
 

Листа на вработени во ЕЛС Општина Берово 

Име и Презиме Назив на работно место Одделение 
Службен  
Телефон 

Емаил адреса 
 

     

АНИТА РУНТЕВСКИ 
Раководител на Одделение за 

правни и општи работи 
Одделение за правни и 

општи работи 

070/336-598 
033/471-057 

локал 104 
so.berovo@t.mk 

БЛАЖЕ БУРОВСКИ 
Соработник во општински 

услужен центар 
Одделение за правни и 

општи работи 
033/471-057 

локал 114 
so.berovo@t.mk 

ДЕЛЧЕ ЏУРКОВСКИ Хигиеничар 
Одделение за правни и 

општи работи 
/ /  

ДАРКО ЧУЧУРСКИ 
Возач на градоначалникот и 

општинската 
администрација 

Одделение за правни и 
општи работи 

071/313-730  

ЗОРАН ФИДАНСКИ 
КВ работник за одржување на 

објекти (и опрема)  
Одделение за правни и 

општи работи 
071/215-593 / 

ВЕНКО ШТРБЕВСКИ 
КВ работник за одржување на 

објекти (и опрема) 
Одделение за правни и 

општи работи 
/  

РУМЕНКА ШТРБЕВСКА Хигиеничар 
Одделение за правни и 

општи работи 
/ / 

     

БИЉАНА 
МАРКОВСКА 

Раководител на Одделение за 
за јавни дејности 

Одделение за јавни дејности 
071/384-771 
033/471-057 

локал 108 

so.berovo@t.mk 
 
 

ЗОРАН НЕШКЕВСКИ 
Соработник за спортски и 

културни дејности 
Одделение за јавни дејности 

033/471-057 
локал 114 

so.berovo@t.mk 

БИЉАНА 
КАЛАМАДЕВСКА 

Соработник за односи со 
јавноста 

Одделение за јавни дејности 
033/471-057 

локал 108 

 so.berovo@t.mk 
 
 

ПЕРИЦА ЌУРЧИСКИ 
Референт за 

административна и стручна 
поддршка 

Одделение за јавни дејности 
033/471-057 

локал 106 
 

     

ВАНЧО ДИМОВСКИ 
Раководител на Одделение за 

комунални дејности и 
Одделение за комунални 

дејности и заштита на 
033/471-057 

локал 106 
 so.berovo@t.mk  

 

mailto:delce.dzurkovski@gmail.com
mailto:postolovab@yahoo.com
mailto:postolovab@yahoo.com
mailto:dimovski.berovo@gmail.com
mailto:dimovski.berovo@gmail.com


заштита на животната 
средина 

животната средина 071/327-065  

ВЕРИЦА СОКОЛОВСКА-
БОШНАКОВСКА 

Соработник за градежно 
земјиште и комунални 

работи 

Одделение за комунални 
дејности и заштита на 

животната средина 

033/471-057 
локал 105 

so.berovo@t.mk 

ВАСКО БУРОВСКИ 
Соработник за заштита на 

животната средина 

Одделение за комунални 
дејности и заштита на 

животната средина 

033/471-057 
локал 106 

so.berovo@t.mk 

ДРАГАН ТРНКОВСКИ 

Самостоен референт за 
администрирање на областа 
на заштитата на животната 

средина и природата 

Одделение за комунални 
дејности и заштита на 

животната средина 

070/336-597 
033/471-057 

локал 106 
 

so.berovo@t.mk 

     

МИШО ДОГАЗАНСКИ 
Раководител на Одделение за 

урбанизам 
Одделение за урбанизам 

071/215-594 
033/471-057 

локал 107 
 

so.berovo@t.mk 

 
ЕЛЕН КАЧУЛАЧКА 

  

