
Заменик директор

Сами Рушиди

Директор

Беким Eмини

Одделение за 
внатрешна ревизија

Одделение за 
управување со 

човечки ресурси

Одделение за 
правни работи 
и меѓународна 

соработка

Сектор за 
маркетинг и 

односи со 
јавност

Одделение 
за  

маркетинг

Одделение 
за односи 
со јавност

Сектор за 
поддршка и  
унапредува

ње на 
извозни 

активности

Одделение 
за 

планирање, 
истражувањ

е и развој

Одделение за  
координација, 
информирање 

и 
комуникација

Сектор за финансиска 
поддршка на инвестициите 

(државна помош) и 
контрола на извршување на 

договорите 

Одделение за 
спроведување на 

постапка за 
склучување на 

договор за 
доделување на 

финансиска 
поддршка на 
инвестициите 

(државна помош)

Одделение за 
контрола на 

извршување на 
договорите за 

доделување на 
финансика 

поддршка на 
инвестиции 

(односно државна 
помош). 

Сектор за 
финансиски 

прашања

Одделение за 
буџетска 

координација

Државен советник за услуги на 
Инвеститори и  пост-инвестицона поддршка 

на инвеститори 

(Игор Велевски)

Државен советник за промоција на извозот 
и меѓународна соработка 

(Дијана Тоска-позицијата во мирување)

Државен советник за маркетинг и односи со 
јавност

Државен советник за финасиски прашања и 
финансиска подршка на домашните и 

странските компании

(Сузана Василевска) 

Одделение за  
буџетска контрола

Одделение за 
пост 

инвестициона 
поддршка на 

работењето на 
инвеститорите

Одделение 
за општи 
работи

Сектор за 
услуги на 

инвеститори и 
пост 

инвестициона 
поддршка на 

работењето на 
инвеститорите

Одделение за 
услуги на  

инвеститори 

Одделение за  
сметководство и 

плаќања

Сектор за 

правни работи, 

општи работи и 

јавни набавки

Одделение 
За јавни 
набавки



Одделение за општи работи 
Одделение за правни работи и 

меѓународна соработка 

Раководител на одделение  - Општи работи 

(Maрија Стојановска)

Советник за општи работи и координирање на 
процесот на воведување на стандардите и 

инструментите за управување со квалитетот во 
Агенцијата

Соработник за одржување на информатички систем

Помлад соработник  - Архивско и канцелариско 
работење

(Андриана Стоевска-со задолжение) 

Раководител на одделение  за правни работи и 
меѓународна соработка 

Советник - Подготовка на нормативно-правни акти 

(Даниела Гркова)

Помлад соработник за административно-
техничка  поддршка со други институци и 

превод на акти 

(Пранвера Рашити Рамадани)

Помлад Референт – Курир 

(Aмир Куртиши)

Хигиеничар 

(Розе Атанасовска, 
Мазес Имери)

Сектор за правни работи, општи работи и јавни набавки 

Раководител на сектор за правни работи, општи работи и јавни набавки

Помошник раководител на сектор за правни работи, општи работи и јавни 
набавки

Помлад соработник -за подготовка на материјали 
за седници на Управен одбор и стручна поддршка 

за постапување по правни работи

(Јусуф Љазум)

Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение -Јавни 
набавки 

(Наташа Стојановска)

Советник - Подготовка на постапки 
за јавни набавки 

Виш соработник за подготовка и 
реализација на договори за јавни

набавки

Помлад соработник - Следење на 
постапки за јавни набавки 

(Абиљ Сулејмани) 

Советник за административни работи и поддршка 
на директорот и заменикот на директорот

Возач 

Советник за превод на стручно-правни акти од 
македонски на на албански јазик и  обратно

(Наука за јазик -лингвистика) или Образование 

Техничар (ВКВ работник) 
за одржување опрема)



Сектор за маркетинг и односи со јавност 

Одделение за маркетинг 
Одделение за односи 

со јавност

Раководител на одделение - Mаркетинг 

Советник - Брендирање и креирање 
имиџ 

Соработник  - Промотивни материјали  
(Славица Ничоска Донев)

Раководител на одделение за односи со 
јавност  (Маја Мишковска)

Советник - Односи со јавност
(Љубица Аврамова)

Соработник - Протокол 
(Фатиме Кока)

Помлад соработник  – Социјални 
медиуми 

Раководител на сектор за маркетинг и односи со јавност

(Емилија Трајковска) 

Помошник раководител на сектор за маркетинг и односи со јавност

Помлад соработник за поддршка на 
маркетиншки активности (Верица 

Филиповска)

Советник за оддржување на веб страна

Советник за промотивни активности (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

Советник – за истражување на извозни 
капацитети 

(Душанка Спасовска) 

Советник   - Планирање и развој 

Раководител на одделение - Координација, 
информирање и комуникација

Советник за координација на извозни активности  
на регионални и глобални пазари

Виш соработник - Електронски портал и 
координација на стопанствениците 

(Наим Етеми)

Раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни активности 

(Милица Живковска)

Помошник раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни 
активности

(Александра Ѓорѓевска)

Соработник – Приоритетни сектори 

Помлад соработник - Логистичка поддршка и 
превод од македонски на албански и обратно

