЕСКО на РМ 

Богоја 
Анѓелкоски 

bogoja.angelkovski@kultura.gov.mk 3240530 

Советник за планирање на 
регионална и мултилатералната 
културна соработка 

Љупчо Смилев ljupco.smilev@kultura.gov.mk 3240594 
 

3240533 
 

Советник за планирање на 
соработката на РСМ со УНЕСКО 

Татјана 
Краљевска 
Лазарова 

t.kraljevska@kultura.gov.mk 3240591 

Помлад соработник за 
спроведување на регионална и 
мултилатералната  соработка 

Арбеса Абази besa.a@kultura.gov.mk  3240-673 

Помлад соработник за 
спроведување на регионална и 
мултилатерална соработка, 

Мајлинда Хоџа 
Бериша 

majlinda.berisha@kultura.gov. mk 078313585 

 
Одделение за координација на културната соработка со Народна Република Кина и земјите од  

Централна и Источна Европа (16+1)  

Советник      за       планирање   на 
соработка 

 
Ивана 
Дамовска 

ivana.damovska@kultura.gov. mk  
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Виш соработник  за соработка со 
земјите кои се дел од 
платформата 16+1 
 

 
д-р Габриела 
Ивановска  

gabriela.ivanovska@kultura.gov.
mk 

 

Соработник за следење и 
реализација на соработката   

 
Весна Камчева 
 

vesna.kamcheva@kultura.gov.m
k  

 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ 

Раководител на Сектор за 
европски интеграции 

Авзи Демири a.demiri@kultura.gov.mk 3027433 
 
075237735 

 
Одделение за Креативна Европа на ЕУ -Потпрограма култура 

Раководител на Одделение за 
Креативна европа на еу 
потпрограмата Култура 

Билјана 
Прентоска 

biljana.prentoska@ccp- 
macedonia.gov.mk 

3240517 

Помлад    соработник за 
подготовка  на  документација и 
информациите   за 
потпрограмата Култура 

Дејан Котевски 

dejan.kotevski@ced.mk  

3207433 
 
078 346464 
 

Самостоен референт за 
евиденција на документација 

Шпенд Дестани shpend_kumanova@hotmail.com 078 433-
848 
3 207-466 

Одделение за координирање на ИПА проекти и друг вид странска помош 

Советник за техничка 
имплементација на ИПА 
проектите 

Цветанка 
Латиновска 

c.latinovska@kultura.gov.mk 
minkovacece1@gmail.com 

3207426 
078 229756 

Советник за програмирање на 
ИПА проектите  

Рефет Амети refet.ameti@kultura.gov.mk 3207433 
 

070 409-
673 

СЕКТОР ЗА ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

                                           Одделение за буџетска координација                                                                                                            

Виш соработник - координатор 
за финансиско управување и 
контрола 

 

Мартин 
Чаловски 

martin.calovski@kultura.gov. mk 3240526 

Помлад соработник за 
изготвување  на годишни, 
квартални и месечни 

финансиски планови 
 

Башким Кица basko.kica@gmail.com  3240-525 

                                          Одделение за буџетска контрола                      
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mailto:dejan.kotevski@ced.mk
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Помлад соработник за контрола 
на комплетноста и исправноста 
на документацијата     

 

Ивана 
Наумческа 

Ivana.naumceska@kultura.gov.mk  
3240535 

Советник за контрола за 
извршување на буџетот и 
финанскиска контрола за ех анте  

Берат Јусуфи Berat.jusufi@gmail.com 3240519 

Одделение за сметководство и плаќања (одговорен сметководител)                                              
 

Раководител на одделение за 
сметководство и плаќања 

Сузана 
Которчевиќ 

finansovo@kultura.gov.mk 
 

3240514 
 
071259603 

Самостоен референт-
Ликвидатор 

Убавка 
Петреска 

ubavka.petreska@kultura.gov.mk 3240515 

Самостоен референт-Контер Оливера 
Младенова 

olivera_mladenova@kultura.gov.
mk  

3240516 

СЕКТОР ЗА ОПШТИ РАБОТИ 

Раководител на Сектор за општи 
работи 

Бранко 
Костовски 

b.kostovski@kultura.gov.mk 3240643 
07644601
7 

Помошник   на  раководител   на       
Сектор за општи работи 

Јованка 
Ѓорѓеска-
Кузмановска 

jovanagj@kultura.gov.mk 3240612 
 
07527307
1 

Помошник                  на  раководител на   
Сектор за општи работи 

Драгана 
Ќурчиоска 

d.kurcioska@kultura.gov.mk 

3207430 
 
075 244-
640 

 
Одделение за административно-имотни и архивски  работи         
 

 
Раководител на Одделение за  
административно-имотни и 
архивски работи 

 
Ѓорѓи Јаков 

 
 

 

 
Советник за  документација и 
архивско работење 

 
Илија Прокиќ 

 
ilija.prokic@kultura.gov.mk 

 

