СОВЕТ НА ОПШТИНА КРАТОВО
Конституирање
По спроведените локални избори одржани во 2005 година е конституиран Советот
на општина Кратово на ден 16.04.2005 година кога е донесена Одлука за верификација на
мандатот на членовите на Советот кои беа избрани на спроведените избори на начин
утврден со закон и со давање и потпишување на свечената изјава со содржина утврдена со
закон.
Согласно Статутот на општина Кратово верификацијата на мандатите на
членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот, по предлог на
Комисија за прашања на верификација, избори и менувања што се формира на почетокот
на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот. Верификацијата на
мандатите на членовите на Советот кои не биле присутни на првата седница на Советот, ја
врши Советот на првата наредна седница на којашто ќе присуствуваат. Постапката за
верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со Деловникот.
Согласно Деловникот на Советот на општина Кратово конституирањето на Советот
се врши на првата конститутивна седница на Советот со којашто претседава најстариот
член на Советот се до изборот на Претседател на Советот, а првата конститутивна седница
ја свикува поранешниот Претседател на Советот. Советот е конституиран доколку на
конститутивната седница присуствуваат и им се верификуваат мандатите на мнозинството
од вкупниот број членови на Советот, по предлог на Комисијата за прашања на
верификација, избори и именувања. Комисијата за прашања на верификација, избори и
именувања ја избира Советот од редот на членовите на кои врз основа на постигнатите
изборни резултати, Општинската изборна комисија им издала решенија за извршениот
избор на последните локални избори. Комисијата за прашања на верификација, избори и
именувања може да оспори решенија издадени од Општинската изборна комисија, за избор
на одделни членови на Советот и да предложи верификација на мандатот да се одложи
заради утврдување дали тие се издадени согласно постигнатите изборни резултати на
учесниците. Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања може да
предложи одлагање на верификацијата на мандатот на одделен член на Советот, и заради
што
-со сигурност не може да се утврди неговиот идентитет (исто име и презиме со
други личности);
-постојат индиции за можна неспојливост на функцијата (вработен е во
општинската администрација или презел функција или должност која со закон е утврдена
како неспојлива со функцијата член на Советот);
-настапила фактичка неможност за верификација на мандатот под услови утврдени
со закон (во случај на смрт, престанок на жителството во општината, правосилна пресуда
за кривично дело или донесено решение за одземање на деловната способност).
Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања му поднесува
извештај на Советот со предлог на кои членови на Советот треба да им се верификуваат
мандатите, а на кои треба да се одложи верификацијата на мандатите. Советот со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот одделно по предлогот на
Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања донесува Одлука за
верификација на мандатот на присутните членови на Советот. Советот со мнозинство
гласови на вкупниот број членови на Советот, одлучува за секој предлог на Комисијата за
прашања на верификација, избори и именувања, за одлагањето на верификацијата на
мандатот на членови на Советот. Доколку предлогот за одлагање на верификацијата на

мандатот не го добие потребното мнозинство се смета дека Советот го верификувал
мандатот на членот на Советот, чие одлагање се барало. Одлагањето на верификацијата
на одделни мандати по предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и
именувања не може да биде подолго од 2 месеци. Член на Советот чиј мандат е оспорен
или чија верификација е одложена, има право да присуствува на седница на Советот И да
учествува во работата, без право на одлучување.
Советот на општина Кратово брои 15 советници.
Претседател на Советот на општина Кратово е:
•

Марјанчо Колевски-ВМРО-ДПМНЕ
-телефон за контакт моб. 070/585-614 и 070/387-251

Другите Членови на Советот на општина Кратово се:
•

Анита Цветановска-ВМРО-ДПМНЕ
ф.тел. 031/482-042 моб. 075/258-822

•

Стојан Миланов-Социјалистичка партија на Македонија
-ф.тел. 031/481-180 моб. 070-233-148 и 075/440-628

•

Тихомир Николовски-Социјалдемократски сојуз на Македонија
-ф.тел.дома 031/481-477 работа 031/483-805 моб.075/424-208

•

Васе Ампов-ВМРО-Народна партија
-ф.тел. 031/482-404, 481-173 моб.070/236-898

•

Гордана Накова-Социјалистичка партија на Македонија
-ф.тел. 031/482-454 моб.070/658-540 и 070/704-492

•

Добре Иванов-Социјалистичка партија на Македонија
-ф.тел. 031/481-481 моб. 070/231-231

•

Душко Павловски-Социјалдемократски сојуз на Македонија
-ф.тел. 031/481-187 моб. 070/236-911

