
СПИСОК  
НА ВРАБОТЕНИ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
1.  Иван Јорданов, градоначалник 

 
2.  Вишна Шорова Ангелова, секретар на Општина Штип 

Сектор за правно нормативни работи, јавни набавки, 
информирање и услуги, информатички и општи работи 
Одделение за правно нормативни работи  
и поддршка на советот 

3.  Маре Каранакова, раководител  на одделение                     
4.  Трајче Ристов, советник за правни работи и застапување на 

општината 
5.  Зорка Јованова, советник за подготвување на акти на советот и 

припрема на седници на совет и работни тела 
6.  Катерина Мицевска, виш соработник за правно нормативни 

работи 
7.  Марија Герасимова соработник за подготвување на материјали 

за советот и работни комисии на советот 
Одделение за јавни набавки 

8.  Кирил Јорданов, раководител на одделение 
9.  Биљана Лазарова советник за спроведување на постапки за 

јавни набавки 
10.  Елена Мишовска виш соработник за подготовка на материјали и 

документи за јавни набавки 
Одделение за услуги и информирање на граѓаните 
11.  Сунчица Ѓуфтеска, советник за информирање и услуги во 

Општински центар за услуги и информации 
12.  Елизабета Џамбазова, соработник за Е-кат шалтер 
13.  Антонела Стојанова, помлад соработник за информирање на 

граѓаните 
14.  Димитри Келеманов, помлад соработник за информирање на 

граѓаните 
15.  Ерол Адемов, виш референт за односи со заедниците 
16.  Весна Акалиева, референт за контакти и обработка на барањата 
Одделение за информатички работи 
17.  Мики Атанасов, советник       за одржување на информатички 

систем                                    
18.  Ирена Кулакова, соработник   за  информатичка технологија, систем 

администратор на ИТ мрежи и WEB администратор и одржувач на ИТ 
технологија                     

19.  Никола Шалев, соработник систем администратор на ИТ мрежи 
20.  Оливера Кукавалиева,соработник систем администратор за ИТ 

мрежи 
Одделение за општи работи 
21.  Снежана Санева, раководител на одделение 
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22.  Владимир Стојанов, советник за возен парк 
23.  Трајче Гогов, советник за архивско  работење 
24.  Валентина Даскалова, соработник за канцелариско и архивско 

работење 
25.  Данче Лукарова Каева, соработник за архивско административни 

работи                                                    
26.  Верица Илијева, соработник за архивско административни 

работи                                     
27.  Тодор Торов, помлад соработник за урбана месна самоуправа и 

справување со кризи 
28.  Бранко Дончовски, самостоен референт за евиденција на 

вработените 
29.  Марина Миланова,контролор на трошоци на возен парк     
30.  Сашко Андонов, домаќин 
31.  Саше Димитријев, возач на автобус  
32.  Мите Стојменов, умножувач (копирант)                                      
33.  Боро Стојанов, умножувач (копирант) 
34.  Марјанчо Бигорски, умножувач (копирант)           
35.  Мире Јакимов, курир 
36.  Ванчо Станков, курир 
37.  Антонио Бурев, курир 
38.  Беами Шакиров, курир                                                
39.  Коле Зиков,курир 
40.  Елизабета Ефремова Орлова, работник во кујна 
41.  Марина Колева, кафекувар/ка 
42.  Мишо Ангелов, Одржувач на систем за греење 
43.  Маре Штерјова, хигиеничар/ка 
44.  Роза Митрева, хигиеничар/ка 
45.  Живка Ефремова, хигиеничар/ка                              
46.  Верица Ренџова, хигиеничар/ка 
47.  Лиле Стојчева, хигиеничар/ка 
48.  Даниела Наумова, хигиеничар/ка                            
49.  Благојка Спасовска, хигиеничар/ка 
50.  Катерина Павелски, хигиеничар/ка 
Сектор за финансиски прашања 
51. Александар Кангалов-Раководител на сектор 
Одделение за буџетска координација 
52.  Трајче Цветков, раководител на одделение 
53.  Лилјана Златкова Јакимовска, соработник за координација и 

извршување на буџетот             
54.  Даниел Алексов, соработник за ажурирање на имот                                          
Одделение за буџетска контрола 
55.  Надица Бојаџиева, советник за контрола на финансиски 

документи 
56.  Драган Каров, советник за буџетска распределба                                      
57.  Денис Мемишов- соработник за контрола на финасиски 
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документи 
Одделение за сметководство и плаќање 
58.  Билјана Поповска, советник   одговорен сметководител                                                  
59.  Цветанка Трајкова, соработник сметководител 
60.  Владимир Костадинов, самостоен референт благајник                    
61.  Снежана Волчева, самостоен референт  финансиски документи   
Одделение за администрирање на приходи 
62.  Мери Черкезова, советник за  комунални такси и утврдување на 

данок на промет, данок на наследство и подарок 
63.  Дејан Василев, соработник за утврдување на данок на физички 

лица и откривање на нови даночни обврзници 
64.  Ивана Трендафилова Василева, соработник  за утврдување на 

