БИОГРАФИЈА
МУБЕКИР ПАЛОШИ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР НА
ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Мубекир ПАЛОШИ е роден 1980 година во Скопје, каде што завршил основно и средно
образование. Високо образование завршил на Економскиот Факултет, каде по
дипломирањето се стекнал со звање Дипломиран Економист од областа на менаџмет и
маркетинг.
Своето работно искуство го започнал во 2003 година во приватниот сектор, како Консултант
за финансиско работење, каде неговите квалитативни услуги од областа на финансиското
работење биле исползувани сѐ до 2007 година.
Од 2006 година учествува во основањето на Културна едукативна невладина организација и
станува еден од основачите.
Од 2019 година е назначен за Одговорно лице за материјално и финансиско работење на
политичката партија Алтернатива.
За време на неговото досегашно професионално и работно искуство, како Дипломиран
Економист, учествувал на бројни национални и меѓународни конференции, семинари и
предавања и работел на бројни проекти од областа на менаџмет, маркетинг, финансии,
сметководство, материјално книговодство итн.
Со Одлука на Владата на Република Северна Македонија, на 22.12.2021 година е назначен за
Генерален директор и Претседател на Управен одбор на Железници на Северна Република
Македонија Транспорт АД-Скопје.
Од 2020 година од страна на Владата на РС Македонија е избран и поставен за Генерален
директор и Претседател на Управен одбор на Железници на Република Северна
Македонија Транспорт АД-Скопје.

БРАНИСЛАВ ИГЊАТОВИЌ

ДИРЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРПОРАТИВНИ ФУНКЦИИ И
ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Бранислав ИГЊАТОВИЌ е роден во Скопје во 1964 година. Основно и средно образование
завршил во Скопје. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Прима“ при УКИМ во
Скопје во 1989 година, каде се стекнал со звање Дипломиран Правник. Правосуден испит
положил во 1996 година.
Своето работно искуство го започнал во 1991 година и до денес работи во истото
претпријатие ЖРСМ Транспорт АД-Скопје. Во 1991 година се вработува во ЈПМЖ Скопје
како Дипломиран правник, во Подружница ЗОП. Во 1993 година работи како самостоен
референт во Подружница ЕТП. Во 1997 година станал Шеф на правна служба во
Сообраќаен погон. Во 2006 година назначен е за Одговорен за имотно-правни односи во
Дирекција. Во 2014 година е назначен за Раководител на облигациони односи. Во 2016
годна е назначен за Раководител на сектор за правни работи и од 2019 година е назначен
за Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни финкции и Член на УО на
ЖРСМ Траснпорт АД-Скопје.
Имнуваниот целиот свој досегашен работен век го посветил на застапување пред судови и
други органи.

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.

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.

САШКО АНГЕЛОВСКИ

ДИРЕКТОР ЗА ВЛЕЧА И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗНИ СРЕДСТВА И
ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
АНГЕЛОВСКИ Радосав Сашко, роден на 8.12.1970 година во Скопје. Средно образование
завршува во Машинскиот училишен центар „Гоце Делчев“ Скопје, во 1989 година. Во 1996
година своите знаења ги надградува во Република Србија во соработка со ЈЖТП Белград и
добива Сертификат за Специјалист за одржување на витални кочни уреди на железничките
влечни и влечени сретства. Во 2007 година дипломира на УКИМ - Машински факултет
Скопје.
Се запишува на втор циклус на студии на Машинскиот Факултет Скопје, на студиската
програма Метрологија, менаџмент и контрола на квалитет. Научно подрачје е од Техничкотехнолошки науки, поле машинство, контрола на квалитет и индустриско инженерство и
менаџмент. На 08.07.2016 година се стекна со научен назив Магистер по технички науки од
областа на менаџментот и контрола на квалитет.
Целиот свој работен стаж 26 години, го поминува во Железници на Република Северна
Македонија Транспорт АД Скопје, движејќи се низ повеќе скалила во организациската
структура. Од 2010 година се распоредува на работно место Инженер технолог во Р.Е. ТКД,
а од 2011 е распореден во Главен инженер во Р.Е. ТКП. Во 2011 година се назначува на
должност Шеф на Работна единица Техничко колска дејност, а од септември 2012 година
се назначува на должност Директор на Подружница за Влеча на возови. На 16.10.2019
година од Надзорниот одбор на ЖРСМ Транспорт АД Скопје се назначува за Член на управен
одбор и Директор за влеча и одржување на возни средства на ЖРСМ Транспорт АД Скопје

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 финансииСообраќаен 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.

БИОГРАФИЈА
БРАХИМ АЈВАЗ
ДИРЕКТОР НА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА И
ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА
ЖЕЛЕЗНИЦИ НА СЕВЕРНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Брахим АЈВАЗ е роден 1962 година во с. Танушевци, Скопје. Основно и средно образование
завршил во Скопје. Вишо образование завршил на Педагошкиот факултет св. Климент
Охридски – Скопје при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, отсек Биологија и
Хемија, а по дипломирањето на Педагошкиот факултет св. Климент Охридски – Скопје,
исто така при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се стекнал со звање
Професор по Одделенска настава.
Своето работно искуство го започнал во областа на просветата и образованието во 1984
година, како Наставник по предметите Биологија и Хемија во Основното Училиште
„Лирија” во с. Танушевци. Од 2003 до 2013 година бил назначен и ја вршел финкцијата
Директор на Основното Училиште „Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“- с. Арачиново, Скопје.
На локалните избори во 2013 година бил избран за Градоначалник на Општината
Арачиново, чиј мандат успешно го реализирал сѐ до истекот во 2017 година.
Од февруари 2020 до август 2020 година бил именуван за Заменик директор на Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“, а веднаш
потоа повторно работел во секторот на просветата и образованието при Основно Училиште
„Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“- с. Арачиново, Скопје.
Како долгогодишен Професор и Директор на Основно Училиште, за време на неговото
професионално и работно искуство од областа на просветата и образованието, работел на
бројни проекти и работилници, а присуствувал и учествувал во голем број национални и
меѓународни предавања, семинари и конференции од областа на унапредувањето на
образовните процеси во земјата. Од големо значење е и неговата активна вклученост и
залагањето во работните групи и семинари, чија цел било решавањето на поствоените
трауми на учениците од основните училишта, кои се јавиле како резултат на воените
конфликти во с. Арачиново.

