БИОГРАФИЈА

МИЛЧО СМИЛЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ И ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ
01.02.1963 година, Скопје
ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“,
Скопје
РАБОТНО ИСКУСТВО:
Почнувајќи од стоков благајник се искачува по хиерархиската скала во
својата
професионална кариера која за цело време е во железничкото
претпријатие како и да имало назив во минатото (ЖТП Скопје, ЖТО Скопје, ЈП
Македонски железници, Македонски железници Транспорт АД ) и тоа:
-

од април 1987 година до август 1992 година стоков благајник во
жел.станици Радуша и Јегуновце;
од август 1992 година до декември 1994 година главен референт за
финансии-Сообраќаен погон;
од јануари 1995 година до февруари 1999 година шеф на отсек за
меѓународен стоков сообраќај во Одделение за контрола на приходи –
Дирекција;

-

од февруари 1999 година до март 2003 година Раководител на
Одделение за контрола на приходи – Дирекција;
од март 2003 година до јануари 2006 година Помошник - Директор за
економски работи;
од јануари 2006 до октомври 2006 година Директор;
од ноември 2006 година до ноември 2017 Самостоен стручен соработник
во Одделение за план, развој и студии во Дирекција;
од ноември 2017 година до септември 2019 Директор на подружница за
товарен сообраќај;
од септември 2019 година Директор за товарен сообраќај и член на
управен одбор
ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ:
- Ноември 2002 година – Член на надзорен одбор за контрола на
материјално и финансиско работење на Македонска Радио Телевизија
- Maj 2013 – Генерален секретар на Унија на независни автономни
синдикати на Македонија (УНАСМ)

СЕМИНАРИ И ОБУКИ:
Повеќе од 30 семинари и обуки во и надвор од земјата во организација на
повеќе
европски консултантски куќи на тема: менаџмент,
сметководствени стандарди,
корпоративно управување, човечки ресурси
итн.
БИОГРАФИJА

ШЕНУР ОСМАНИ
ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ И ЕКОНОМСКИ РАБОТИ И ЧЛЕН НА УО НА
ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Шенур Османи е роден 1959год во Куманово, каде и заврши основно и средно
образование.Високото образование го има завршено во Приштина.Дипломирал
на Економскиот факултет во 1983 год.
Првото вработување му беше во 1987год.во Печатница ПРОСВЕТА во куманово. 6
години работеше во комерцијалниот сектор.
Од1993год. Беше преставник на турската компаниа ИХЛАС за Република Северна
македонија
Во февруари 2019 год. е именуван за Директор за економски и финансиски
работи и Член на Управен Одбор во Железници на Република Северна
Македонија Транспорт АД-Скопје.
За време на досегашното работно и професионално искуство, учествувал на
бројни национални и меѓународни семинари и обуки, конференции и предавања
од областа на финансии и сметководство.

БИОГРАФИЈА

Бранислав Игнатович
ДИРЕКТОР НА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧOВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ
ФУНКЦИИ
ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

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

Сашко Ангеловски
ДИРЕКТОР НА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА
ЧЛЕН НА УО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