данок на физички лица и откривање на нови даночни обврзници    
65.  Игор Ѓорѓев-соработник за утврдување на данок на правни лица 

и откривање на нови даночни обврзници    
Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште,  
комунални работи и заштита на животната средина 
Одделение за урбанизам, градежништво,  
станбени работи и заштита на животната средина 
66.  Јана Јанкова, советник издавање на решенија за градба и 

одобренија за употреба 
67.  Драгана Штерјова советник планер 
68.  Павле Радојев, советник  издавање на решенија за градба и 

одобренија за употреба                                          
69.  Соња Ѓеоргиевска, соработник за управување со ГИС 
70.  Софче Трајкова, соработник за заштита на животната средина 
71.  Лазар Хаџи-Николов, соработник за управни работи 
Одделение за уредување на градежно земјиште,  
регулација и геодетски работи 
72.  Силвана Николова, раководител на одделение 
73.  Ѓорѓи Кукутанов, советник за уредување на градежно земјиште 
74.  Лидија Глигорова Јанкова, советник за пресметување на 

комуналии 
75.  Тања Петрова, советник за спроведување на постапки за 

продавање на градежно земјиште                                           
76.  Борислава Мишева советник за пресметување на комуналии 
77.  Мане Ризов, самостоен референт                          
Одделение за комунални дејности 
78.  Марина Митревска, советник за користење на јавно корисни 

површини   
79.  Сања Мијалкова Судиклиева, соработник за сообраќај и локални 

патишта 
80.  Павле Куков, соработник за сообраќај и локални патишта                                            
81.  Ристо Соколовски, самостоен референт јавно комунална дејност 
82.  Јасмина Мијалкова, самостоен референт јавно комунална 

дејност 
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83.  Тоше Фенев, самостоен референт за јавно осветлување 
84.  Горан Атанасов, самостоен референт за јавно осветување                        
85.  Беар Кнали, самостоен референт комунален редар 
86.  Александар Наумов, самостоен референт комунален редар 
87.  Тони Стефанов, самостоен референт комунален редар 
88.  Горан Здравков, самостоен референт комунален редар 
89.  Митко Јанакиев, самостоен референт комунален редар 
Сектор за јавни служби, образование 
и локален економски развој 
90.  Билјана Казанџиска, раководител на сектор 
Одделение за јавни служби 
91.  Тошо Ристов, раководител на одделение 
92.  Кирил Панајотов, советник за културни манифестации 
93.  Никола Опашинов, виш соработник за културни манифестации 
94.  Вања Џамбазова Николовска, соработник за социјлна, детска и 

здравствена заштита     
Одделение за образование 
95.  Јовче Арсов, раководител на одделение  
96.  Милена Ристова-Михајловска, советник за средно образование            
97.  Соња Николова, советник за основно образование 
98.  Марија Џонова-Попова, советник за образование во 

предучилишна возраст 
99.  Јасмина Протогерова помлад соработник за равој на 

образованието 
Одделение за локален економски развој 
100.  Горан Радојев, советник за угостителство и туризам 
101.  Лазар Соколовски, советник за рурален развој                                                 
102.  Наташа Шијакова, советник за рурален развој                                                
103.  Никола Илиев, соработник за локален економски развој и 

изработка на проекти 
104.  Александар Арсовски, соработник    за локален економски развј и 

изработка на проекти                     
Сектор за инспекциски работи-Главен инспектор 
105.  Тоше Ѓорѓиевски, раководител  на сектор Главен инспектор                               
Одделение за урбанистички, градежен надзор  
и надзор над сообраќај и патишта-Виш инспектор 
106.  Весна Зенделова, советник градежен инспектор 
107.  Зоран Павловски, советник градежен инспектор 
108.  Оливера Блажева, советник инспкетор за патен сообраќај 
109.  Ристо Јовевски, советник инспектор за патен сообраќај                                       
110.  Јонче Манојлов, советник за управни работи 
Одделение за друг вид на надзор  
од надлежност на општината-Виш инспектор 
111.  Александар Југов, советник инспектор за утврдување и наплата 

на даноци на имот 
112.  Лазо Богатинов, советник   за угостителска и туристичка дејност 
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113.  Маријана Зенделова советник инспектор за домување 
114.  Борче Везенков, советник комунален инспектор 
115.  Влатко Панов, советник инспектор за животна средина 
Одделение за поддршка на градоначалникот 
Одделение за внатрешна ревизија 
116.  Мимица Василева Димитрова, соработник    за вантрешна 

ревизија                            
117.  Сузана Димкова помлад соработник за вантрешна ревизија 
Одделение за управување со човечки ресурси 
118.  Виктор Вацев, раководител на одделение  
119.  Ана Давиткова, советник за постапка од работен однос     
120.  Александра Стојанова, советник за евиденција на вработените 

службеници во општината 
121.  Ане Опашинов, виш соработник за управување со човечки 

ресурси 
122.  Николина Дачова, виш соработник за управување со човечки 

ресурси 
123.  Викторија Инџекарова помлад соработник за евиденција на 

вработените 
 