•

Давчо Митевски-Независен советник
-ф.тел. 031/482-017 моб. 070/800-423

•

Елица Лазаревска-ВМРО-Македонска
-ф.тел.дома 031/481-236 работа 031/483-369 моб.075/258-822

•

Илија Митевски-Либерално демократска партија
-ф.тел. 031/481-787 моб. 070/959-696

•

Марина Бојковска-Социјалдемократски сојуз на Македонија
-ф.тел. 031/481-822 моб. 071/364-452, 070/674-085

•

Сашо Ѓеорѓиевски-ВМРО-ДПМНЕ
-моб. 071/ 226-640, 070/538-028

•

Михаил Цветков-Социјалитичка партија на Македонија
-ф.тел. 031/481-180 моб.070/441-926, 071/483-371, 071/340-628

•

Андријана Јованова-Социјалистичка партија на Македонија
-ф.тел. 031/481-116 моб. 075/475-016

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ
Членот на Советот има права и должности утврдени со закон и со Статутот на
општина Кратово.
Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по верификацијата на
мандатот.
Членот на Советот има право и должност:
-да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално
значење, како и од значење за граѓаните на општината;
-да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на
Советот, како и да предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени со Деловникот;
-да бара од администрацијата на општината како и од јавните служби, установи и
претпријатија и од други институции, основани од општината, податоци и други
информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во
Советот;
-да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги
поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други
работи што му ги доверил Советот, односно комисија во која членува;
-да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае
на седница на Советот или на комисија.
Членот на Советот има право да присуствува и учествува во работата на седниците
на комисиите на Советот, иако не е член на комисијата, но без право на одлучување.
Членот на Советот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници на
Советот и на комисија чиј член е, има право да побара од Советот одобрение за
отсуствување од седниците. По ова барање Советот одлучува без претрес.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ
Советот на општина Кратово има Претседател кој го преставува Советот и врши
други работи определени со закон, Статутот на општината и Деловникот.
Предлог за претседател на Советот може да даде секој член на Советот, а по
предлог на еден советник или група членови на Советот. Советот гласа за сите поднесени
предлози, односно предложени кандидати за избор на претседател, освен за оние кандидат
кои дале изјава дека не ја прифаќаат кандидатурата.
Права и должности на Претседателот на Советот
Претседателот на Советот:
-ги свикува и раководи со седниците на Советот;
-се грижи за организацијата и работата на Советот;

-ги потпишува одлуките и актите на Советот и ги доставува на Градоначалникот
заради објавување;
-дава иницијатива за претресување одделни прашања од делокругот на Советот и
комисиите и се гржи за усогласување на нивната работа;
-ја поттикнува и помага меѓусебната соработка на комисиите на Советот и се грижи
за нивната соработка со другите органи;
-ги закажува седниците на комисиите кога по барање на членовите на комисијата
седницата нема да ја закажр претседателот на комисијата;
-се грижи за примената на Деловникот;
-ги толкува одредбите од Деловникот;
-иницира и остварува соработка и координација со претседателите на советите на
други општини и
-врши и други работи определени со закон, Статутот и Деловникот.
Претседателот на Советот има право да учествува во работата на комисиите на
Советот и да им предлага да претресуваат прашања од нивна надлежност.
Претседателот на Советот може заради организација на работата на Советот да
формира Координативно тело кое:
-ја планира динамиката на седниците на Советот, во зависност од значењето,
природата и времето на поднесување на предлозите на акти и други материјали;
-иницира дневен ред и време на одржување на седниците на Советот;
-дава иницијатива на Советот и комисиите за претресување на прашања од нивна
надлежност.
Координативното тело го сочинуваат по еден член од Советот како претставник на
листата за избор на членови на Советот, што согласно извештајот на Општинската изборна
комисија добила мандати на одржаните локални избори.
Избор на Претседател на Советот со јавно гласање
Претседателот на Советот го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство
гласови од вкупниот број на членовите на Советот. Ако се предложени повеќе кандидати за
Претседател на Советот, избран е кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот
број на членовите на Советот. Советот гласа одделно за секој од предложените кандидати.
Претседателот на Советот ги повикува членовите на Советот да се изјаснуваат ЗА
предлогот, без повикување да се изјаснат против, односно возджан. Членот на Советот во
постапката за избор на претседател на Советот со јавно гласање има право да се
определи, односно да гласа ЗА само за еден од кандидатите. Доклку во првиот круг никој од
кандидатите за претседател на Советот не го добил потребното мнозинство, се пристапува
кон втор круг на гласање за двајцата кандидати кои во првиот круг добиле најголем број
гласови. Ако во првиот круг повеќе кандидати добиле ист број на гласови, заради што не
може да се опрделат двајца кандидати што имаат најголем број на гласови, гласањето се
повторува само за кандидатите што имаат ист број на гласови, со цел да се опрделат
двајцата кандидати за кои ќе се гласа во вториот круг. Ако и по вториот круг ниту еден од
двајцата кандидати не го добил потребниот број гласови тогаш се повторува постапката за
избор на претседател на Советот.
Избор на Претседател на Советот со тајно гласање
Постапката за избор на Претседател на Советот може да се изврши и со тајно
гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од
присутните членови на Советот. Со тајното гласање раководи Комисија од три члена што ја

