
СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ВО АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 

ЗАЕДНИЦИТЕ 

 

Одделение за следење на остварување, унапредување и заштита на правата   

на припадниците на заедниците: 

1. Ирена Оровчанец –Советник за следење на остварување, унапредување и 

заштита на правата на припадниците на заедниците 

Email: irenaorovcanec@aopz.gov.mk 

Тел: 076/484 - 462 

2. Харун Реџепи – Советник за употреба на јазик, симболи и информирање на 

припадниците на заедниците 

Email: harun.rexhepi@aopz.gov.mk 

Tел: 070/258 - 765  

3. Даниел Трајковиќ – Соработник за остварување на правата во областа на 

културата на припадниците на заедниците 

Email: danieltrajkovic@aopz.gov.mk 

Teл: 076/484 - 461 

4. Демет Хамза – Демир – Помлад соработник за остварување на правата во 

областа на образование на припадниците на заедниците 

Email: demethdemir@aopz.gov.mk 

Tел: 070/306 - 219 

 

Одделение за усогласување и координација на работата на органите на 

државната управа и промоција на правата на заедниците  

5. Владимир Стојановиќ – Раководител на Одделение за усогласување и 

координација на работата на органите на државната управа и промоција на 

правата на заедниците 

Email: vladimirstojanovic@aopz.gov.mk 

Тел: 

6. Лејла Кардовиќ – Советник за усогласување и координација на работата 

на органите на државната управа 

Email: lejlakardovic@aopz.gov.mk 

Тел: 075/210 - 397 

7. Сеад Садикоски – Виш соработник за спроведување на уставното начело 

на соодветна и правична застапеност на заедниците 

Email:  

Тел: 
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8. Софија Граовац – Помлад соработник за промоција на правата на 

заедниците 

Email: sofija@aopz.gov.mk 

Тел: 070/306 - 179 

 

Одделение за стручно-административни и општи работи  

9. Далибор Китановиќ – Помлад соработник за односи со јавноста и 

канцелариско и архивско работење 

Email: daliborkitanovic@aopz.gov.mk 

Тел: 070/306 - 184 

10. Ферди Алиоглу – Помлад соработник за ИТ поддршка 

Email: ferdi.alioglu@aopz.gov.mk 

Тел: 070/258 - 763 

 

Одделение за управување со човечки ресурси 

11. Емине Садики – Советник за селекција и вработување, стручно 

усовршување и управување со ефектот на административните службеници 

Email: emine.sadiki@aopz.gov.mk 

Тел: 070/258 - 768 

12. Нурметин Мусли – Помлад референт за персонална евиденција 

Email: nurmetinmusli@aopz.gov.mk 

Тел: 070/306 - 211  

 

Одделение за финансиски прашања 

13. Ајбеан Имами – Раководител на Одделение за финансиски прашања 

Email: aybean.imami@aopz.gov.mk 

Тел: 076/484 - 467  

14. Миодраг Петрушевиќ – Помлад соработник за буџетска координација 

Email: miodrag.petrusevic@aopz.gov.mk 

Тел: 070/306 - 174 

15. Елма Јонуз – Алуши – Помлад соработник за буџетска контрола 

Еmail: elma.jonuz@aopz.gov.mk 

Тел: 072/212 - 901 
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