
 

 

 БИОГРАФИЈА 

 

ДОБРЕ СИЛЈАНОСКИ 

 ДИРЕКТОР НА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ 

ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Добре Силјаноски е роден 1958 година во с. Галате, Гостивар, каде завршил 

основно образование. Средно образование – Гимназија завршил во Гостивар,  а 

во Скопје се стекнал со звање Сообраќаен Транспортен техничар. Виша 

Економска Школа завршил во Прилеп, а дипломирал на Економскиот факултет 

во Ниш, Р. Србија, каде се стекнал со звање Дипломиран економист.  

Своето работно искуство го започнува во 1978 година на работното место 

Отправник на возови или Сообраќаен транспортен техничар во ЖТО - Скопје 

(Железничка Транспортна Организација под Југословенски Железници). Во 

истото претпријатие, во 1987 година, е назначен за Комерцијален претставник на 

ЖТО - Скопје за Западна Македонија. Од 2001 година работи како Референт за 

комерцијално работење во ЈП Македонски железници – Скопје. Во 2007 година 

назначен е за Раководител на Комерцијално одделение во Македонски 

Железници Транспорт АД-Скопје, а во 2008 година, во истото претпријатие,  

Македонски Железници Транспорт АД-Скопје, работи како Референт задолжен 

за работење на пристап кон Инфраструктура. Од 2017 година е именуван за 

Директор на товарен сообраќај и Член на УО во Македонски Железници 

Транспорт АД Скопје.  

Учествувал на бројни национални и меѓународни семинари и обуки, 

конференции и предавања од областа на транспортното комерцијално 

работење.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 БИОГРАФИЈА 

 

АЛЕКСАНДАР СТОЈКОСКИ 

ДИРЕКТОР НА ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ РАБОТИ 

ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Александар Стојкоски е роден 1955 година во Прилеп. Основното и средното 

образование завршил во Скопје, а дипломирал на Економскиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во Скопје, при што се стекнал со 

звање Дипломиран економист. 

Своето работно искуство го започнува во ЖТО-Скопје (Железничка Транспортна 

Организација под Југословенски Железници), каде во 1981 година се вработува 

како Приправник во ЖТО – Одржување на пруги, а веќе во 1982 година станува 

Самостоен референт за материјално работење. Во 1985 година работи како 

Референт за материјално книговодство во Одделението за заедничко 

книговодство при Работна заедница Заеднички служби на ЖТО-Скопје. Во 1986 

година назначен е за Шеф на Отсек за материјално книговодство и основна 

имовина во Одделението за заедничко книговодство при Работна заедница 

Заеднички служби на ЖТО-Скопје. Од 2005 година е назначен за Раководител на 

Одделение за финансиски работи во Дирекција на ЈП Македонски Железници 

Скопје, а од февруари 2007 година за Раководител на Одделение за економски 

работи во Секторот за изградба на нови пруги при Дирекција на ЈП Македонски 

Железници Скопје. Од август 2007 година назначен е за Раководител на 

Одделение за книговодство, при Дирекција на Македонски Железници 

Транспорт АД Скопје. Од 2015 година е именуван за Директор на Финансиски и 

економски работи и Член на УО во Македонски Железници Транспорт АД Скопје. 

Посетувал бројни национални и меѓународни семинари и обуки, конференции и 

предавања од областа на финансии, сметководство, книговодство, буџет итн.  

 

 

 

 



 

БИОГРАФИЈА 

 

КОСТА ЧИКОС 

ДИРЕКТОР НА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧOВЕЧКИ РЕСУРСИ И 

КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ 

                                          ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Коста Чикос е роден 1956 година во Скопје, каде завршил основно и средно 

образование. Дипломирал на Правниот Факултет „Јустинијан Први“ при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,  каде се стекнал со звање 

Дипломиран правник.  