избира Советот. Тајното гласање за избор на Претседател на Советот се врши со гласачки
ливчиња. На гласачкото ливче за избор на Претседател на Советот се отпечатуваат
имињата и презимињата на лицата предложени за избор, односно разрешување и тоа
според редот на поднесените предлози. На гласачкото ливче пред името на кандидатите се
става реден број. Гласачките ливчиња мораат да бидат со еднаква големина, боја и форма.
На секое гласачко ливче се става печат на општината. Секој член на Советот добива по
едно гласачко ливче. Откако ќе се утврди дека сите членови на Советот добиле по едно
гласачко ливче, претседавачот ќе ги даде потребните објаснувања за начинот на гласањето
и ќе го определи времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња. Членот На
Советот гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името и презимето на
кандидатот за кого гласа и лично го спушта гласачкото ливче во поставената гласачка
кутија, превиткано на начин што обезбедува тајност на гласањето. Откако сите присутни
членови на Советот ќе гласаат и откако претседавачот ќе објави дека гласањето е
завршено, се преминува на утврдување на резултатите од гласањето. Резултатите од
гласањето се утврдуваат врз основа на предадените гласачки ливчиња. Гласачкото ливче
од кое не може јасно да се утврди за кого е гласано (заокружени се повеќе кандидат,
прешкртани се имињата на еден или повеќе кандидат, ливчето е преправано, искинато или
непополнето), се смета за неважечко. По завршувањето на гласањето и пребројувањето на
гласачките ливчиња, претседателот на комисијата ќе го објави резултатот од гласањето и
ќе соопшти колку вкупно членови на Советот, подигнале гласачки ливчиња, колку гласале,
колку гласови добил секој од кандидатите. Врз основа на извештајот на комисијата,
претседавачот ќе констатира кој од кандидатите е избран за Претседател на Советот.
Доколку ниту еден од кандидатите не е избран за претседател на Советот во првиот круг на
гласање, односно не го добил потребното мнзинство гласови од вкупниот број членови на
Советот, претседавачот ќе констатира за кои двајца кандидати, кои добиле најголем број
гласови во првиот круг на гласање, ќе се гласа во вториот круг. Ако во првиот круг повеќе
кандидати добиле ист број на гласови, заради што не можат да се определата двајца
кандидати што имаат најголем број на гласови, гласањето се повторува само за
кандидатите што имаат ист број на гласови, со цел да се определат двајцата кандидати за
кои ќе се гласа во вториот круг. Во постапката и начинот на гласање во вториот круг, со
двајца кандидати, соодветно се применуваат одредбите од Деловникот што се однесуваат
на гласањето во првиот круг. Ако ниту еден од двајцата кандидати во вториот круг не го
добил потребното мнозинство изборната постапка во целост се повторува.
НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ
Советот на општина Кратово работи на редовни седници, а по потреба може да
одржува свечени и вонредни седници. Денот, часот и местото на одржување на редовна
седница на Советот како и предлогот на дневниот ред по кој ќе се работи на седницата се
објавуваат на огласната табла на Општината, или во Решението со поканата за седницата.
Претседателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на
седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред да се објават во средствата за
јавно информирање. Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни
историски настани, а мое да одржува свечени седници и за ислушување на говори на наши
и странски државници, претставници на меѓународни организации и истакнати граѓани на
странски држави како гости на општината. Вонредна седница се свикува за прашање од
значење на безбедноста и сигурноста на граѓаните и во случаи на вонредни околности.
Вонредна седница на Советот свикува Претседателот на Советот по сопствена иницијатива
или на барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на
Градоначалникот. Поканата за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на

