
 

 

Реден број Име и презиме Работно местo 

1 Александар Талимџиоски Секретар на Општина Прилеп 

2 Давор Глигоровски Помошник раководител на Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

3 Гордана Најдоска 
Матракоски 

Раководител на одделение за правни работи,  Сектор за правни, 
општи работи и јавни дејности 

4 Дарко Рибароски Советник за правни прашања и застапувања, Оддление за 
правни работи,  Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

5 Емил Ѓорѓиоски Советник, програмер, систем оператор, Оддление за правни 
работи,  Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

6 Марија Маркоска 
Трајаноска 

Соработник за правни работи и административно технички 
работи, Оддление за правни работи,  Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

7 Ирена Трајкоска Самостоен референт за административни рабти, прибирање и 
обработка на податоци, Оддление за правни работи,  Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

8 Горица Чатлеска Самостоен референт за стехографски работи, Оддление за 
правни работи,  Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

9 Марјан Матракоски Раководител на одделение за јавни дејности, Сектор за правни, 
општи работи и јавни дејности 

10 Александра Ѓорѓиоска Советник за образование и спорт, Одделение за јавни дејности, 
Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

11 Сашо Конески Виш соработник за одржување на спортски објекти, објекти од 
образование и култура, Одделение за јавни дејности, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

12 Снежана Ристеска Советник за култура,  Одделение за јавни дејности, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

13 Сашо Конески Виш соработник за одржување на спортски објекти, објекти од 
образование и култура, Одделение за јавни дејности, Сектор за 



 

 

правни, општи работи и јавни дејности 

14 Божидар Велески Виш соработник за заштита, спасување и управување со кризна 
состојба, Одделение за јавни дејности, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

15 Сашо Димовски Виш соработник за заштита, спасување и управување со кризна 
состојба, Одделение за јавни дејности, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

16 Зоран Милошески Самостоен референт за заштита и спасување, Одделение за јавни 
дејности, Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

17 Марјан Коцески Самостоен референт за  одржување на спортски објекти,  
Одделение за јавни дејности, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности. 

18 Ирена Тодороска Самостоен референт за архивско работење,  Одделение за  
општи работи, Сектор за правни, општи работи и јавни дејности, 

19 Рубинчо Ристески Самостоен референт за  одржување на спортски објекти,  
Одделение за јавни дејности, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности. 

20 Кире Наумоски Виш референт – економ , Одделене за општи работи, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

21 Весна Северкоска 
Котевски 

Референт-архивар, Одделение за  општи работи, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности, 

22 Ана Ангелеска Референт-архивар, Одделение за  општи работи, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

23 Оливера Бошкоска Референт-Технички секретар, Одделение за  општи работи, 
Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

24 Трајко Кусибојоски Виш референт-доставувач Одделение за  општи работи, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

25 Светлана Талева Референт за адмнистративни работи и упатување на граѓан/ 
странки, Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 



 

 

работи и јавни дејности 

26 Снежана Јосифоска Референт за адмнистративни работи и упатување на граѓани/ 
странки, Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

27 Жарко Талески Чувар III, Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

28 Горданчо Бошески Чувар II,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

29 Тони Ѓорѓиоски  Чувар II,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

30 Димитар Карабелески Курир,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

31 Злате Даноски Курир,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

32 Тошко Пирганоски Возач,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

33 Звонко Стеваноски Возач,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

34 Никола Пурдески Шеф на возен парк,  Одделение за  општи работи, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

35 Зоран Здравески Одржување на опрема III ниво,  Одделение за  општи работи, 
Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

36 Маја Алексоска Кафекувар,  Одделение за  општи работи, Сектор за правни, 
општи работи и јавни дејности 

37 Елеонора Тренкоска Советник за јавни набавки и администрирање со движниот имот 
во сопственост на општината, Одделение за јавни набавки и 
администрирање со движниот имот во сопственост на 
општината,  Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

38 Јасна Христоска Советник за јавни набавки и администрирање со движниот имот 



 

 