Соработник за истражување на пазари

(Улпиан Бејта)

Помлад Соработник –Информирање и 
комуникација 

(Андриана Ангелеска со овластување за работа во 
Архива)



Сектор за услуги на инвеститори и пост-
инвестициона поддршка на инвеститорите 

Одделение за пост-
инвестициона поддршка на 

работењето на инвеститорите 

Раководител на одделение Одделение за пост-
инвестициона поддршка на работењето на 

инвеститорите (Даниела Лазоска Милевска)

Советник - Координација  на соработка меѓу 
потенцијалните  инвеститори и домашни 

претпријатија 

Виш соработник за координација со институциите 
во земјата и компании-потенцијални соработници 

со инвеститорите

Помлад соработник за определување на 
инвестициски поволности и евидентирање во 

датабазите

(Методија Бешировски)

Раководител на одделение - Услуги на 
ивеститори

(Марија Спасовска)

Виш соработник - Организација на работни 
средби и состаноци  на инвеститорите 

(Елена Лега)

Раководител  на сектор за услуги на инвеститори и пост-инвестициона 
поддршка на инвеститорите 

Помошник раководител насектор за услуги на инвеститори и пост-
инвестициона поддршка на инвеститорите

Советник за подготовка, спроведување на 
програма за грижа на инвеститорите 

Советник за анализа и коперативна анализа  на 
пост-инвестициските услови во земјата и земјите-

конкуренти

(Дино Стеријевиќ)

Помлад соработник за ажурирање на дата 
базите за инвеститори

(Викторија Георгиевска)

Одделение за услуги на инвеститори 

Помлад соработник – Иницијален контакт  со 
потенцијални инвеститори и анализа на 

извештаи  (Дарко Огнаноски) 



Сектор за финансиска поддршка на инвестициите-
државна помош и контрола на извршување на 

договорите

Одделение за спроведување на 
постапка за склучување на договор 

за доделување на финансиска 
поддршка на инвестициите -

државна помош

Раководител на одделение за контрола на 
извршување на договорите за доделување 
на финансика поддршка- државна помош

Раководител на одделение за спроведување 
на постапка за склучување на договор за 
доделување на финансиска поддршка на 

инвестициите - државна помош

Виш соработник за подготовка на договори за 
подготовка на договори за финансиска 

поддршка на инвестиции -државна помош

(Ненад Томевски) 

Помлад соработник за подготовка на 
извештаи за доделена  државна помош и 

финансиска поддршка на инвестиции-
државна помош

Раководител на одделение за контрола на 
извршување на договорите за доделување на 
финансика поддршка на инвестиции-државна 

помош

Советник за контрола на условите за доделување 
на финансиска поддршка на инвестиции -државна 

помош  

(Ахсен Шеху)

.Помошник раководителсектор за финансиска поддршка на инвестициите-
државна помош и контрола на извршување на договорите

Раководител на сектор за финансиска поддршка на инвестициите -државна 
помош и контрола на извршување на договорите

(Стефанка Стојанова)

Советник за подготовка на договори за 
финансиска поддршка на инвестиции-

државна помош

Соработник за подготовка  на документи за 
исплата на  финансиска поддршка на инвестиции-

државна помош

Виш соработник за подготовка на документи за 
исплата на фиансиска поддршка на инвестициии-

државна помош (Саша Гиноски)

Помлад соработник за административна поддршка 
и евиденција на доставени извештаи 

(Јетмир Мемети) 

Помлад соработник за поддршка на 
спроведување на постапката за финансиска 
поддршка на инвестиции -државна помош



Сектор за финансиски прашања

Одделение за 
буџетска 

координација

Одделение за 
сметководство и 

плаќања

Раководител на одделение –
Сметководство и плаќања 

(Анета Деспотовска)

Советник - Сметководство и 
анализа 

Соработник – Ликвидатор 

(Милка Пауновска)

Помлад соработник  - Пресметка 
на плати

Раководител на сектор за финансиски прашања 

(Христијан Ангелески)

Помошник раководител на сектор за финансиски прашања

Раководител на одделение -
Буџетска контрола

(Александра Крстовска)

Советник - Буџетско управување 
и контрола

(Љиљана Кадинец)

Помлад соработник за контролни 
политика

Советник- Буџетско работење 

Раководител на одделение -
Буџетска координација 

Помлад соработник - Буџетска 
координација

Одделение за 
буџетска контрола

Виш соработник - Буџетско 
работење

Соработник – Буџетска 
координација

Виш соработник за контролни 
политики

Соработник – контролни 
политики

Виш соработник за  евиденција 
на буџетско сметководство



Одделение за внатрешна ревизија 

Раководител на одделение - Внатрешна ревизија 

(Ридван Јаја)

Советник - Внатрешен ревизор

(Јасмина Ангеловска)

Помлад соработник – Ревизор



Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител на одделение - Управување со човечки ресурси 

(Лидија Пејиќ)

Советник за планирањ на вработување, унапредување и 
мобилност 

(Катерина Штерјоска Здравеска)

Помлад соработник - Персонална евиденција 

(Ѓултен Лимај)

Виш Соработник за стручно усовршување и оценување на 
вработените