Советник мза просторно и 
урбанистичко планирање, 

издавање на изводи, 
одобрение за градба и 

употреба 

Одделение за урбанизам 

071/302-664 
033/471-057 

локал 114 
 

so.berovo@t.mk 

ЛИЛЈАНА ДВОЈАКОВСКА 

Помлад соработник за 
евидентирање на постапки за 

изводи на урбанистички 
планови 

Одделение за урбанизам 
033/471-057 

локал 104 
so.berovo@t.mk 

     

ЃОРЃИ ПЕОВСКИ 
Раководител на Одделение за 

локален економски развој 
Одделение за локален 

економски развој 

033/471-057 
локал 108 

071/302-604 
so.berovo@t.mk 

ЈАСМИНА КРЖОВСКА 

Помлад соработник за развој 
на информатички 

технологии, развој на 
туризам и занаетчиство, 
развој на мали и средни 

претпријатија и соработка со 
НВО 

Одделение за локален 
економски развој 

033/471-057 
локал 105 

so.berovo@t.mk 

МАЈА ДВОЈАКОВСКА 

Самостоен референт за 

архива и технички секретар 

 

Одделение за локален 
економски развој 

033/471-057 so.berovo@t.mk 

mailto:so.berovo@t
mailto:so.berovo@t
mailto:so.berovo@t
mailto:so.berovo@t
mailto:so.berovo@t


     

ТАТЈАНКА МУРТОВСКА 
Советник одговорен 

сметководител 
Одделение за финансиски 

прашања 

070/326-847 
033/471-057 

локал 110 
so.berovo@t.mk 

НАТАША 
КАЛАМАДЕВСКА 

Виш соработник за 
утврдување на данок на 
промет на недвижности 

Одделение за финансиски 
прашања 

033/471-057 
локал 115 

 so.berovo@t.mk 
 
 

ВАЛЕНТИНА ПАЧАРСКА 
Соработник за водење на 

постапки за јавни набавки 
Одделение за финансиски 

прашања 
033/471-057 

локал 108 
so.berovo@t.mk 

МАРИЈА АНДОВСКА 
Помлад соработник за 

сметководствено финансиски 
работи 

Одделение за финансиски 
прашања 

033/471-057 
локал 110 

 so.berovo@t.mk 
 
 

НОВИЦА ПЕЧИНСКИ 
Соработник за финансиско 

работење 
Одделение за финансиски 

прашања 
033/471-057 

локал 110 
so.berovo@t.mk 

ДУШАН ЧУЧУРСКИ 
Самостоен референт за 

утврдување на данок на имот 
и комунални такси 

Одделение за финансиски 
прашања 

033/471-057 
локал 115 

so.berovo@t.mk 

     

СВЕТЛАНА БОШНАЧКА 
Општински комунален 

инспектор 
Одделение за инспекциски 

работи-Инспекторат 

071/287-714 
033/471-057 

локал 112 
 

so.berovo@t.mk  

ТОНИ ЃОКОВИЌ 
Општински инспектор за 

патен сообраќај  
Одделение за инспекциски 

работи -Инспекторат 
033/471-057 

локал 112 
so.berovo@t.mk 

ВЕНКО ЦОЦОВСКИ 
Општински просветен 

инспектор 
Одделение за инспекциски 

работи Инспекторат 
033/471-057 

локал 112 
so.berovo@t.mk 

     

ЕМИЛИЈА ВАКАНСКА 
Раководител на Одделение за 

управување со човечки 
ресурси 

Одделение за управување со 
човечки ресурси 

070/326-753 
033/471-057 

локал 104 
so.berovo@t.mk 

ЗОРИЦА РИЗОВСКА 

Помлад соработник за 
селекција и вработување, 

оценување и стручно 
оспособување 

Одделение за управување со 
човечки ресурси 

033/471-057 
локал 104 

so.berovo@t.mk 

     

МАРИНА ПРЕДАРСКА Советник внатрешен ревизор 
Одделение за внатрешна 

ревизија 
033/471-057 

локал 112 
so.berovo@t.mk 

 

mailto:sumanska@gmail.com
mailto:sumanska@gmail.com
mailto:m_misovska@yahoo.com
mailto:m_misovska@yahoo.com