членовите на Советот им се доставува на најбрз можен начин. Пред отпочнувањето со
работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за
свикување на вонредна седница, без претрес и со мнозинство од присутните членови на
Советот. Во случај на спреченост или отсутност на Претседателот на Советот, со
седницата претседава најстариот член на Советот или еден од членовите на Советот кој тој
ше го избере. Советот може со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот,
гласањето по определени прашања да биде тајно. Свикувањето на седниците на Советот,
утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, записниците, постапката за
донесување на акти и други прашања сцрзани со работата на Советот поблиску се
уредуваат со Деловникот.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА КОМИСИИТЕ И
ОДБОРИТЕ ПРИ СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРАТОВО
При Советот на општина Кратово постојат и функционираат постојани и повремени
работни тела (Комисии и одбори) како помошни тела на Советот.
Комисиите и одборите се состојат од Претседател и членови.
Избор на претседател и членови на Комисиите, одборите на Советот се врши на
предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања.
Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го дава предлогот за
членови во Комисиите и одборите врз основа на претходно доставени предлози на
политичките партии застапени во Советот на општината, при што води сметка за примена
на принципот за нивна пропорционална застапеност во комисиите, имајќи го во предвид
вкупниот број на комисиите на Советот.
Изборот на претседател и членови на комисија, одбор се врши со мнозинство од
присутните членови на Советот.
Предлог за разрешување на претседател и членови на комисија, одбор може да
даде комисијата, одборот, Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања,
најмалку 3 (три) членови на Советот и Претседателот на Советот. По предлогот за
разрешување одлучува Советот, со јавно гласање, со мнозинство на присутните членови на
Советот.
Комисиите, одборите работат на седниците.
Дневниот ред на седницата на комисијата, одборот се утврдува на почетокот на
седницата или во поканата за седницата. Комисијата, одборот може да работи ако на
седницата присуствуваат мнозинство членови на седницата. Комисијата одлучува со
мнозинство гласови на присутните членови. Ако одлучи да му поднесе извештај или
предлог на Советот, комисијата (одборот) определува свој известител, кој по налог на
Комисијата, одборот, по сопствена иницијатива или по барање на Советот, ќе го образложи
ставот или предлогот на Комисијата, одборот. На седницата на комисијата, одборот
задолжително присуствува предлагачот на материјалот што се разгледува. Претставникот
на предлагачот има право на седницата на комисијата, одборот да учествува во
разгледувањето на предлогот што го поднел. Комисијата има право од предлагачот да бара
известување, појаснување, како и други податоци што и се потребни за работа, а со кои
предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира. На седниците на
комисијата, одборот може да присуствуваат и учествуваат претставници на органи,
организации, заедници и здруженија, како и научни, стручни И јавни работници, заради
изнесување на нивни мислрња по прашањата што се разгледуваат на седницата на
комисијата, одборот. Поканата до овие лица ја доставува претседателот на комисијата
(одборот).

При Советот на општина Кратово постојат и функционираат и следните постојани и
повремени работни тела (Комисии и одбори):
ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ
-Комисија за прашања на верификација, избори и именувања;
-Комисија за финансии, буџет и локален економски развој;
-Комисија за статут и прописи;
-Комисија за комунални работи и локален сообраќај;
-Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина
и природата;
-Комисија за јавни дејности и установи од јавен интерес;
1.
•

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ВЕРИФИКАЦИЈА,
ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА со 5 членови:
Добре Иванов-Претседател на Комисијата------ф.тел. 031/481-481 моб. 070/231231
и членови:

•

Марина Бојковска----------------------ф.тел. 031/481-822 моб. 071/364-452, 070/674085

•

Андријана Јованова--------------------------------------ф.тел. 031/481-116 моб. 075/475016

•

Сашо Ѓеорѓиевски-----------------------------------------------моб. 071/ 226-640, 070/538028

•

Анита Цветановска------------------------------------ф.тел. 031/482-042
822

моб. 075/258-

2. КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И
ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ со 5 членови:
•

Марјанчо Колевски-Претседател:---------------------------моб. 070/585-614 и 070/387251
и членови:

•

Стојан Миланов------------------------- ф.тел. 031/481-180 моб. 070-233-148 и 075/440628

•

Елица Лазаревска---------ф.тел.
моб.075/258-822

•

Тихомир Николовски----ф.тел.дома 031/481-477 работа 031/483-805 моб.075/424208

дома

031/481-236

работа

031/483-360

•

Павле Лазаревски----------------------------------------------------------------- ф.тел.031/481142

3. КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ
И ПРОПИСИ со 5 членови:
•

Марјанчо Колевски-Претседател:---------------------------- моб. 070/585-614 и 070/387251

•

Миле Стоименовски------------------------------------ф.работа 031/481-018 моб. 070/258120

•

Трајчо Божинов----------------------------------------------ф.тел. 031/482-267 моб. 070/622476

•

Борче Ангеловски

•

Илчо Велков

4. КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ
РАБОТИ И ЛОКАЛЕН СООБРАЌАЈ со 5 членови:
•