Виш соработник –
Администратор 

Ивана Ристиќ-
Петровски 

ivana.ristic@kultura.gov.mk 3240644 

Помлад соработник  за 
упишување на управни работи 

 
Ѓиљзибе  
Реџепи 

 
 

 
 

Помлад соработник  за Ана Кардула kardulaa@gmail.com 3240644 
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упишување на управни работи 

Помлад         соработник за 
евиденција  на  имот 

Кристијан 
Јорданов 

 
jordanovkri@gmail.com 
kristijan.jordanov@kultura.gov.m
k 

 
3240644 
 
070676094 

Самостоен референт –Технички 
секретар 

Веселка 
Видеска 

veselka@kultura.gov.mk 3240523 
 
076446897 
 

Самостоен референт –Економ Мирко 
Максимовски 

mirko.maksimovski@kultura.gov.mk 075364014 

Самостоен референт –Економ Зоран Попов   

Самостоен референт –
Библиотекар 

Мујо 
Скендеровиќ 

mujo.skenderovic@kultura.g ov.mk 3207416 

Самостоен референт –Архивар Весна 
Митровска 

Vesnamitrovska25@gmail.com 3240551 

Самостоен референт –Архивар 
Лиле 
Ѓурчиноска 

Liljana.gjurcinovska@gmail.com 3240551 

Возач Гоце 
Ангелковски 

  

Одделение за информатика 

Раководител на Одделение за 
информатика 

Спаско Ќаев spasko.kjaev@kultura.gov.mk 3240696 
075273058 

Советник-информатичар Газменд 
Кривањева 

gazmend.krivanjeva@kultura. 
Gov.mk 

071372503 

Советник-информатичар Исмаил Салији ismail.saliji@kultura.gov.mk 3207420 

Помлад соработник за 
компјутерска мрежа и 
комуникациски врски 

 
Џенгис Идризи 

  

 
Самостоен  референт за 
одржување на компјутерски 
системи 

 
Кристијан 
Костиќ 

  

Самостоен референт за одржување 
на компјутерски системи 

Игор 
Топузовски 

  

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

Раководител на Сектор за јавни 
набавки 

Николина 
Тошанова 

nikolina.toshanova@kultura.gov.mk 3240519 
 
070274406 

                                
               Одделение за спроведување на јавни набавки                
 

Советник за реализација на 
јавните набавки 

Бети Петров Beti.petrov@kultura.gov.mk 3240-519 
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    Одделение за следење и реализација на доделените договори за јавни набавки  

Самостоен референт за 
документациони работи 

Андријана 
Николовска 

andrijana.nikolovska@kultura.gov,mk 3240534 

 
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ 

Раководител на Сектор за 
инвестициони работи 

Владимир 
Попоски 

vladimir.poposki@kultura.gov.mk 3240606 
3240607 
 
076446884 

Помошник на раководителот на 
Сектор за инвестициони работи 

Александар 
Георгиевски 

aleksandar.georgievski@kultura.gov.
mk 

3240606 
3240607 
076445300 

 
Одделение за следење и реализација на инвестициони објекти                                                    
 

Раководител на Одделение за 
следење и реализација на 
инвестициони објекти 

Ленче Јанева lence.janeva@kultura.gov.mk 3240647 
076446883 

Советник за реализација на 
проектантските решенија 

Лидија 
Марковска 

lidija.markovska@kultura.gov.mk 3240608 

Советник за реализација на 
проектантските решенија 

Јадранка 
Нацева Мадиќ 

jadranka.madic@kultura.gov. mk 3240627 

Помлад соработник за евиденција    
на проекти 

Маријана 
Ристевска 

marijana.ristevska@kultura.gov.mk 3240627 
 

Одделение за инвестиции и осигурување 

Раководител на Одделение за за 
инвестиции и 
осигурување 

Гордана 
Стојанова  

gordana.stojanova@kultura.gov.
mk  

 
 

Советник за подготовка на план 
за инвестиции и осигурување 

Софија 
Дамјановска 

sofija.damjanovska@kultura. gov.mk 3240608 
3240609 

Виш соработник за подготовка 
на податоци за инвестиции, 
осигуривање и централно греење 

Цветанка 
Јакимовска 

cvetanka.jakimovska@kultura.gov
.mk  

3240602 

Самостоен референт за обработка 
на документација 

Јасмина 
Насковска 

jasmina.naskovska@kultura.gov.mk 3240604 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-УПРАВНИ РАБОТИ И ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 

Раководител на Сектор за 
нормативни-управни работи и за 
авторското право и сродните 
права 

Магдалена 
Диковска 

m.dikovska@kultura.gov.mk 3240532 
 
072255824 

Одделение за нормативни работи 

Советник за извршување на 
нормативни работи 
 
 

Лавдим Фаризи 
 

lavdim_f@hotmail.com   
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Советник за следење на прописи 
од областа  на Културата 

Премтим 
Мемеди 

  