во сопственост на општината, Одделение за јавни набавки и 
администрирање со движниот имот во сопственост на 
општината,  Сектор за правни, општи работи и јавни дејности 

39 Емилија Небрежанец 
Јаковоска 

Соработник за административно-техничка порддршка на 
комисиите за јавни набавки како и органите кои администрираат 
со движниот имот во сопственост на општината, Одделение за 
јавни набавки и администрирање со движниот имот во 
сопственост на општината,  Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

40 Винета Иваноска Раководител на одделение за локален економски развој и 
прекугранична соработка, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

41 Гоце Бојкоски Советник за локален економски развој и прекугранична 
соработка и евроинтеграции, Одделение за локален економски 
развој и прекугранична соработка, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

42 Билјана Настеска Виш соработник а угостителство, туризам, занаетчиство и мало 
стопанство, Одделение за локален економски развој и 
прекугранична соработка, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

43 Цвете Станојоска Помлад соработник за следење и поддршка на локалниот 
економски развој, Одделение за локален економски развој и 
прекугранична соработка, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

44 Миле Стојкоски Самостоен референт за административни работи, прибирање и 
обработка на податоци, Одделение за локален економски развој 
и прекугранична соработка, Сектор за правни, општи работи и 
јавни дејности 

45 Даниела Тренкоска 
Тодороска 

Раководител на одделние за  контакт со граѓаните, невладините 
организации,  облиците на месна самоуправа, информирање, 



 

 

правна помош, предлози и претставки, Сектор за правни, општи 
работи и јавни дејности 

46 Кате Стеваноска Виш соработник за контакт со граѓаните, месна самоуправа и 
невладини организации,  Одделние за  контакт со граѓаните, 
невладините организации,  облиците на месна самоуправа, 
информирање, правна помош, предлози и претставки, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

47 Марија Ташкоска Соработник-коресподент, Одделние за  контакт со граѓаните, 
невладините организации,  облиците на месна самоуправа, 
информирање, правна помош, предлози и претставки, Сектор за 
правни, општи работи и јавни дејности 

48 Влатко Сливоски Помлад соработник за правна помош, предлози и претставки,  
Одделние за  контакт со граѓаните, невладините организации,  
облиците на месна самоуправа, информирање, правна помош, 
предлози и претставки, Сектор за правни, општи работи и јавни 
дејности 

49 Драге Звездакоски Раководител на сектор за финансиски прашања 

50 Ирена Станковска Помошник раководител на сектор за финансиски прашања, 
Сектор за финансиски прашања 

51 Сузана Јованоска Раководител на одделение за сметководство и плаќање, Сектор 
за финансиски прашања 

52 Весна Тасеска Виш соработник за сметководствено- книговодствени работи, 
Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски 
прашања 

53 Борче Јанкулоски Виш соработник за административно технички работи, 
Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски 
прашања 

54 Марина Ѓорѓиоска Виш соработник за административно технички работи, 
Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски 



 

 

прашања 

55 Александра Пирганоска Виш соработник за сметководствено- книговодствени работи, 
Одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски 
прашања 

56 Нада Шукуроска Самостоен референт за ликвидатура, финансиско 
сметководствени и благајнички работи, Оддление за  
сметководство и плаќање, сектор за финансиски прашања 

57 Снежана Секулоска Самостоен референт-сметководител, Оддление за  
сметководство и плаќање, сектор за финансиски прашања 

58 Гоце Туманоски Раководител на оддление за буџетка контрола,  Сектор за 
финансиски прашања 

59 Гордана Андоновска Советник за финанскиско управување и котрола, Одделение за 
буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања 

60 Валентина Недеска Советник за финансиско управување и контрола, Оддление за 
буџетска контрола, Секотор за финансиски прашања 

61 Благица Филипоска Советник – Одговорен сметководител, Оддление за буџетска 
контрола, Сектор за финансиски прашања 

62 Ангелина Трумпеска Виш соработник за материјално управување и контрола, 
Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања 