Своето работно искуство го започнува во 1981 година во ЖТО - Скопје 

(Железничка Транспортна Организација под Југословенски Железници) како 

Секретар на самоуправни органи во ООЗТ Сообраќаен погон – Скопје. Во 1987 

година, во истото претпријатие е унапреден во Раководител на Отсек за работни 

односи во ООЗТ Сообраќаен погон – Скопје, а во 1996 година е распореден на 

работното место Шеф на Отсек за општи работи во Дирекција на ЖТО-Скопје. Во 

1998 година е унапреден на работното место Раководител на Одделение за 

правни, кадрови и општи работи во ЈП Македонски Железници – Дирекција. Во 

2004 година е именуван за Помошник Директор за правни, кадрови и општи 

работи во ЈП Македонски Железници – Дирекција, а во 2006 година е распореден 

на работното место Референт за дисциплинска и материјална одговорност во ЈП 

Македонски Железници – Подружница Влеча на возови.  Во 2007 распореден на 

работното место Референт за дисциплинска и материјална одговорност во 

Македонски Железници Транспорт АД-Скопје – Подружница Влеча на возови.  Во 

2015 година е распореден на работното место Самостоен референт за 

дисциплинска и материјална одговорност во Македонски Железници Транспорт 

АД-Скопје – Подружница Влеча на возови. Од 2017 година е именуван за 

Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции и Член на 

УО во Македонски Железници Транспорт АД Скопје. 

Како Член, Претседател и Потпретседател бил во повеќе одбори, совети и 

комисии: 

- Член на Работнички совет на ЖТО-Скопје во периодот од 1990 – 1994 

година; 



- Член на Управен одбор на ЈП Македонски Железници во периодот  од 

1990-2000 година; 

- Потпретседател на Управен одбор на ЈП Македонски Железници во 

периодот  од 1990-2000 година; 

- Полномошник при застапување на правата на МЖ Транспорт АД-Скопје во 

постапките пред Основни судови, Управни судови, Јавни обвинителства и 

други државни орган; 

- Претседател на комисија за изработка на статут на МЖ Транспорт АД-

Скопје; 

- Член на изработка на правилници за работењето во МЖ Транспорт АД-

Скопје; 

- Активен учесник во изработка на правни акти во МЖ Транспорт АД-Скопје  

и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 БИОГРАФИЈА 

 

САША ЈОВАНОВСКИ 

ДИРЕКТОР НА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Саша Јовановски е роден 1964 година во Скопје, каде завршил основно и средно 

образование. Дипломирал на Машинскиот факултет при Универзитетот  „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, на Институтот за Производно машинство, Насока: 

Организација на производство (менаџмент), каде што со одбраната на темата: 

Организација на работно место за производство на неротациони делови – 

куќишта  Н-25 Мазак во МЗТ – РО ФОП Скопје, се стекнал со звање Дипломиран 

Машински инженер. 

Своето работно искуство го започнува во 1989 година во Металски завод Тито – 

Скопје, Фабрика за опрема и преносници – ФОП во Одделението за наменско 

производство, на работното место проектант.  

Од 1991 година работи како Организатор во Секторот за информатика во ЈП 

Македонски Железници – Скопје. Во 2000 година е поставен на работното место 

Самостоен организатор одговорен за патнички сообраќај во истиот сектор, а во 

2005 година е  унапреден во Водач на група за патнички сообраќај, во Секторот 

за информатика во ЈП Македонски Железници – Скопје. Во 2007 година е 

назначен за Раководител на софтвер во Одделението за информатика во 

Македонски Железници Транспорт АД-Скопје. 

Од 2017 година е именуван за Директор на патнички сообраќај и Член на УО во 

Македонски Железници Транспорт АД Скопје. 

Учествувал на бројни национални и меѓународни семинари и обуки, 

конференции и предавања. Во периодот 1997 – 1998 година работи на проектот: 

Осовременување и имплементација на софтверот за бироата за вработување во 

Република Македонија, како Главен инженер за имплементација и обука.  

