
 

 Д-р Елена Милевска Штрбевска е родена на 13 декември 1980 година во Скопје. 

Таа е дипломиран правник, со положен правосуден испит, доктор на правни науки. 

Правните студии ги завршува во 2002 година, со просечен успех 9,46 и е добитник на 

бронзена статуетка „Јустинијан“, како трета по успех во својата генерација. Магистрира 

во мај 2011 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, со просечен 

успех 10,00, а на истиот факултет се стекнува и со титулата доктор на правни науки во 

април 2019 година. 

 Д-р Елена Милевска Штрбевска е главен советник на Управниот одбор на 

Стопанската комора на Македонија, за правни прашања, а во текот на 

тринаесетгодишното работно искуство во Комората, работи на повеќе значајни функции 

како оперативен директор, АТА-карнет менаџер, секретар на Постојаниот избран суд – 

Арбитража при Комората, главен и одговорен уредник на Информаторот за прописи на 

Стопанската комора на Македонија, како и уредник на стручни публикации, виш 

советник за организационо-стручни работи за органите на Комората, правни работи и 

правен консалтинг, работи за здруженијата и другите форми на организирање и 

работење, како и проектен советник и координатор на повеќе различни проекти. 

 Милевска Штрбевска активно е вклучена во подготовка на потребните 

материјали и документи за работата на органите и телата на Стопанската комора на 

Македонија (Управен одбор, Собрание, Совет на Комората, претседател и 

потпретседатели), иницијативите и стратешките документи на Комората, подготовка на 

правни анализи и истражувања, координатор е на Советот на странски инвеститори при 

Комората, а била член во бројни работни групи за подготовка или измени и дополнувања 

на закони и подзаконски акти, стратегии и програми во рамки на Владата и ресорните 

министерства, Собранието на Република Македонија, Државната комисија за 

спречување на корупцијата и други институции и организации. 

 Д-р Елена Милевска Штрбевска е коавтор на книгата „Развојните перспективи на 

коморскиот систем во Македонија“, во издание на Стопанската комора на Македонија 

од април 2017 година,  заедно со претседателот на Комората, Бранко Азески.  

  


