
Заменик директор
Сами Рушиди

Директор
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Сектор за поддршка на 
работењето на 

инвеститорите и примена и 
унапредување на законите  

и прописите  за 
инвестиционите вложувања

Одделение за 
институционална 

и законска 
поддршка 

Одделение за пост 
– инвестициона 

поддршка на 
работењето  на 
ивеститорите

Сектор за 
финансиски 

прашања

Одделение за 
јавни набавки

Одделение за 
буџетска 

координација

Државен советник за услуги на 
инвеститори, законска регулатива и грижа за

инвеститори 
(Игор Велевски)

Државен советник за промоција  на извозот, 
меѓународна соработка (Дијана Тоска) 

Државен советник за правни  и општи работи,  
меѓународна соработка и управување со човечки 

ресурси

Државен советник за маркетинг, комуникации и 
информатичко оддржување (Иван Илиев)

Државен советник за финасиски прашања

Одделение за  
буџетска 
контрола

Одделение за спроведување на 
постапка за доделување на државна 

помош и контрола на договорите

Одделение 
за општи и 

админи
стративни 

работи

Сектор за 
услуги на 

инвеститори 
и државна 

помош 

Одделение за 
кординација и 

организација на 
работата на 

економските 
промотори и 

релизација на 
проект за 

економска 
промоција на 

земјата во 
странство 

Одделение за 
услуги на  

инвеститори 

Одделение за  
сметководство и 

плаќања



Одделение за општи и 
административни работи 

Одделение за правни работи и 
поддршка на економските 

промотори

Раководител на одделение - Општи и 
административни работи (1) 

(Сања Игњатовска)

Советник - Општи и администртивни работи  (1)
(Душанка Спасовска)

Советник- Координатор на процесот на 
воведување на стандардите  и инструментите за 

управување со квалитетеот во Агенцијата (1) 

Помлад соработник  - Архивско и канцелариско 
работење (2) (Шенај Џемаили, Адиљ Мустафа)

Помлад соработник - Административен асистент 
на Директорот и заменикот на 
Директорот (1) (Јусуф Љазум)

Раководител на одделение -Правни работи и 
поддршка на економските промотори (1) 

(Тихомир Игњатовски) 

Советник - Подготовка на правни акти (1)  Даниела 
Гркова 

Соработник - Подготовка на материјали за 
седници на Управен одбор и стручна поддршка за 

постапување по правни работи (1) 

Помлад соработник - Подготовка на 
информации до други институции и давање на 

административна поддршка во работата  со 
економски промотори (2)  (Абиљ Сулејмани,

(Нергиана Имери- Битиќи )
Помлад  Референт - Административно -технички 

работи  (1) Амир Куртиши

Хигиеничар (3) 
(Розе Атанасовска,

(Мазес Имер и Анифе  Сулејмани)

Сектор за правни работи, меѓународна соработка и 
работа со економските промотори 

Раководител на сектор за правни  работи ,  меѓународна соработка и работа со 
економските промотори (1)

Помошник раководител на сектор за правни работи, меѓународна соработка и 
работа со економските промотори (1)

(Билјана Вражалска Батиниќ)



Сектор за маркетинг, комуникации и информатичко 
оддржување

Одделение за маркетинг Одделение за 
комуникации и 
информатичко 
оддржување

Раководител на одделение - Mаркетинг 
(1)

Советник - Брендирање и креирање 
имиџ (1)

Соработник  - Промотивни материјали 
(1)  (Славица Ничоска Донев)

Раководител на одделение - Комуникации и 
информатичко оддржување (1)

(

Советник - Односи со јавност (2) 
(Љубица Аврамова)

Соработник - Информатика и електронски 
медиуми (1) 

(Куштрим Саити)

Соработник - Протокол (1)
(Фатиме Кока)

Помлад соработник  – Социјални медиуми (1)

Раководител на сектор за маркетинг, комуникации и информатичко оддржување  (1)
(Елена Костадиновска Клисаровска)

Помошник раководител на сектор за маркетинг, комуникации и информатичко оддржување  
(1)

(Емилија Трајковска)

Помлад соработник  - Графички дизајн   
Аљбана Емини (1)  



Сектор за поддршка и унапредување на извозни 
активности

Одделение за 
планирање, 

истражување и развој

Одделение за координација, 
информирање и комуникација

Раководител на одделение - Планирање, 
истражување и развој(1) 

(Маја Мишковска) 

Советник - Развој на извозни капацитети (1) 

Советник - Планирање и развој (1) 

Раководител на одделение - Координација, 
информирање и комуникација (1)

(Марија Стојановска)

Советник - Развој на пазари за извоз во Европа, 
Северна Америка, Азија, Африка и Јужна 

Америка (1)

Виш соработник - Електронски портал и 
координација на стопанствениците (1)

(Наим Етеми)

Виш соработник - Земјоделство и развој (1)

Раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни активности (1) 
(Милица Живковска)

Помошник раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни 
активности (1) 

(Александра Ѓорѓевска)

Соработник – Приоритетни сектори (1) 
(Улпиан Бејта )

Помлад соработник - Логистичка поддршка (2)
(Андриана Стоевска) 

(Синан Рамука)