63 Мартин Бошкоски Помлад референт за прибирање и обработка на податоци, 
Одделение за буџетска контрола,  Сектор за финансиски 
прашања 

64 Александар Салатоски Раководител на одделение за буџетска коодрдинација, Сектор за 
финансиски прашања 

65 Павлина Николоска Виш соработник за буџетско и финансиско материјално 
работење, Одделение за буџетска коодрдинација, Сектор за 
финансиски прашања 

66 Валентина Спиркоска Соработник за подготвување на годишна сметка и финансиски 
изветаи и планови, Оддление за буџетска координација, Сектор 



 

 

за финансиски прашања 

67 Никола Ќимоски Помлад соработник за планирање и извршување на буџетот,  
Одделение за буџетска коодрдинација, Сектор за финансиски 
прашања 

68 Натали Ѓошоска Советник- проценувач на недвижен имот, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

69 Марина Вељаноска 
Василески 

Советник-проценувач на недвижен имот, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

70 Наташа Чопелоска 
Трајкоска 

Советник за утврдување даноци и други видови такси, Оддление 
за администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

71 Јованчо Шишкоски Виш соработник за утврдување на приходи, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

72 Павлинче Матеска Виш соработник за утврдување на приходи, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

73 Христина Котеска Самостоен референт- Даночен сметководител, Оддление за 
администрирање на приходи, Оддление за администрирање на 
приходи,  Сектор за финансиски прашања 

74 Целе Ѓорѓиоски Самостоен референт –Даночен извршител, Оддление за 
администрирање на приходи, Оддление за администрирање на 
приходи, Сектор за финансиски прашања 

75 Звонко Петрески Самостоен референет-Даночен извршител, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

76 Гордана Петреска Рефрерент за административни работи, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

77 Александар Најдоски Рефрерент за административни работи, Оддление за 
администрирање на приходи,  Сектор за финансиски прашања 

78 Александра Павлеска Референт-за административни работи, Оддление за 
администрирање на приходи, Сектор за финансиски прашања 

79 Васе Никоска Раководител на сектор за урбанизам, комунални работи и 



 

 

заштита на животна средина 

80 Викторија Јовчески 
Спиркоска 

Помошник раководител  на сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина 

81 Александра Наумоска Раководител на одделение за управување, располагање, 
адмнистрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост 
на општината, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита 
на животна средина 

82 Камелија Крстевска Советник за водење на постапки кои се однесуваат на  
управување, располагање, адмнистрирање, евиденција на 
недвижниот имот во сопственост на општината,  Одделение за 
управување, располагање, адмнистрирање, евиденција на 
недвижниот имот во сопственост на општината,  Сектор за 
урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина 

83 Поликсенија Булеска 
Ангелески 

Помлад соработник за административно техничка поддршка за 
спроведување на постапки кои се однесуваат на недвижниот 
имот,  Одделение за управување, располагање, адмнистрирање, 
евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината,  
Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна 
средина 

84 Маја Бешировска Самостоен референт за адмнистративни работи, прибирање и 
обработка на податоци, Оддление за за управување, 
располагање, адмнистрирање, евиденција на недвижниот имот 
во сопственост на општината, Сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина 

85 Марика Јовческа Раководител на оддление за урбанизам и заштита на животната 
средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животна средина 

86 Петре Најдоски Советник за планирање и спроведување на постапките за 
донесување на ДУП и ГУП,  Одделение за урабнизам и заштита на 



 

 

животната средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

87 Валентина Најдоска Советник за спроведување на постпака за издавање одобренија 
за градење, Одделение за урабнизам и заштита на животната 
средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животна средина 

88 Татјана Попоска Советник за спроведување на постпака за издавање одобренија 
за градење, Одделение за урбанизам и заштита на животната 
средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животна средина 

89 Дарко Тодороски Помлад соработник за правни работи, Одделение за урбанизам и 
заштита на животната средина, Сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина 

90 Надица Бошкоска Самостоен референт за уредување на простор и заштита на 
животната средина,  Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