Гордана Накова-Претседател:---------ф.тел.
070/704-492

031/482-454

моб.070/658-540

и

и членови:
•

Јонче Ефремовски-------------------------------------------ф.тел. 031/481-013 моб. 071/912007

•

Сашо Ѓеорѓиевски---------------------------------------------------моб. 071/ 226-640, 070/538028

•

Марина Бојковска-------------------------- ф.тел. 031/481-822 моб. 071/364-452, 070/674085

•

Анита Цветановска----------------------------------------ф.тел. 031/482-042
822

моб. 075/258-

5.КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА
•

Михаил Цветков-Претседател-------------------ф.тел. 031/481-180
моб. 070/441-926,
071/340-628
и членови:

071/483-371,

•

Орце Трајковски----------------------------------------------ф.тел. 031/481-789 моб. 070/797804

•

Анита Цветановска-----------------------------------------ф.тел. 031/482-042
822

•

Васе Ампов------------------------------------------ф.тел. 031/482-404, 481-173 моб.070/236898

•

Давчо Митевски----------------------------------------------ф.тел. 031/482-017 моб. 070/800423

моб. 075/258-

6.КОМИСИЈА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И
УСТАНОВИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС со 5 членови
•

Илија Митевски-Претседател: ---------------------------ф.тел. 031/481-787 моб. 070/959696
и членови:

•

Андријана Јованова------------------------------------------ф.тел. 031/481-116 моб. 075/475016

•

Пантелејмон Миташевски

•

Вера Ангелова--------------------------------------------------ф.тел 031/491-456 моб. 070/920032

•

Игор Симоновски----------------------------------------------------моб. 070/323-430 и 070/800422

ПОСЕБНИ ТЕЛА НА ОПШТИНАТА
1.КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ
МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ со пет членови
•

Павле Лазаревски-Претседател:------------------------------------------------ ф.тел.031/481142
и членови:

•

Андријана Јованова------------------------------------------ф.тел. 031/481-116 моб. 075/475016

•

Горан Ристовски------------------------------------------------------------------------моб. 070/530470

•

Амет Мустафов

•

Лазар Досев
2.СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
со 7 членови

•

Ванче Какашевски-Претседател---------------------------------------------------моб. 070/595451

•

Васе Ампов-------------------------------------------ф.тел. 031/482-404, 481-173 моб.070/236898

•

Љупчо
Голубанов-------------ф.тел.дома
моб.071/688-360

•

Гордана Накова------------------------------ф.тел. 031/482-454 моб.070/658-540 и 070/704492

•

Новица Златановски

•

Јонче Ефремовски--------------------------------------------ф.тел. 031/481-013 моб. 071/912007

•

Илчо Велков

031/483-372

работа

031/481-202

3.ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО (ОДБОР)
ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ со 5 членови
•

Тихомир Николовски-Претседател----------- ф.тел.дома 031/481-477 работа 031/483805
моб.075/424-208
и членови:

•

Рате Јовановски-------------------------------------------------------------------------моб. 070/441742

•

Цане Анчов-------------------------------------------ф.тел.работа 031/481-134 моб.070/425362

•

Гоце Стојановски-----------------------------------------------------------------------моб. 070/258187

•

Страхил Анѓеловски---------------------------------------------031/491-311
388
ДРУГИ КОМИСИИ
1.КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА

моб.071/954-

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ со пет членови
•

Добре Иванов-Претседател:-------------------------------ф.тел. 031/481-481 моб. 070/231231
и членови:

•

Миле Стоименовски--------------------------------ф.тел.работа 031/481-018 моб. 070/258120

•

Милка Билкова------------------------------------- ф.тел.дома 031/481-332 работа 031/481202

•

Ванче Алексовски-----------------------------------ф.тел.работа 031/481-202 моб.070/982932

•

Виолета Апостолова------------------------------------------------------ф.тел.работа 031/481469

2.КОМИСИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ од 8 члена
•

Гордана Накова-Претседател:--------070/704-492

ф.тел.

031/482-454

моб.070/658-540

и

и членови:
•

Вера Ангелова ф.тел------------------------------------------------ 031/491-456 моб. 070/920032

•

Радослава Костадинова

•

Марина Бојковска-------------------------- ф.тел. 031/481-822 моб. 071/364-452, 070/674085

•

Анита Цветановска----------------------------------------ф.тел. 031/482-042
822

•

Јагода Иванова-------------------------------------------------------------------------моб. 070/783330

•

Весна Цветкова

•

Елица Лазаревска-----------моб.075/258-822

ф.тел.дома

031/481-236

работа

моб. 075/258-

031/483-369