Одделение за управни работи 

Раководител на Одделение за 
управни работи 

Фросина 
Ѓоршовска 

 
f.gorsovska@kultura.gov.mk 

3240552 
 
072255829 

Советник за следење на управни 
работи 

Анастасија 
Кукоска 
Јованоска 

 
anastasijakj@kultura.gov.mk 

 
3240599 

Советник за следење на 
системски прописи 
 
 

Дијана Муслиу dijana.musliu@kultura.gov.mk 3240532 
3240552 

Соработник за подготовка на 
управни акти  

Рејхан 
Абдулова 

Rejhan.abdulova@kultura.gov.mk 3240599 

                                        Одделение за авторското право и сродните права 

Раководител на Одделение за 
авторското право и сродните 
права 

Ацо 
Стефаноски 

a.stefanoski@kultura.gov.mk 3207431 

Виш    соработник за авторските       
права и сродните права 

Славица 
Спировска 
Ѓорѓиевска 

s.spirovska@kultura.gov.mk 3207431 

                                                 СЕКТОР ЗА УПРАВЕН И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Раководител на Сектор за 
управен и инспекциски надзор 
Главен инспектор 

Сабина Синан sabina@kultura.gov.mk 3207-424 
 
075273066 

                                            Одделение за инспекциски надзор 

Раководител на одделение за 
инспекциски надзор- виш 
инспектор  

Маја 
Митревска 

maja.mitrevska@kultura.gov. mk 3207436 
 
075273070 

Соработник за обработка и 
евиденција на поднесоци –
помошник инспектор 

 
 

Дарко 
Аџиевски 

inspekcija@kultura.gov.mk  3207436 

Одделение за управен надзор и надзор над наменското користење на буџетски средства 
 

Раководител на одделение за 
управен надзор и надзор над 
наменското користење на 
буџетски средства- виш 
инспектор 
 

 
Зоран 
Маркозанов 

 
zoran.markozanov@kultura.gov.mk 

 
3207436 
 
07527306
9 
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Советник -Инспектор за надзор 
над наменското користење на 
буџетски средства 

Верица 
Станкова 

vericastankova2007@yahoo.com 3207422 
 
07527306
8 

Самостоен референт за техничка 
обработка на документација 

Адриана 
Трајановска 
 
 

adriana.bozinovska@kultura. 
gov.mk 

3207 436 

Одделение за внатрешна ревизија 

Раководител на Одделение за 
внатрешна ревизија 

Мирјана 
Попова 

mpopova@kultura.gov.mk 3207429 

                          Одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење                     
 

Советник за анализа и стратешки 
планови 

Садбере 
Красничи 

 
 

 
 

Одделение за управување со човечки ресурси 
 

Раководител на Одделение за 
управување со човечки ресурси 

Нена 
Стојановиќ 

nena.stojanovic@kultura.gov. mk 3207413 

Виш соработник за оценување,  
стручно оспособување и 
усовршување 

Радица 
Атанасовска 

radica.atanasovska@kultura.gov.
mk  

3207-413 

УПРАВА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА 
ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

    

Одделение за поттикнување и унапредување на соработката со соседните и европските земји, 

за меѓународната техничка помош, наменета за негување и унапредување на 

културниот идентитет на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија 

    

 
Виш соработник за соработка со 
соседните и европските земји 

Бајрами Емруш   

Помлад соработник за културен 
идентитет на припадниците на 
заедниците во Република Северна 
Македонија 

Хашими 
Дурим; Зенељи 
Сељвије; Берат 
Шерифи;  
Бурхан Јашари; 
Беџети Ајет; 
Агрон Љутвии; 
Фатмир Муртези 
 

 3207403 

Помлад соработник за  
координирање на соработката со 
соседните и европските земји 

Љачи 
Бејазе;Шејнај  
Исмаили; Абит 

 3207410 
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и презентирање на културното наследство, на припадниците на заедниците во Република Македонија 

 

Љатифи; 
Исамедин 
Саиди; Ајдини 
Арбурим; 
Хузрије Мурати  

Одделение за  афирмирање, унапредување и објавување на културното творештво и за 
грижа, 

негување и презентирање на културното наследство на припадниците на заедниците на 
Република Северна Македонија 

Раководител на Одделение за 
афирмирање, унапредување и 
објавување на културното 
творештво и за грижа, негување и 
презентирање на културното 
наследство, на припадниците на 
заедниците во РСМ 

Александар 
Јорданоски 

  

Советник за унапредување и 
објавување на културното 
наследство на припадниците на 
заедниците на РСМ 

Авни Адеми 
м-р Емина 
Шемо 
Ајлин Емин 
Скоро 
Бљерта Хасани  

 3207412 

Помлад соработник за негување 
и презентирање на културното 
наследство наприпадниците на 
заедниците во РСМ 
 

м-р Али 
Бафтијари,  
Веџи Лимани 
 
 
 

 3207411 

Самостоен референт за 
евиденција и  
обработка на податоци   

Бејамин 
Рамани 
 

  

Самостоен референт за културни 
вредности на припадниците на 
заедниците во РСМ 

Исен Исмани   