91 Панда Ризоска Самостоен референт за уредување на простор и заштита на 
животната средина,  Одделение за урбанизам и заштита на 
животната средина, сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

92 Јасмина Матовска Самостоен референт за адмнистративни работи, прибирање и 
обработка на податоци, Оддление за урбанизам и заштита на 
животна средина, Сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

93 Катерина Апостолоска Раководител на одделение за комунални работи,  Сектор за 
урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина 

94 Љупчо Митрески Раководител на одделение за локални патишта и улици,  Сектор 
за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина 



 

 

95 Златко Петровски Советник за инфраструктура и сообраќај,  Oдделение за локални 
патишта и улици, Сектор за урбанизам, комунални работи и 
заштита на животна средина 

96 Блаже Вишиноски Соработник за патишта и улици, Одделение за локални патишта и 
улици,  Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на 
животна средина 

97 Јулијана Ѓореска Самостоен референт за локални патишта и улици, Одделение за 
локални патишта и улици, Сектор за урбанизам, комунални 
работи и заштита на животна средина 

98 Блаже Димоски Раководител на Сектор-Инспекторат 

99 Каролина Николоска Советник-Инспектор, Овластен просветен инспектор, Одделение 
за просветна инспекција, инспекција за заштита на животна 
средина и друга инспекција над работи во надлежност на 
општината, Сектор -Инспекторат 

100 Благица Димеска Советник-Овластен инспектор за утврдување и наплата на даноци 
и такси,  Одделение за просветна инспекција, инспекција за 
заштита на животна средина и друга инспекција над работи во 
надлежност на општината, Сектор -Инспекторат 

101 Цветанка Николоска Советник- Овластен инспектор за животна средина,  Одделение 
за просветна инспекција, инспекција за заштита на животна 
средина и друга инспекција над работи во надлежност на 
општината, Сектор -Инспекторат 

102 Николчо Василески Советник-Инспектор, Комунален инспектор, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

103 Марјан Ристески Советник-Инспектор, Комунален инспектор, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 



 

 

104 Горан Сугарески Советник- Инспектор, Комунален инспектор, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

105 Здравко Каранфилоски Советник-Инспектор, Овластен градежен инспектор, Одделение 
за комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

106 Ели Јанческа Советник-Инспектор Овластен градежен инспектор, Одделение 
за комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

107 Драгица Макреска Советник-Инспектор, Овластен инспектор за патен сообраќај, 
Одделение за комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна 
инспекција,  Сектор -Инспекторат 

108 Дарко Петанчески Самостоен референт-Комунален редар, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

109 Тони Ристески Самостоен референт-Комунален редар, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

110 Рампо Макешоски Самостоен референт-Комунален редар, Одделение за 
комунална, урбанистичка, градежна и сообраќајна инспекција,  
Сектор -Инспекторат 

111 Методија Николоски Виш соработник –ревизор, Оддление за внатрешна ревизија 

112 Моника Звездоска Помлад соработник –внатрешен ревизор на обука,  Оддление за 
внатрешна ревизија 

113 Павлина Димоска Помлад соработник –внатрешен ревизор на обука,  Оддление за 
внатрешна ревизија 

114 Александра Кокароска Раководител на одделение за управување со човечки ресурси 

115 Бошко Талески Советник-координатор за еднакви можности на жените и 
мажите, Одделение за управување со човечки ресурси 



 

 

 

 

 

 

116 Маре Наумоска Советник за управување и координирање со човечки ресурси, 
Одделение за управување со човечки ресурси 

117 Мартина Ристеска Виш соработник за стручно усовршување и обука, Одделение за 
управување со човечки ресурси 

118 Лиле Цветаноска Помлад соработник за примена на прописи, постапки и 
стандарди за човечки ресурси,  Одделение за управување со 
човечки ресурси 

119 Крсте Дукоски Помлад референт за персонална евиденција, Одделение за 
управување со човечки ресурси 