 

 

 



БИОГРАФИЈА 

 

СНЕЖАНА ОМЕРОВИЌ 

ДИРЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА 

ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

 

 

Снежана Омеровиќ е родена 1957 година во Скопје каде завршила основно и 

средно образование. Дипломирала на Економскиот факултет при Универзитет 

„Св. Кири и Методиј“ – Скопје, при што се стекнала со звање Дипломиран 

економист. 

Своето работно искуство го започнува во 1982 година кога се вработува во 

Интерна Банка при ЖТО-Скопје (Железничка Транспортна Организација под 

Југословенски Железници). Од 1983 година станува Главен референт на група за 

трошоци во Одделението за сметководство во ЖТО-Скопје (Железничка 

Транспортна Организација под Југословенски Железници). Во 2004 година е 

назначена за Раководител на финансии и сметководство во КПУ Затвор – Скопје 

С.Е. 8-ми Септември. Во 2017 година е именувана за Директор на маркетинг и 

продажба и Член на УО во Македонски Железници Транспорт АД Скопје. 

Присуствувала на  бројни национални и меѓународни конференции, семинари, 

предавања и oбуки од областа на финансии, сметководство, Јавни претпријатија, 

Трговски друштва, буџет и др. и се стекнала со лиценци и сертификати: 

-  Лиценца за овластен сметководител, издадена од ISOS;  

- Сертификат за обука за Клучни менаџмент вештини и алатки за 

унапредување на работниот потенцијал на човечките ресурси во јавниот 

и во приватниот сектор – Стопанска комора на Македонија;  

- Сертификат за обука за Продажба на производи за широка потрошувачка, 

однесување на потрошувачите, управување со квалитетот при набавка  и 

реинженеринг на процесите за набавки и заштеди – Стопанска комора на 

Македонија и др.   

 

 



                                       БИОГРАФИЈА 

 

ПЕТАР БАТАЛАКОВ 

ДИРЕКТОР НА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА 

ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 

Петар Баталаков е роден 1966 година во Скопје, каде завршил основно и средно 

образование. Во 1992 година дипломирал на Електро-Техничкиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,  каде се стекнал со звање 

Дипломиран ЕлектроИнженер.  

Своето работно искуство го започнува во 1993 година во ЖТО - Скопје како 

Инженер технолог во Р.Е. - Заеднички служби – техничка припрема при Погон за 

Влеча на возови. Во периодот од 2011 до 2012 година работи како Инженер 

технолог во Р.Е. Влеча, Трубарево при Подружница Влеча на возови при 

Македонски Железници Транспорт АД-Скопје. Во истото претпријатие во 2012 

година е унапреден во Помошник Шеф во РЕ Одржување - Подружница Влеча на 

возови, а во 2013 во Шеф на РЕ Одржување - Подружница Влеча на возови. Во 

2016 година е именуван за Координатор за техничка контрола во Дирекција на 

МЖ Транспорт АД-Скопје. Од 2017 година е именуван за Директор на влеча и 

одржување на возни средства и Член на УО во Македонски Железници 

Транспорт АД Скопје. 

Учествувал на национални и меѓународни семинари и обуки, конференции, 

предавања и работел на бројни проекти: 

- Проект: Тиристоризација на електрични локомотиви Серија 441;  

- Проект: Ремоторизација на дизел моторен воз Серија 712; 

- Certificate for participation in The World Bank Procurement Seminar, The World 

Bank Procurement Seminar, Sarajevo, BiH 2007 и Скопје,2009;  

- Проект на Светска Банка: Модернизација на електрична локомотива од 

Серијата 461 

- Проект на Светска Банка: Модернизација на дизел локомотива Серија 642 

- Проект на Европска Банка за Обнова и развој: Обнова на возен парк – електро 

моторен воз Серија 411; 

- Проект на Европска Банка за Обнова и развој: Обнова на возен парк – дизел 

моторен воз 711; 

- Проект на Европска Банка за Обнова и развој: Обнова на возен парк – 

електричналокомотива за товарен сообраќај Серија 44 