Сектор за услуги на инвеститори и државна 
помош

Одделение за услуги на 
инвститори 

Одделение за спроведување 
на постапка за доделување 

на државна помош и 
контрола на договорите 

Раководител на одделение - Координација и 
организација на работата на  економски 
промотори  и реализација на проект за 

економска промоција на земјата во странство (1)

Советник - Координација  на соработка меѓу 
потенцијалните  инвеститори и домашни 

претпријатија  (1)

Виш соработник - Мониторинг на активностите 
генерирани од економските промотори (2)

(Методија Диневски) и (Елена Лега)

Помлад соработник - Определување инвестициски 
поволности  и активни проекти за прмоција (1)

(Јетмир Мемети)

Раководител на одделение - Услуги на 
ивеститори (1)

Советник - Координација на 
програмите  за посети  на 

инвеститорите (2)
(Марија Спасовска)

Виш соработник - Организација на 
работни средби и состаноци  на 

инвеститорите (1)
(Саша Гиноски)

Советник - Спроведување  на постапка за 
доделување на државна помош и исплата 

(1) (Ахсен Шеху) 

Виш соработник - Подготовка  на 
документи за исплата на државна 

помош (1)

Помлад соработник - Поддршка за 
спроведување на постапка за државна 

помош (1)
(Викторија Георгиевска)

Раководител на сектор за услуги на инвеститори и државна помош (1)
(Невенска Стаменковска)

Помошник раководител на сектор за услуги на инвеститори и државна 
помош (1)

Економски промотор – Без статус на 
административни службеници 

ВСС

Помлад соработник - Логистичка 
поддршка (1)

(Методија Бешироски)

Помлад соработник - Логистичка 
поддршка на економски посети (2)

(Вулнет Љика )

Раководител на одделение -
Спроведување на постапка за 

доделување на државна помош и  
контрола на дговорите (1) (Стефанка 

Вангеловска)

Одделение за координација и 
ораганизација на работата на економските 

промотори и релизација на проект  за 
екномска  промоција  на земјата во 

странство 



Сектор за поддршка на работењето на инвеститорите 
и примена и унапредување на законите и прописите 

за инвестиционите вложувања

Одделение за 
институционална и 
законска поддршка

Одделение за пост –
инвестициона поддршка на 

работењето  на инвеститорите

Раководител на одделение –
Институционална и законска поддршка (1) 

Виш соработник - Координација со 
институциите на системот  (1)

Помлад соработник - Оперативна поддршка 
за законските пропис и останатите акти од 
областа на инвестиционите вложувања (1) 

(Ненад Томевски)

Раководител на одделение - Пост -
инвестициона поддршка на работењето  

на инвеститорите (1)

Советник – Подготовка, спроведување на 
програма за грижа на инвеститори и стручна 

помош на пост-инвеститори  (1)
(Даниела Лазоска Милевска)

Помошник раководител на сектор за поддршка на работењето на 
инвеститорите и примена и унапредување на законите и прописите за 

инвестиционите вложувања (1) 

Раководител на сектор за поддршка на работењето на инвеститорите и 
примена и унапредување на законите и прописите за инвестиционите 

вложувања (1) 

Советник – Подготовка на предлог законските 
прописи  и   останатите  акти  од областа на   

инвестиционите  вложувања (1)

Советник – Анализа и коперативна анализа на 
пост - инвестициски те услови во  земјата и 

земјите - конкуренти   (1) 
(Дино Стеријевиќ)

Виш соработник – Координација со институциите 
во земјата и компании – потенцијални 

соработници со инвеститорите (1) 

Помлад соработник - ажурирање на датабазите на 
инвеститорите (1)

(Пранвера Рашити Рамадани)



Сектор за финансиски прашања

Одделение за јавни 
набавки

Одделение за 
буџетска 

координација

Одделение за 
сметководство и 

плаќања

Раководител на одделение -Јавни 
набавки (1) 

Маријана  Павловска

Советник - Подготовка на постапки 
за јавни набавки (1) 

Помлад соработник - Следење на 
постапки за јавни набавки (1)

Раководител на одделение –
Сметководство и плаќања (1)

(Анета Деспотовска)

Советник - Сметководство и 
анализа (2)

(Дарко Стојевски)

Соработник – Ликвидатор (1)
(Милка Пауновска)

Самостоен референт - Пресметка 
на плати (1)

Раководител на сектор за финансиски прашања (1)
Христијан Ангелески

Помошник раководител на сектор за финансиски прашања (1)

Раководител на одделение -
Буџетска контрола (1)

(Александра Крстовска)

Советник - Буџетско управување 
и контрола (1)

(Љиљана Кадинец)

Помлад соработник -
Финансиска контрола (1)

(Диана Ефремоска)

Виш соработник - Буџетско 
работење (1)

Раководител на одделение -
Буџетска координација (1)

Помлад соработник - Буџетска 
аналитика (1) 

(Ведат Сабрија)

Одделение за 
буџетска контрола



Одделение за внатрешна ревизија 

Раководител на одделение - Внатрешна ревизија 
(Ридван Јаја)

Советник - Внатрешен ревизор (1)
(Јасмина Анѓеловска)

Помлад соработник - Ревизор (1)
(Љупка Јаковлеска Ристевски)



Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител на одделение - Управување со човечки ресурси (1)
(Лидија Пејиќ)

Помлад соработник - Персонална евиденција   (3) 
(Гултен Љимај)

(Катерина Штерјоска Здравеска)
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